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DO CZYTELNIKÓW
Z prawdziwą radością i satysfakcją wznawiamy, po dwuletniej przerwie, wydawanie naszego
czasopisma. Przerwa w jego ukazywaniu się spowodowana była względami finansowymi. Również
w chwili obecnej kondycja finansowa wydawcy nie jest zadowalająca, toteż w bieżącym roku planuje się
druk tylko dwóch zeszytów. Mamy nadzieję, że od 1993 roku „Studia” ukazywać się będą znowu jako
kwartalnik. Trwają prace nad stworzeniem fundacji ekumenicznej, która w razie potrzeby wspierałaby
również nasze czasopismo.
Wznawiając wydawanie „Studiów” pragniemy pozostać wierni ich dotychczasowemu profilowi.
Bardziej niż w przeszłości będziemy chcieli korzystać z tekstów autorów krajowych. W dalszym ciągu
będziemy dbać również o przekład na język polski dokumentów o podstawowym znaczeniu dla
ekumenicznego zbliżenia.
W zeszycie bieżącym zamieszczamy pewne teksty, które miały się ukazać w ostatnim kwartale 1989
lub w pierwszym kwartale 1990 roku. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o dokument końcowy
z Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego „Pokój przez sprawiedliwość”, które odbyło się
w Bazylei w maju 1989 roku. Było to jednak wydarzenie ekumeniczne tak znaczące, że uznaliśmy, iż jego
rezultaty - nawet z przeszło dwuletnim opóźnieniem - winny dotrzeć do polskiego odbiorcy.
Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, największe w historii spotkanie chrześcijan naszego
kontynentu, odbywało się w czasie, gdy realny socjalizm w Europie Środkowo-Wschodniej zdawał się
być czynnikiem jeszcze w miarę stabilnym. Nikt spośród licznych uczestników Zgromadzenia
Razylejskiego nie miał takiej wyobraźni, aby przewidzieć, że w przeciągu pół roku upadnie mur berliński,
a wraz z nim cały system komunistyczny w tej części naszego kontynentu.
Kościoły w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej przyczyniły się - choć w niejednakowej
mierze - do demontażu systemu komunistycznego i odzyskania wolności. Pisze o tym Karol Karski
w artykule publikowanym w bieżącym zeszycie. Autor porusza następujące kwestie: postawę
komunistów wobec Kościołów i wierzących w poszczególnych krajach, metody korumpowania
współpracowników kościelnych, działalność opozycji kościelnej, aktualną sytuację, mówiąc na jej tle
0 zagrożeniach i szansach Kościoła w epoce przełomu.
Dialog katolicko-prawosławny, który po spotkaniu papieża Jana Pawła II z patriarchą ekumenicz
nym Konstantynopola Dimitriosem I w 1979 r. nabrał nowej dynamiki, przeżywa ostatnio poważny
kryzys. Składają się na to dwie głównie przyczyny: odradzanie się w różnych krajach Europy Środkowej
1 Wschodniej Kościoła katolickiego obrządku wschodniego /Ukraina zachodnia, Rumunia/ oraz
ustanowienie przez Watykan struktur kościelnych, paralelnych w stosunku do prawosławnych na
terytoriach /Rosja/, gdzie tych struktur dawniej nie było. O tych i innych sprawach pisze na naszych
łamach o. prof. Wacław Hryniewicz OMI, zastępca kierownika Instytutu Ekumenicznego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Swojej próbie bilansu dziesięciolecia dialogu katolicko-prawosławnego dał
on znamienny tytuł: „Trud i nadzieja”. O. Hryniewicz, aktywny uczestnik tego dialogu od samego
początku, przedstawił publikowany przez nas tekst podczas Sympozjum ekumenicznego „Kościoły
chrześcijańskie w Europie narodów”, zorganizowanego przez Instytut Ekumeniczny w Opolu na
początku grudnia ub.r. Relację z Sympozjum zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty” .
Gwałtowne przemiany w środkowo-wschodniej części naszego kontynentu sprawiają, że w Kościołach
wszystkich tradycji wzmaga się troska o kondycję duchową Europy. W listopadzie ub.r. odbyło się
w Santiago de Compostela /Hiszpania/ Piąte Europejskie Spotkanie Ekumeniczne poświęcone
wspólnym przemyśleniom na temat ewangelizacji w Europie dziś. Jego organizatorem była Konferencja
Kościołów Europejskich, zrzeszająca 120 Kościołów prawosławnych i protestanckich oraz rzyms
kokatolicka Rada Konferencji Episkopatów Europy. W bieżącym numerze zamieszczamy komunikat
i raport prezydentów obu organizacji. W tym miejscu godzi się wspomnieć, że problem ewangelizacji

w Europie był również głównym tematem obrad Nadzwyczajnego Synodu Biskupów, który zebrał się
w Rzymie na przełomie listopada i grudnia ub.r.
Głównym wydarzeniem ekumenicznym w skali światowej było Siódme Zgromadzenie Ogólne
Światowej Rady Kościołów, które w lutym 1991 roku zebrało się w stolicy Australii - Canberrze.
W bieżącym numerze zamieszczamy relację uczestnika oraz uchwalone na zakończenie obrad orędzie.
Z tematyki chrześcijańsko-żydowskiej zamieszczamy trzy teksty. Wydział Teologiczny Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie przy współpracy Komisji Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem
zorganizował w czerwcu 1989 r. sympozjum pt. „Kościół /Rzymskokatolicki/ wobec Żydów i judaiz
mu”. Jednym z referentów był wybitny znawca tematu - ks. dr Waldemar Chrostowski. Jego
wystąpienie - „Zasadnicze aspekty reorientacji Kościoła wobec Żydów i judaizmu” - nie straciło, mimo
upływu czasu, na aktualności, toteż postanowiliśmy je zamieścić w bieżącym numerze. Z referatem ks.
Chrostowskiego doskonale koreluje List pasterski Episkopatu Polski z okazji 25 rocznicy ogłoszenia
soborowej Deklaracji „Nostra aetate”, odczytany w niedzielę, 20 stycznia 1991 roku we wszystkich
świątyniach rzymskokatolickich naszego kraju. Szczególną wymowę mają następujące słowa tego listu:
Wyrażamy takie szczere ubolewanie z powodu wszystkich wypadków antysemityzmu , które kiedykol
wiek lub przez kogokolwiek na polskiej ziemi zostały dokonane. Czynimy to w glębokimm
przeświadczeniu, że wszelkie przejawy antysemityzmu są niezgodne z duchem Ewangelii... Dobrym
uzupełnieniem do obu tekstów katolickich zdaje się być dokument Światowej Rady Kościołów pt. „Ku
nowemu porozumieniu między Kościołami a Żydami” .
Wyjątkowo obszerna jest tym razem Kronika wydarzeń ekumenicznych, gdyż obejmuje ona okres od
połowy 1989 do końca 1991 roku. Dla lepszej przejrzystości zastosowaliśmy układ tematyczno-chronologiczny.

ARTYKUŁY

WACŁAW HRYNIEWICZ OMI

TRUD I NADZIEJA
PRÓBA BILANSU DZIESIĘCIOLECIA DIALOGU
KATOLICKO-PRAWOSŁAWNEGO

Tytuł refleksji, które pragnę przedstawić, nawiązuje do pierwszych słów
Konstytucji pastoralnej o Kościele Soboru Watykańskiego II: Gaudium et spes.
Spoglądając wstecz na minione dziesięciolecie /1980-1990/ dialogu katolicko-prawosławnego nie mógłbym streścić ich w słowach: radość i nadzieja.
Oczywiście, sam fakt dialogu jest wydarzeniem błogosławionym i radosnym.
Dialog daje radość. Dialog budzi nadzieję. Nie jest to jednak dialog łatwy. Często
niesie ze sobą bolesne doświadczenie trudu i krzyża. Dlatego właśnie chcę mówić
0 trudzie i nadziei: labor et spes.
Późną jesienią, 30.XI.1979 r. papież Jan Paweł II oraz patriarcha ekumeni
czny Dimitrios I ogłosili rozpoczęcie oficjalnego dialogu między Kościołem
rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym. W czerwcu 1980 roku odbyła
się pierwsza sesja plenarna międzynarodowej Komisji Mieszanej na wyspach
greckich Patmos i Rodos. Za nią nastąpiły, w odstępie dwóch lat lub w rytmie
przyspieszonym, kolejne sesje plenarne: w Monachium /1982/, w Gonia na
Krecie /1984/, w Bari /1986,1987/, w Uusi Valamo /1988/ i we Freising /1990/. Po
pomyślnym okresie początkowym przyszedł rychło okres kryzysu /sesja na
Krecie oraz dwukrotnie w Bari/, który z czasem udało się przezwyciężyć. Wraz
z przemianami politycznymi w Europie środkowo-wschodniej w 1989 r.
pojawiły się nowe trudności i napięcia związane z działalnością odradzającego się
Kościoła unickiego, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie i w Rumunii. Powodem
niepokoju strony prawosławnej jest także odbudowa struktur Kościoła rzyms
kokatolickiego na terenie byłego ZSRR.
Mnożą się oskarżenia o prozelityzm i ekspansję. Relacje między Kościołami
siostrzanymi weszły w fazę nowego zagrożenia.
Fakty te wskazują, że dialog teologiczny między Kościołem rzymskokatoli
ckim i Kościołem prawosławnym jest dialogiem trudnym. Przekonać się o tym
można na podstawie doświadczeń minionego dziesięciolecia jego istnienia. Nie
trzeba się temu dziwić. Od ostatniej próby zjednoczenia, podjętej na unijnym
Soborze Florenckim /1439/, upłynęło pięć i pół wieku. Tyle czasu trzeba było
czekać na rozpoczęcie dialogu. Dopiero w II połowie naszego stulecia, stulecia
dążeń ekumenicznych, ponownie zaczęły rozmawiać ze sobą dwa Kościoły
siostrzane, przez wieki rozdzielone, żyjące w stanie schizmy, konfliktów
1 wzajemnego wyobcowania.
Dialog katolicko-prawosławny należy do szeregu największych wydarzeń
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ekumenicznych XX wieku. Wśród bilateralnych dialogów ekumenicznych
uchodzi on za najważniejszy, przynajmniej w ocenie obydwu stron w nim
zaangażowanych. Ma on doniosłe znaczenie dla całego współczesnego ruchu
ekumenicznego. Chodzi o dwa Kościoły, które łączy wspólna tradycja pierw
szego tysiąclecia wraz z jego wielkimi soborami i świadkami wiary. Wraz
z dialogiem katolicko-prawosławnym chrześcijaństwo otrzymało nowa szansę
zbliżenia do jedności. Prawdziwego i trwałego dzieła zjednoczenia nie sposób
wszakże dokonać w pośpiechu. Ostrzeżeniem są bezskuteczne próby unijne
podejmowane w przeszłości bez należytego przygotowania. Trzeba będzie
jeszcze wiele trudu, aby przezwyciężyć istniejące rozbieżności. Dzieło to wymaga
nie tylko szczerej chęci pojednania, ale również wzajemnego zaufania, szczerości,
odwagi i zdolności do samokrytycznej oceny.
Historycy ukażą kiedyś, z perspektywy minionego czasu, prawdziwe
znaczenie dialogu katolicko-prawosławnego w dziejach Kościoła. Teologowie
ocenią jego doniosłość dla ekumenii i teologii ekumenicznej. Trudno dokonać
takiej oceny obecnie, pośrodku dokonujących się wydarzeń, w wartkim nurcie
niedokończonej historii. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak potoczą się dalsze
losy zapoczątkowanego ponad dziesięć lat temu dialogu, wciąż jeszcze słabo
zakorzenionego w świadomości ogółu wierzących po obydwu stronach. Dialog
ten boryka się z trudnościami. Jest wciąż kruchy i zagrożony, gdyż nie zostało
jeszcze odbudowane trwałe braterstwo między Kościołami. W takiej sytuacji
można jedynie dzielić się „na żywo” myślami, spostrzeżeniami, obawami
i nadziejami - tym bardziej jeśli jest się bezpośrednim uczestnikiem wielkiego
dialogu Kościołów.
Taki właśnie sens mają niniejsze refleksje. One także, na swój sposób, niech
będą świadectwem przebytej wspólnie drogi, próbą wstępnego bilansu, świadect
wem nadziei cierpliwej i wytrwałej. Dialog zmierza w jasno określonym
kierunku. Jego celem jest przezwyciężenie istniejących różnic i rozbieżności
teologicznych oraz przywrócenie pełnej wspólnoty sakramentalnej między
dwoma Kościołami. Trzy osiągnięte uzgodnienia i dwa teksty robocze świadczą
o tym, iż droga do tej wspólnoty prowadzi przez wzajemne uznanie tożsamości
wiary i życia sakramentalnego1. Trwała wspólnota może jedynie opierać się na
jedności wiary, nie wykluczającej jednak uprawnionej wielości i różnorodności.
I. Hermeneutyka dialogu - nowy model myślenia i języka

1.
Dialog katolicko-prawosławny rozpoczął się wspólną refleksją nad
sakramentami Kościoła. Należało w punkcie wyjściowym odnaleźć wspólnie tę
rzeczywistość zbawczą, która już teraz głęboko jednoczy obydwa Kościoły.
Koncentracja wysiłków w fazie wstępnej na tym, co ł ą c z y , bynajmniej nie
oznacza ucieczki od problemów spornych. Zacząć trzeba było z nastawieniem 1
1 W dialogu przyjęto trzy uzgodnienia: 1) dokument z M onachium /1982/, Misterium Kościoła
i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy Świętej, przekład polski W.Hryniewicz, Biuletyn Ekumenicz
ny 12: 1983 nr 1, s. 28-41; 2) dokument z Bari /1987/, Wiara, sakramenty i jedność Kościoła, tamże
16:1987 nr 3, s. 66-81; 3) dokument z Uusi Valamo /1988/, Sakrament kapłaństwa w sakramentalnej
strukturze Kościoła, tamże 17:1988 nr 4, s.71-84. W stadium roboczym pozostają dwa dokumenty:
Synodalność i autorytet w Kościele. Eklezjologiczne i kanoniczne konsekwencje sakramentalnej natury
Kościoła, przygotowany podczas sesji Komitetu Koordynacyjnego w Moskwie /1-8.II.1990/ oraz
Uniatyzm, metoda unijna przeszłości a obecne poszukiwanie pełnej wspólnoty, przyjęty na sesji
Komitetu w Ariccia /10-15. VI. 1991/. Przekład tego ostatniego dokumentu roboczego opublikowany
został w „Tygodniku Powszechnym” 45:1991 nr 30 s. 2 oraz w „Biuletynie Ekumenicznym” 20:1991
nr 4, s.97-105.
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pozytywnym, aby świadomość wspólnego dziedzictwa dominowała przy roz
wiązywaniu problemów kontrowersyjnych i przezwyciężaniu rozbieżności. Taka
konstruktywna metoda podyktowana została nowym duchem ekumenicznym,
który zaistniał między obydwoma Kościołami siostrzanymi.
2. W dialogu katolicko-prawosławnym prawda o T r ó j c y Ś w i ę t e j nie
pełni roli drugorzędnej. Wyznacza ona sposób myślenia o Kościele i sakramen
tach, zwłaszcza zaś o sakramentach inicjacji (głównie Eucharystii) i posługiwa
niu kapłańskim. Kościół całą swoją istotą wskazuje na rzeczywistość większą niż
on sam - na Trójjedynego Boga oraz na wspólnotę osób Boskich. Tajemnica
Kościoła zakorzeniona jest we wzorcowym sposobie bytowania samego Boga
w jedności i wielości. Wspólnota osób boskich jawi się jako pierwsze i ostateczne,
ontologiczne usprawiedliwienie tajemnicy Kościoła oraz sprawowanych przezeń
sakramentów, przede wszystkim Eucharystii. W dialogu kształtuje się nowy
model ontologii komunijnej i relacyjnej, w której priorytet przynależy do osoby
i „bycia-w-relacji” .
3. Współzależność chrystologii i pneumatologii. Zgodnie z perspektywą
trynitarną wytyczoną przez dokument z Monachium /1982/ w dialogu zwraca się
baczną uwagę na r e l a c j ę w z a j e m n o ś c i między Chrystusem i Duchem
Świętym. Obydwie strony podkreślają ścisłą więź między osobą Jezusa i dziełem
Ducha Świętego. Chrystus udziela daru Ducha, zaś Duch uobecnia Chrystusa
w Kościele. Jest to obecność eschatologiczna, będąca zadatkiem i zaczątkiem
/zob. 2 Kor 1,22; 5,5/ ostatecznego spełnienia świata w Królestwie Bożym. Duch
wprowadza ludzkie dzieje w czasy ostatnie. W takiej perspektywie refleksja
historiozoficzna przeplata się ustawicznie z eklezjologią i eschatologią.
4. Myślenie w kategoriach ikonicznych odgrywa istotną rolę w dialogu
katolicko-prawosławnym. Jest to w gruncie rzeczy m y ś l e n i e i k o n i c z n e ,
widoczne przy omawianiu zagadnień z zakresu eklezjologii i sakramentologii.
Dotyczy to Kościoła, Eucharystii i posługiwania kościelnego. Kościół jest
rzeczywistością relacyjną. Przez swoje posługiwanie ma być nie tylko zwias
tunem i sługą eschatycznego Królestwa Bożego, ale również jego ikoną,
antycypującą i uobecniającą to, co oznacza. W myśleniu ikonicznym kategoria
znaku, symbolu i obrazu pełni istotną funkcję. Kościół jest skutecznym znakiem,
antycypującym mocą Ducha Świętego eschatyczną rzeczywistość Królestwa
Bożego w świecie stworzonym2. Kościół jest tym, czym jest dzięki temu, że staje
się coraz bardziej tym, czym będzie w swojej postaci definitywnej. Jego
prawdziwa tożsamość ma charakter proleptyczny i eschatologiczny3. Ujęcie
takie wyznacza właściwą perspektywę dla zrozumienia widzialnej struktury
Kościoła. Elementy instytucjonalne winne być jedynie widzialnym odzwiercied
leniem rzeczywistości misteryjnej45.Znakiem obecności Królestwa Bożego wśród
ludzi był sam Chrystus, a potem Dwunastu Apostołów razem z Nim. Znakiem
uobecniającym zbawienie jest takżeposługiwanie kościelne. Biskup ma być ikoną
Chrystusa-Slugi wśród wierzących . Kiedy spełnia swoje posłannictwo na wzór
apostołów i dochowuje wierności ich nauce, kiedy jest prawdziwym homo
apostolicus - wówczas w jego funkcji odbija się obraz Apostołów6. Posługiwanie
Chrystusa jest ostateczną przyczyną wzorczą wszelkiego posługiwania w Koś
ciele, które zawsze podlega Jego sądowi7.
2 Zob. Dokum ent z M onachium /dalej:M/ 11,3; Dokument z Uusi Valamo /dalej: UV/ nr 22.
3 Zob. M 11,2; UV nr 36.
4 M II, 1.
5 Zob. UV nr 33. Por M 11,3.
6 UV nr 48,50.
7 Zob. M I,4c; III, 3a. Por. UV nr 37.
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5.
Nietrudno zauważyć, iż w dialogu kształtuje się z wolna wspólny, n o w y
j ę z y k teologiczny. Jest to w zasadzie język biblijny, patrystyczny i liturgiczny.
Unika się dzięki temu terminologii kontrowersyjnej, obciążonej polemiką
minionych stuleci. Jako doświadczenie teologiczne, dialog umożliwia nowe
podejście do wielu problemów, przedstawianych ,v nowym duchu i przy użyciu
nowego języka. M etoda ta widoczna jest już w dokumencie z Monachium,
zwłaszcza w sprawie zagadnienia Filioque oraz epiklezy eucharystycznej8.
Polemiczne podejście do tych spraw w przeszłości prowadziło jedynie do
spiętrzenia przeciwności. We wspomnianym dokumencie znaleziono sformuło
wania, które otwarły drogę do wzajemnego konsensu. O Duchu Świętym
powiedziano, iż pochodzi od Ojca jako jedynego źródła w Trójcy9, powołując się
wyraźnie na J 15,26. O misterium Eucharystii stwierdzono, iż dokonuje się
w modlitwie, która łączy słowa ustanowienia z epiklezą, czyli przyzywaniem
Ducha10. Nie znajdziemy we wspólnych dokumentach śladu dawnych sporów
0 sposób i moment przeistoczenia. Otwarły się nowe perspektywy pozwalające
przezwyciężyć dawne kontrowersje. Obie strony zgodnie wyrażają wiarę w rze
czywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, choć prawosławie nie zna kultu
świętych postaci poza czasem jej celebracji. Wspólnie mówią o sakramentalnym
uobecnieniu ofiary Chrystusa mocą Ducha Świętego.
Język wspólnych tekstów nastręcza może trudności tym, którzy nie mieli
dotąd żadnego styku z tradycją Kościoła wschodniego. Potrzebne są wyjaśnienia
wielu wątków teologicznych zapisanych w dokumentach zbyt skrótowo. Pewna
liczba terminów zawartych w tych dokumentach odzwierciedla słownictwo
tradycji wschodniego chrześcijaństwa. Skoro dialog został rozpoczęty i jest
wyrazem wspólnego myślenia, trzeba zacząć uczyć się wzajemnie - jedni od
drugich. Dialog jest procesem u c z e n i a si ę od siebie nawzajem, pogłębiania
sposobu myślenia i dostrzegania nowych możliwości przeżywania misterium
Boga. Trzeba przyzwyczajać się do nowych, mniej znanych dotąd terminów
1wprowadzać je w nasze własne myślenie religijne. Tylko wtedy dialog może stać
się tym, czym być powinien - przenikaniem się świadomości chrześcijańskiej,
ubogacaniem i wzajemną pomocą. Wspólne dokumenty, ich sposób myślenia
i terminologii, są w gruncie rzeczy rezultatem świadomego zwrotu w stronę
wspólnej tradycji chrześcijaństwa pierwszego tysiąclecia.
Fakt ten ma duże znaczenie dla dziejowego procesu jednoczenia się Europy.
Kościoły chrześcijańskie moją wnieść w ten proces swoje własne doświadczenie,
zarówno myślowe jak i językowe. Jest to w gruncie rzeczy stare, w dużej mierze
zapoznane, chrześcijańskie doświadczenie wspólnoty.
II. Eklezjologia wspólnoty o orientacji trynitarnej i eucharystycznej

1.
Jedną z najbardziej podstawowych kategorii biblijno-patrystycznych
używanych w dokumentach katolicko-prawosławnych jest k o i n o n i a, com
munio czyli wspólnota, zjednoczenie, współuczestnictwo, współudział w tym
samym misterium. Eklezjologia dokumentów jest eklezjologią trynitarną, eklez
jologią wspólnoty ludzi z Bogiem i między sobą. Kościół i Eucharystia ukazują
się jako szczególnie uprzywilejowana przestrzeń działania energii Ducha Święte8 M 1,3 i 6. Zob. także UV nr 6 i 28.
9 M 1,6. Por. 1,3.
10 Tamże 1,6. Por. Dokument z Bari /dalej: B/ nr 15. Przypomnieć warto, iż na Soborze Florenckim
strona łacińska nie dostrzegała w ogóle sensu epiklezy. Zob. W. Hryniewicz, Nasza Pascha
z Chrystusem, Lublin 1987 s. 430.

TR U D I NADZIEJA

15

go11. To On uobecnia całe zbawcze misterium paschalne Chrystusa. Wszystkie
sakramenty są aktami Ducha1112, darem i laską Ducha Świętego1314. Dokument
z Monachium mówi wręcz o trwaniu całego Kościoła w stanie epiklezy14. Tworzy
się on ustawicznie poprzez dar Boży, dar nowego stworzenia15, o który trzeba
prosić Ojca wszechświata.
2. Eklezjologia wspólnoty zarysowana w dialogu katolicko-prawosławnym
jest eklezjologią służby i p o s ł u g i w a n i a /diakonia/. Posługiwanie kościelne
jest uczestnictwem w zbawczym posługiwaniu samego Chrystusa, nieodłącznym
od działania Ducha Świętego. Dokument o sakramencie kapłaństwa ukazuje je
jako charyzmatyczne posługiwanie /leitourgema/ w Kościele, dla dobra całej
ludzkości i potrzeb świata16. Skuteczność tego posługiwania pochodzi od Ducha
Świętego17, działającego poprzez wielość i różnorodność swoich darów, udziela
nych wszystkim członkom Kościoła, zarówno duchownym jak i świeckim,
kobietom i mężczyznom18, a także poszczególnym Kościołom partykularnym19.
Prawdziwa wspólnota między Kościołami wymaga urzeczywistnienia synodalności na różnych płaszczyznach życia eklezjalnego20.
3. Rozwijana wspólnie, dialogiczna wizja Kościoła idzie po linii eklezjologii
e u c h a r y s t y c z n e j : każde zgromadzenie eucharystyczne jest prawdziwie świę
tym Kościołem Bożym21. Kościół powszechny urzeczywistnia się i ujawnia
w Eucharystii Kościoła lokalnego, który z kolei winien trwać we wspólnocie
z innymi Kościołami sprawującymi to samo misterium. Katolickość Kościoła
jest rozumiana jako wspólnota Kościołów lokalnych, uczestniczących w tej
samej wierze i w Eucharystii22.
4. Jedną z istotnych konsekwencji eklezjologii trynitarno-eucharystycznej
jest koncentracja na Eucharystii jako manifestacji rzeczywistości eschatycznej
oraz n a m i s t a g o g i c z n e j roli posługiwania. Uczestnicy dialogu podkreślają
zgodnie, iż pierwotna i główna rola posługiwania wiąże się z przewodnictwem
Eucharystii2324. Mistagog jest nie tylko sługą Chrystusa, ale również sługą Du
cha24, nauczycielem i uczniem swojej owczarni. Śukcesja apostolska biskupów
jest w większej mierze sukcesją wspólnot niż poszczególnych osób25. Kościół
lokalny wraz ze swym biskupem jest świadkiem tej samej wiary apostolskiej,
w łączności z innymi Kościołami lokalnymi. Ważnym momentem w dialogu
katolicko-prawosławnym jest przezwyciężenie wąsko rozumianego pojęcia
sukcesji apostolskiej. Oznacza ona nie tylko zakorzenienie w nauczaniu apostols
kim, lecz także sukcesję w trudach, wysiłkach i cierpieniach apostołów /succesio
11 M I,4a; 5.
12 Tamże 1,5.
13 B nr 15.
14 M II, 5c.
15 Tamże 11,1.
16 U V nr 12,23.
17 Tamże nr 5,7.
18 Tamże nr 31, 35.
19 M 111,1-4.
20 Zob. UV nr 52-54 oraz tekst roboczy z Moskwy, Synodalność i autorytet w Kościele (nie
opublikowany).
21 M HI,1.
22 B nr 18-36.
23 U V nr 11,25,34. Por. B nr 17.
24 M II, 3.
25 U V nr 45.
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passionum/, ponoszonych w służbie Ewangelii, na wzór diakonii samego
Chrystusa .
5. Eucharystyczno-trynitarny model Kościoła niesie z sobą doniosłe
implikacje nie tylko dla głębszego zrozumienia posługiwania kościelnego, lecz
także dla u z n a n i a posługiwań innych Kościołów chrześcijańskich. Nie należy
zapominać o ogólnochrześcijańskim znaczeniu tego dialogu. Trynitarno-eucharystyczny model rozumienia Kościoła otwiera nowe perspektywy. Wzajemne
uznanie posługiwań jest na pierwszym miejscu uznaniem wspólnot chrześcijańs
kich zgromadzonych wokół stołu Pańskiego jako rzeczywistości w pełni
eklezjalnej. Takie rozumienie uznania posługiwań pozwala odejść od zbyt
wąskiej, jurydycznej koncepcji ważności święceń. Na pierwszy plan wysuwa się
wówczas pytanie o eklezjalny charakter Eucharystii sprawowanej w danej
wspólnocie wierzących, a w konsekwencji pytanie o eklezjalność samej wspólno
ty sprawującej Eucharystię.
6. Eucharystyczno-trynitarny model Kościoła zarysowany w dialogu
katolicko-prawosławnym nie jest modelem ze wszech miar doskonałym. Ma on
bez wątpienia swoje słabsze strony i pewne ograniczenia. Wydaje się jednak, że
trzeba uznać wartość c e n t r a l n e j i n t u i c j i zawartej w tym modelu eklez
jologicznym: w Eucharystii ukazuje się najwyraźniej ostateczny cel wszelkich
struktur i posługiwań kościelnych oraz ich najgłębsza natura. W świetle
rozumienia Kościoła jako wspólnoty eucharystycznej można lepiej rozpoznać
duchową celowość struktur i posługiwań kościelnych oraz zweryfikować fak
tyczny stan ich funkcjonowania, który Eucharystia ustawicznie osądza. To ona
została słusznie nazwana probierzem funkcjonowania całego życia kościelnego21.
To ona określa chrześcijański sposób przeżywania paschalnej tajemnicy Chrystusa
i daru Pięćdziesiątnicy1*. Ona leczy rany grzechu, a zarazem jest antycypacją
sądu Bożego nad światem oraz zaczątkiem jego ostatecznego przeobrażenia2627829.
7. Wspólne dokumenty katolicko-prawosławne prezentują raczej i d e a l 
n ą wizję Kościoła i jego posługiwania. Z tych samych tekstów przebija jednak
nie mniej wyraźnie świadomość, że Kościół nigdy nie dorasta do ideału, który
ukazuje Ewangelia. Żaden chrześcijanin nie jest wolny od grzechu, który stoi na
przeszkodzie dynamnizmowi boskiego życia otrzymanego na chrzcie i znie
kształca oblicze Kościoła jako daru nowego stworzenia oraz ikony Królestwa
Bożego. Nie wolno zapominać o grzechu podziału, którego wszystkie formy
przeczą zamiarowi Boga30. W zarysowanej wizji Kościoła, uzgodnienia katolic
ko-prawosławne nie pomijają milczeniem mrocznej strony jego życia. Jest to
oznaką poczucia realizmu.
8. Doświadczenie wspólnoty jest samym rdzeniem doświadczenia tajemnicy
Kościoła. Tradycja chrześcijańska przekazuje przez wieki, jak stwierdza doku
ment z Monachium, wizję nowej jedności /.../, która przezwycięża podziały
i przywraca wspólnotę w jednym Ciele Chrystusa31. Jedność ta wznosi się ponad
jedność psychologiczną, rasową, społeczno-polityczną i kulturową. Rzecz jasna,
iż sam Kościół nigdy nie dorasta do głoszonego przez siebie ideału jedności. Nie
jest to jedność raz na zawsze zdobyta lub zagwarantowana. Musi być ona
ustawicznie podtrzymywana. Jest stałym zadaniem do urzeczywistniania. Chrze
ścijaństwo zachowuje w swej historycznej pamięci trudne doświadczenie prze
26 Tamże nr 50.
27 M II, 1.
28 Tamże 11,4.
29 Tamże II, 2 oraz I, 4c.
30 Tamże II, 1.
31 Tamże.
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zwyciężania podziałów. Nie wolno mu zapomnieć, że wspólnota Kościoła
spełnia swe zadanie wówczas, gdy jest znakiem odnowionej wspólnoty ludzkiej32.
Prawdziwa jedność nie jest jednak uniformizmem. Wymaga uznania należnej
wielości i różnorodności33. Tego rodzaju głęboka świadomość ekumeniczna
mogłaby stać się istotnym elementem możliwego wkładu Kościołów chrześcijań
skich do dzieła zjednoczenia Europy. Kościół katolicki i Kościół prawosławny
mają w tym względzie szczególną misję dziejową, której nie wolno dziś
zaprzepaścić.
III. Jedność wiary w różnorodności zwyczajów i tradycji
1. Całą swoją wewnętrzną celowością dialog zmierza do tego, aby odnaleźć
i wspólnie wyrazić tożsamość wiary w obydwu Kościołach. Tożsamość ta jest
niezbędnym warunkiem przywrócenia pełnej wspólnoty kościelnej i sakramen
talnej. Pewna różnorodność w wyrażaniu i formułowaniu wiary nie narusza
wspólnoty między Kościołami lokalnymi, skoro każdy z nich może rozpoznać
w różnorodności sformułowań jedyną autentyczną wiarę otrzymaną od apos
tołów3435. To ważne wspólne stwierdzenie wskazuje na możliwość przywrócenia
pełnej jedności między Kościołami, które od dawna rozwijały własne tradycje
liturgiczne, teologiczne i kanoniczne. Po dokonaniu się schizmy, Wschód
i Zachód chrześcijański rozwijały się niezależnie jeden od drugiego. Nie było już
możliwości jednomyślnego podejmowania decyzji, które byłyby miarodajne
zarówno dla jednych jak i dla drugich. Wspólny dokument z Bari /1987/ podaje
ogólne kryteria, które pozwalają odróżnić uprawniony proces rozwoju od
ewentualnego rozwoju niewłaściwego. Dialog jest konieczny, aby wyjaśnić, jaki
konkretny rozwój, dokonany w jednej części chrześcijaństwa, mógłby być oceniony
przez drugą część jako rozwój uprawniony25. Takie jest właśnie zadanie dalszego
dialogu między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym.
Niezbędne okaże się wspólne rozważenie takich zagadnień jak dogmat i teologumena.
2. Twierdzenie o możliwości współistnienia w Kościele różnych tradycji
liturgicznych i teologicznych zostało ukazane w dialogu na przykładzie sak
ramentów i n i c j a c j i chrześcijańskiej oraz ich relacji do jedności Kościoła.
W odniesieniu do tradycji zachodniej, zastrzeżenie prawosławnych dotyczą
zwyczaju chrzczenia przez polanie wodą /a nie przez zanurzenie/, możliwości
udzielania chrztu przez diakona / w Kościele prawosławnym chrzci tylko biskup
i kapłan/, oddzielania w czasie poszczególnych sakramentów inicjacji oraz
praktyki odwracania tradycyjnego porządku przez dopuszczenie do Komunii
osób ochrzczonych, które nie zostały jeszcze bierzmowane.
3. Dialog wykazał, że teologia i duchowość chrztu są te same w obydwu
Kościołach, niezależnie od liturgicznej praktyki udzielania go przez zanurzenie
czy przez polanie36. Obydwa Kościoły nauczają o konieczności chrztu z wody
i o jego zbawczych skutkach w postaci wyzwolenia od grzechu pierworodnego,
nowego życia w Chrystusie i wszczepienia w tajemnicę Kościoła. Jeden i drugi
Kościół wiąże chrzest z całym misterium Trójcy Świętej, ze śmiercią i zmartwych
wstaniem Chrystusa oraz z działaniem Ducha Świętego. Różnice rytualne
32 Tamże 11,3.
33 Zob. B nr 20,25,53.
34 B nr 25.
35 Tamże nr 33.
36 Tamże nr 49.
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wskazują na bogactwo i głębię tajemnicy, której nie jest w stanie w pełni wyrazić
żaden obrzęd.
4. W świetle uzgodnienia z Bari wszystkie trzy sakramenty inicjacji
wewnętrznie wiążą się ze sobą i wzajemnie przenikają, dając początek i wzrost
życiu chrześcijańskiemu. Paschalna teologia sakramentów inicjacji jest wspól
nym dobrem obydwu Kościołów. Jedność sakramentalnej rzeczywistości chrztu,
bierzmowania i Eucharystii nie zaciera specyficznego charakteru każdego
z poszczególnych sakramentów inicjacji. Starochrześcijański model udzielania
tych sakramentów pozostaje i d e a ł e m dla obydwu Kościołów*1. W pewnych
Kościołach o tradycji łacińskiej, ze względów pastoralnych, przyjął się zwyczaj
dopuszczania do pierwszej Eucharystii ochrzczonych, którzy nie otrzymali
jeszcze bierzmowania. Odwrócenie tradycyjnego porządku budzi zrozumiałe
zarzuty lub zastrzeżenia zarówno u prawosławnych ja k i u rzymskokatolików,
wzywa do pogłębionej refleksji teologicznej i pastoralnej, gdyż praktyka duszpas
terska nie powinna nigdy zapominać o sensie tradycji pierwotnej oraz jej
doktrynalnej doniosłości**. Uznanie normatywnej wartości starochrześcijańs
kiego modelu udzielania sakramentów inicjacji /w kolejności: chrzest, bierz
mowanie, Eucharystia/ skłania do jego realizacji w praktyce duszpasterskiej
i w życiu liturgicznym Kościoła. Lęk przed zmianą nie powinien paraliżować
dalszych poszukiwań.
5. Na przestrzeni ostatnich lat dokonał się w dialogu katolicko-prawosławnym pewien rzeczywisty postęp. Uznano prawo do istnienia różnych tradycji
w każdym z Kościołów. Nie bez znaczenia jest fakt, że już wspólny Synod
Konstantynopolitański z 879-880 r. /tzw. Synod Focjański/, przyznał każdej ze
stolic chrześcijańskich prawo do swoich własnych zwyczajów i tradycji w duchu
zdrowego pl ur a l i z mu.
IV. Eklezjologia wspólnoty Kościołów siostrzanych a uniatyzm
1. Zagadnienie uniatyzmu dawało znać o sobie od samego rozpoczęcia
dialogu katolicko-prawosławnego. Już w czasie sesji na Rodosie /1980/ strona
prawosławna domagała się usunięcia unitów ze składu delegacji katolickiej. Spór
udało się załagodzić obietnicą rozpatrzenia kwestii unijnej przy omawianiu
zagadnień eklezjologicznych. Podczas kolejnych sesji sprawa unii powracała
w powiązaniu z zagadnieniem prozelityzmu. Kryzys dialogu na sesjach plenar
nych w Bari /1986, 1987/ przyczynił się do zaostrzenia tego problemu. W czasie
sesji plenarnej w Uusi Valamo /1988/ powołana została specjalna podkomisja do
zbadania kwestii prozelityzmu i uniatyzmu. Przemiany polityczne ostatnich lat
w Europie środkowo-wschodniej sprawiły, że istnienie i działalność odradzają
cego się Kościoła unickiego stały się wyłącznym tematem pracy Komisji
Mieszanej.
2. Kryzys dialogu na sesji plenarnej we Freising /1990/ odsłonił z całą
wyrazistością potrzebę pogłębienia eklezjologii Kościołów siostrzanych i wycią
gnięcia z niej konkretnych wniosków. Dopiero teraz można lepiej docenić
doniosłość uzgodnień już osiągniętych w dialogu katolicko-prawosławnym,
które ukazują misteryjno-sakramentalną rzeczywistość Kościoła, zakorzenione
go ostatecznie w tajemnicy trojjedynęgo Boga oraz w darze zbawienia dokonane
go przez Chrystusa mocą Ducha Świętego. Polemiczna teologia minionych
wieków, zaostrzona w okresie uniatyzmu, przesłoniła najgłębsze podstawy 3789
37 Tamże nr 46.
38 Tamże nr 51.
39 Tamże nr 53.
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eklezjologii wspólnoty Kościołów siostrzanych i wyparła ze świadomości
wierzących. Zapomniano o tym, iż pomimo podziału, dziejowych konfliktów
i nieporozumień Kościół katolicki i Kościół prawosławny pozostały nadal
Kościołami siostrzanymi, wyposażonymi przez Boga we wszystkie środki łaski
i zbawienia.
3. W ramach odnowionej eklezjologii wspólnoty Komisja usiłuje naświetlić
trudny problem uniatyzmu. Nie chodzi bynajmniej o osądzenie czy potępianie
osób, ich intencji lub historycznych decyzji. Sprawy te trzeba pozostawić sądowi
i miłosierdziu Boga. Nie zwalnia to jednak z obowiązku szukania głównych
przyczyn obecnej sytuacji i aktualnych konfliktów między Kościołami. Do głosu
musi dojść nowa świadomość eklezjologiczna, bo tylko ona może kształtować
nowe postawy we wzajemnych relacjach. Zasady teologiczne leżące u podstaw
uniatyzmu oraz wynikając z nich postawy okazały się niezgodne z samą naturą
Kościoła.
4. Uniatyzm jest owocem odejścia od wspólnej eklezjologii Kościołów
siostrzanych. Pojawił się wtedy, gdy zanikła świadomość wspólnej przynależno
ści do jednego Kościoła Chrystusa. Wynikało to z faktu, iż w okresie tym
Kościoły stały się sobie obce i wrogie. Każdy z nich zaczął uważać się za jedyny
prawdziwy Kościół Chrystusa, odsądzając drugich od wspólnoty łaski i zbawie
nia. Tylko pełna wspólnota z tym Kościołem miała zapewnić ludziom zbawienie.
Ekskluzywizm takiej wizji Kościoła szedł zatem w parze z tendencją do negacji
eklezjologicznego statusu innych Kościołów i wspólnot. Był to okres wzajem
nego powątpiewania o ważności sakramentów drugiej strony, powtarzania
sakramentów z natury niepowtarzalnych, zwłaszcza chrztu /wystarczy pomyśleć
0 dziejach długiego sporu na temat rebaptyzacji, co oznaczało praktycznie, że
ochrzczeni w drugim Kościele byli w rzeczywistości uważani za pogan/. Ta
głęboka świadomość schizmy pociągająca za sobą eklezjologiczną degradację
drugiej strony przyczyniła się do zaniku pojęcia Kościołów siostrzanych,
a w konsekwencji do zburzenia wczesnochrześcijańskiej eklezjologii wspólnoty
na korzyść eklezjologii ekskluzywizmu, powrotu i nawracania. Z tą właśnie
eklezjologią wiąże się powstanie Kościołów katolickich obrządku wschodniego.
5. Roboczy dokument Komitetu Koordynacyjnego Międzynarodowej
Komisji Mieszanej katolicko-prawosławnej poświęcony zagadnieniu „uniatyz
mu” /Ariccia 1991/ stwierdza dobitnie, iż unie częściowe nie zdołały przywrócić
jedności między Kościołem wschodnim i Kościołem zachodnim. Co więcej,
zaogniły one jeszcze bardziej stan podziału między tymi Kościołami, budząc
wciąż nowe napięcia i sprzeciwy. Dotyczy to zwłaszcza działalności zmierzającej
do nawracania innych chrześcijan, aby sprowadzić ich ponownie do Kościoła
katolickiego. Aby usprawiedliwić tę tendencję nacechowaną prozelityzmem roz
winięto, najpierw ze strony katolickiej, a następnie wskutek reakcji także ze strony
prawosławnej, pewną wizję teologiczną, wedle której, mniej lub bardziej wyraźnie,
każdy z dwóch Kościołów uważał się za jedynego depozytariusza zbawienia. Doszło
do tego, iż uważano nawrócenie innych do swego własnego Kościoła za konieczność
zbawienia*0. Dokument stawia sprawę jasno: Ta forma apostolatu misyjnego,
nazwana uniatyzmem, nie może już być przyjęta jako metoda i jako model, ze
względu na to, iż katolicy i prawosławni patrzą teraz w nowy sposób na swoje
odniesienie do misterium Kościoła41. Od czasu konferencji panprawosławnych
1Soboru Watykańskiego II, po obydwu stronach dokonała się radykalna zmiana
perspektyw w procesie odkrywania na nowo i rewaloryzacji pojęcia Kościoła
jako wspólnoty: Z jednej i drugiej strony uznaje się, że to, co Chrystus powierzył401
40 Dokum ent roboczy z Ariccia nr 5.
41 Tamże nr 6.

20

WACŁAW H RYNIEW ICZ OMI

swojemu Kościołowi /.../ nie może być uważane za wyłączną własność jednego
z naszych Kościołów . Oznacza to, iż trzeba pozostawić za sobą przestarzałą
eklezjologię powrotu4243, a tym samym również i soteriologiczny ekskluzywizm,
tak znamienny dla tej eklezjologii.
6.
Unijna metoda jednoczenia za cenę nowych i trwałych podziałów nie
uwzględniała faktu, iż obydwa Kościoły nadal pozostają Kościołami siost
rzanymi. Z tej właśnie racji jest to metoda niewłaściwa. Jedyną drogą do
przezwyciężenia podziału jest cierpliwy i wytrwały dialog na równej stopie. Nie
może być mowy o rzeczywistej jedności Europy bez prawdziwego i głębokiego
pojednania Kościołów.
V. Dialog a kształtowanie nowych postaw w obydwu Kościołach
1. Dialog katolicko-prawosławny jest dialogiem trudnym i wymagającym,
jak można było zresztą przypuszczać jeszcze przed jego rozpoczęciem. Czy
przyniósł on już jakieś słowo nadziei, czy też pozostaje w naszym świecie jeszcze
jedną więcej instytucją kościelną, która niczego nie zmienia i niczego nie jest
w stanie osiągnąć? Dialog powinien być czymś więcej niż tylko teologicznym
i egzystencjalnym doświadczeniem dla ludzi bezpośrednio w nim zaangażowa
nych. Musi stawać się coraz bardziej konkretnym doświadczeniem Kościoła po
obydwu stronach, cząstką naszego doświadczenia i naszej własnej nadziei.
Dialog nie polega jedynie na mnożeniu uzgodnionych dokumentów. W rzeczywi
stości dokumenty są czymś drugorzędnym. Są narzędziem i świadectwem
przebytej wspólnie drogi. Nie wolno ulegać presji sukcesu. Trzeba pozostać
otwartym na to, co dialog niesie ze sobą najlepszego, umieć zapomnieć o tym, co
wymaga zapomnienia, uczyć się pokory i odwagi do podejmowania dalszych
kroków.
Dzieło jedności wymaga stopniowego zbliżenia i duchowego przygotowa
nia. Jedną z przyczyn niepowodzenia podejmowanych w przeszłości prób
unijnych był brak psychologicznego przygotowania po obydwu stronach.
Przywrócenie pełnej wspólnoty nie może być jedynie sprawą samych uzgodnień
i dekretów. Proces schizmy był - jako rzeczywistość historyczna - zjawiskiem
stopniowego rozchodzenia się dwóch mentalności, wzajemnego wyobcowania
i pogodzenia się z tym stanem rzeczy. Przywrócenie wspólnoty wymaga nowego
stylu wzajemnych odniesień, pełnych szacunku i życzliwości. Potrzebne jest
prawdziwe spotkanie, wzajemne odkrycie siebie jako uczestników w tej samej
wierze i nadziei chrześcijańskiej, stojących przed obliczem niepojętej tajemnicy
Boga.
2. Coraz wyraźniej zarysowuje się dlatego pilna potrzeba recepcji dotych
czasowych osiągnięć dialogu. Chodzi o ich praktyczne konsekwencje dla życia
Kościołów oraz ich wzajemnych relacji - o nowe myślenie i nową mentalność po
obydwu stronach. Proces recepcji jako dziejowe zadanie stojące przed Koś
ciołami nie polega jedynie na formalnym akcie uznania i przyjęcia uzgodnień ze
strony autorytatywnych instancji kościelnych. Winien on sięgać w głąb codzien
nego doświadczenia duchowego wierzących oraz w sferę chrześcijańskiego
świadectwa. Podstawowa trudność recepcji uzgodnień polega na tym, że ogół
wierzących nie bierze udziału w przebiegu dialogu. Bezpośredni uczestnicy
dialogu uczą się od siebie nawzajem. Każdy z nich może w mniejszym lub
większym stopniu doświadczyć przemiany świadomości. Ta pedagogia dialogu
42 Tamże nr 7.
43 Tamże nr 22.
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może wywrzeć wpływ na ogół wierzących dopiero dzięki szeroko pojętej recepcji
nowych idei, poglądów i sugestii ukształtowanych w dialogu. Dzięki niej mogą
oni również przeżyć proces uczenia się i przemiany świadomości. Musi przyjść
doświadczenie prawdziwego spotkania w wierze, pełniejszego poznania i po
szerzenia horyzontów. Tego rodzaju przemiana nie może pozostać bez konsek
wencji na sam sposób myślenia i rozumienia spraw wiary. Jedynie wówczas
proces recepcji może spełnić swój cel, którym jest wzajemne ubogacenie,
poszerzenie perspektyw i kształtowanie duchowości, która nie traci z oka całości
chrześcijańskiego doświadczenia. Duchowość taka jest duchowością ekumenicz
ną, d u c h o w o ś c i ą c a ł o ś c i . Z istoty swojej domaga się ona wielkiej
szczerości oraz odwagi do weryfikacji własnej nauki i praktyk w świetle
osiągniętych uzgodnień. Czasami będzie to możliwe jedynie dzięki korekturze
konfesyjnego sposobu myślenia i postępowania. Rzeczywisty proces wzajem
nego uczenia się postępuje dlatego powoli i z oporami. Wykracza on poza ramy
dialogujących grup i komisji. Staje się wyzwaniem dla samych Kościołów, aby
zmniejszały dystans między już osiągniętymi rezultatami dialogu i realiami
codziennego życia. Jedność jest owocem przeżywania wspólnoty. Duch recepcji
jest duchem wspólnoty - owej koinonia, której kształty rysuje coraz wyraźniej
dialog katolicko-prawosławny.
3. Trzeba obecnie pomóc prawosławnym przezwyciężyć obawy, iż uniatyzm
powróci ponownie jako model przyszłego zjednoczenia Kościołów. Jest to
niemożliwe bez usunięcia przyczyn istniejących konfliktów. Każda wspólnota
chrześcijańska, niezależnie od wyznania, wymaga poszanowania swojej wolności
religijnej. Właściwy użytek wolności wyklucza jednak wszelkie środki niegodne
chrześcijanina. Duch konkurencji i walki wyznaniowej musi ustąpić miejsca
mentalności prawdziwie ekumenicznej. Wszelka strategia zmierzająca do osła
bienia drugiego budzi jedynie reakcje samoobronne. Należy zdecydowanie
odejść od odziedziczonej z przeszłości logiki zwycięstw i porażek, a opowiedzieć
się za chrześcijańską logiką braterstwa i wzajemnej odpowiedzialności.
4. Dzieło trwałego pojednania Kościołów jest przedsięwzięciem koniecz
nym, ale niezwykle trudnym. Dla wielu może ono wydać się wręcz niebezpieczną
przygodą. Konfrontacja z codzienną rzeczywistością zdaje się sugerować, iż
mamy do czynienia z przeszkodami, które urosły do rozmiaru ogromnych gór,
których nie zmoże żadna ludzka ręka. Pismo św. zapewnia, iż góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać /Iz 54,10; por. Ap 6,14/. Sam Chrystus utwierdza w tym
przekonaniu: Jeśli będziecie mieć wiarę... rozkażecie tej górze: przesuń się stąd
tam, i przesunie się; i nic niemożliwego nie będzie dla was /M t 17,20/. Świadomość
istniejących trudności nie powinna przerażać. To, co niemożliwe dla ludzi,
możliwe jest dla Boga /Łk 18,27/. Dialog jest także dziełem modlitwy. Nasze
podziały, jak uczył jeden z prawosławnych teologów XIX w., nie sięgają do
samego nieba. Potrzebna jest nadzieja, aktywna i wytrwała, że Wschód i Zachód
chrześcijański znajdą kiedyś porozumienie w oparciu o podstawowe dogmaty
pierwszych soborów powszechnych. Sięgając do samych podstaw będą w stanie
przebadać r a z e m wszystko to, co zostało oddzielnie rozstrzygnięte lub
zdogmatyzowane w czasach wzajemnej alienacji.
5. Uzgodnione w dialogu dokumenty wpisują się w nurt nadziei na pełne
pojednanie Kościołów. Dialog teologiczny powinien być w zasadzie niezależny
od nastrojów, uprzedzeń i wszelkich uwarunkowań emocjonalnych. W praktyce
jednak warunkiem porozumienia jest wzajemne zaufanie, które łatwo zniweczyć
brakiem wrażliwości i szacunku oraz zapomnieniem o bolesnej przeszłości.
Teologiczna kompetencja uczestników dialogu jest wprawdzie rzeczą bardzo
istotną, ale sama z siebie nie wystarcza. Umiłowanie prawdy musi iść w parze
z umiejętnością słuchania drugiej strony, zdolnością wczucia się w sposób
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myślenia partnera dialogu, a nade wszystko z wielką życzliwością, szczodrością,
pokorą i cierpliwością. Etyka dialogu jest trudna, ale bez niej nie sposób myśleć
0 jego rzeczywistym postępie. Wartości humanistyczne mają w nim ważną rolę
do spełnienia. Upór, bezwzględność, niewrażliwość i zadufanie niszczą klimat
prawdziwego dialogu; czynią go trudnym i bezskutecznym. Nie liczenie się
z dialogiem, brak recepcji i niekonsekwencje mogą zniweczyć owoc wieloletniego
trudu.
6. Dialog prawdy i miłości jest zobowiązaniem dla obydwu stron. Nie
zagraża on własnej tożsamości, wychowuje jednak do t o ż s a m o ś c i p e ł n i e j 
s zej choć trudniejszej, do tożsamości prawdziwszej, mądrzejszej i bardziej
uniwersalnej. Rezygnacja z wąskiej tożsamości wyznaniowej na rzecz nowej
tożsamości chrześcijańskiej zdobytej w dialogu jest niezbędnym warunkiem
prawdziwego pojednania. Nie są to sprawy obojętne dla doświadczenia nowej
tożsamości w zjednoczonej Europie narodów. Dialog Kościołów może być
w tym względzie pomocny także dla świeckiego współżycia narodów.
7. Uzgodnione dokumenty Międzynarodowej Komisji Mieszanej katolicko-prawosławnej są świadectwem już przebytej wspólnie drogi. Jest to swoisty
zapis nowej wizji teologicznej kształtującej się w dialogu prawdy. Wizja ta jest
owocem wysiłku myślenia razem, wysiłku obydwu stron szukających nowego
języka, a więc takich kategorii i pojęć, które najlepiej odzwierciedlałyby
świadomość tego, co wspólne obydwu Kościołom siostrzanym. Dokumenty są
również świadectwem trudności tego dialogu. Sprawa uniatyzmu i prozelityzmu
jest sprawdzianem jego szczerości, wiarygodności i skuteczności. Grozi dzisiaj
niebezpieczeństwem załamania się dialogu, z takim trudem przygotowanego
1 prowadzonego w ciągu ostatnich lat. Trzeba jednak mieć nadzieję, że dialog
przetrwa tę trudną próbę i że w pogodniejszej atmosferze będzie mógł rozwijać
się nadal bez przeszkód. Dialog i nadzieja są nieoddzielne. Bóg jest większy niż
nadzieja!
30.XI. 1991
Św. Andrzeja Apostola

WALDEMAR CHROSTOWSKI

ZASADNICZE ASPEKTY REORIENTACJI KOŚCIOŁA
WOBEC ŻYDÓW I JUDAIZMU

Zmiana w teologicznym spojrzeniu na Żydów i judaizm jest częścią
głębokich przemian w samoświadomości i praktyce posoborowego Kościoła.
W nastawieniu wobec Żydów i judaizmu tradycyjna teologia chrześcijańska była
pochodną ogólnego stanu wzajemnych stosunków, obarczonych stereotypami,
uprzedzeniami i niechęcią. Co więcej, często podporządkowywano ją założeniom
utwierdzającym mechanizmy wrogości. Korzenie wzajemnych uprzedzeń są
bardzo stare, sięgają samych początków rozdźwięku między judaizmem a chrześ
cijaństwem. Drogi obydwu wspólnot religijnych, wyrosłych na glebie Starego
Testamentu, lecz w biegunowo odmienny sposób naznaczonych ustosunkowa
niem się wobec Jezusa Chrystusa, szybko rozeszły się, a nawet obarczone zostały
obopólnymi oskarżeniami i atakami.
Zasady wielowiekowego chrześcijańskiego patrzenia na Żydów wyłożył św.
Augustyn, a wyrastały one z polemicznej oceny ich dramatycznego losu.
Rozproszenie z dala od Ziemi Izraela, zburzenie świątyni jerozolimskiej i ustanie
kultu ofiarniczego oraz zanik niektórych instytucji biblijnego judaizmu zostały
objaśnione jako wynik odrzucenia Żydów przez Boga. Już w epoce Starego
Testamentu Żydzi wielokrotnie sprzeniewierzali się wzniosłemu powołaniu, za
co spotykały ich należne kary. Były one jednak mniej dotkliwie, a naród na ogół
zamieszkiwał we własnej ziemi. Dopiero przyjście Jezusa Chrystusa obnażyło
prawdziwe oblicze Żydów. Ponoszą oni odpowiedzialność za śmierć Zbawiciela.
W pełni zasłużyli na karę rozproszenia po świecie i marnej egzystencji,
przewidzianej dla ludzi pozbawionych ojczyzny, oraz instytucji zapewniających
normalny rozwój życia narodowego. Upokorzenie jest negatywnym świadect
wem na rzecz Chrystusa. Żyd powinien służyć chrześcijaninowi jako potwier
dzenie supremacji chrześcijaństwa nad judaizmem oraz wyższości Nowego
Testamentu nad Starym. Taka miała być jego funkcja zarówno na polu
religijnym jak i w życiu świeckim. Wywody Augustyna regulowały teologiczne
stosunki z Żydami przez następne wieki. Teologii chrześcijańskiej używano (i
nadużywano) dla potwierdzenia tych tez i dla ich wszechstronnej ilustracji.
Kontrowersja była tym bardziej zaogniona, że i Żydzi nie pozostawali dłużni.
W swojej tradycji religijnej, w wychowaniu młodych pokoleń i w nauczaniu
hołdowali równie głębokim antychrześcijańskim uprzedzeniom. Całość wzajem
nych stosunków przepuszczano przez filtr silnej nieżyczliwości, a nawet jątrzącej
wrogości. Z tryumfalizmem i samozadowoleniem szło w parze bezlitosne
demonizowanie drugiej strony.
W naszym stuleciu, naznaczonym piętnem masowego ludobójstwa i totali-
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taryzmów, stawało się coraz bardziej jasne, że nie można dawać wiarygodnego
świadectwa Bogu hołdując stereotypowym uprzedzeniom i pielęgnując wrogość
wobec innych wspólnot religijnych. Okazało się też, że nie może być prawidłowo
uprawianej teologii bez dialogu, ani dialogu bez reorientacji w teologii.
W dukumencie watykańskiego Sekretariatu dla Niechrześcijan „Postawa Koś
cioła wobec wyznawców innych religii” (1985) mówi się: Dialog jest przede
wszystkim stylem działania, postawą i duchem, który przyświeca postępowaniu.
Zakłada uwagę, szacunek i przychylność wobec drugiego człowieka, a także
uznanie jego osobowej tożsamości, jego sposobów wyrażania siebie, jego wartości
(nr 29). Skoro aż do naszych czasów teologia faktycznie objawiała nieufne czy
wręcz wrogie nastawienie wobec Żydów, to musi się to zmienić. Teologowie
muszą uświadomić sobie funkcję prorocką, polegającą na obowiązku kwes
tionowania złych struktur i przyzwyczajeń. W dawniejszej teologii znalazła
wyraz ignorancja i uprzedzenie, tak iż refleksja teologiczna powiększała przepaść
między zwaśnionymi wspólnotami religijnymi. Wobec obciążających zaszłości
teologia powinna tym mocniej służyć wzajemnemu zbliżeniu. Jej zadaniem po
Vaticanum II jest dialog, pojmowany jako otwarcie się ku innym, pragnienie
poznania i uznania ich odrębnej tożsamości religijnej. Refleksja teologiczna,
podporządkowywana niegdyś uzasadnianiu niewłaściwego, z punktu widzenia
wiary chrześcijańskiej, stanu rzeczy w zakresie współżycia z Żydami, pragnie
modelować nową praktykę działania Kościoła dzisiaj. Stawia sobie cele prak
tyczne, wśród których dwa wybijają się na plan pierwszy: głębsze wniknięcie
w samoświadomość Kościoła oraz zmiana niewłaściwego nastawienia wobec
wyznawców bratniej religii. Obydwa główne aspekty chrześcijańskiej reorientacji
zajmują doniosłe miejsce w nauczaniu Magisterium Kościoła. Z jednej strony
odzwierciedla ono i uprawomocnia już dokonane przeobrażenia, a z drugiej
wytycza i otwiera nowe horyzonty i możliwości teologicznych przedsięwzięć.
„Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm"
Przemawiając 17 XI 1980 r. do przedstawicieli wspólnoty żydowskiej
w Moguncji Jan Paweł II nawiązał do wydanej na krótko przed jego wizytą
w RFN deklaracji poświęconej sprawie dialogu z Żydami: Niemieccy biskupi
rozpoczęli swoją Deklarację o stosunku Kościoła do judaizmu z kwietnia tego roku,
od następującego zdania: ,,Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”.
Pragnę i ja uczynić moimi te słowa. Wiara Kościoła w Jezusa, Syna Dawida i Syna
Abrahama (por. M t 1,1), zawiera w istocie to, co biskupi w swej deklaracji
nazywają ,,duchowym dziedzictwem Izraele w Kościele” (rozdz. II) - żywe
dziedzictwo, które my, katolicy, pragniemy zrozumieć i zachować w jego głębi
i bogactwie. W taki sposób Papież wskazuje na konieczność poznania i szacunku
dla judaizmu jako takiego, upatrując w tym niezbędny warunek pogłębienia
chrześcijańskiej samoświadomości.
Ożywienie zainteresowania judaizmem jest jednym z następstw postulowa
nego przez Vaticanum II „powrotu do źródeł” . Zwracając się do Żydów
w‘synagodze rzymskiej (13 IV 1986) Jan Paweł II podkreślił, że wgłębiając się we
własną tajemnicę, Kościół Chrystusowy odkrywa więź łączącą go z judaizmem
(,,Nostra aetate”). Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością
zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest odmienny aniżeli do
jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i - można
powiedzieć - naszymi starszymi braćmi. Za dowartościowaniem żydowskiego
samorozumienia nie stoją pobudki misyjne czy doraźna apologetyka. We
„Wskazaniach” francuskiego Komitetu Biskupów do Spraw Stosunków z Judai
zmem czytamy, że pierwszym warunkiem dialogu jest szacunek chrześcijan dla
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Żyda, niezależnie od jego sposobu bycia Żydem, zaś drugim warunkiem jest, by
w spotkaniach chrześcijan i Żydów uznane było prawo każdego do dawania pełnego
świadectwa o swej wierze, bez podejrzenia o chęć nielojalnego oderwania osoby od
jej wspólnoty w celu przyłączenia jej do własnej. Również w watykańskim
dokumencie z 1974 r. zatytułowanym Wskazówki i sugestie dotyczące wprowa
dzania w życie deklaracji,,Nostra aetate "znalazł się postulat, którego powagi nie
sposób przecenić: wierni postarają się także zrozumieć trudności, jakie dusza
żydowska, słusznie przeniknięta wysokim i bardzo czystym pojęciem Boskiej
transcendencji odczuwa przed tajemnicą Słowo Wcielonego. Nieuznanie Jezusa
Chrystusa to wynik nie tylko dawnej decyzji Żydów, współczesnych Mistrzowi
z Nazaretu, lecz i nie zawsze skutecznej wiarygodności chrześcijańskiego
świadectwa, spuścizna pożałowania godnej przeszłości. Wiele do myślenia dają
słowa, że chrześcijanie, ze swej strony, powinni uznać swoją część odpowiedzialno
ści i wyciągnąć z niej praktyczne wnioski na przyszłość.
W dotychczasowym nastawieniu wobec Żydów nie brakowało opinii, że judaizm
stanowi historyczny i teologiczny przeżytek, który z przyjściem Chrystusa
i pojawieniem sie chrześcijaństwa stracił rację bytu. Katastrofa w r. 70 po Chr., tj.
zburzenie Jerozolimy i świątyni, a następnie utrata Miasta Świętego i Ziemi
Izrael, były odbierane jako znaki potępienia Żydów przez Boga i dowody
faktycznego kresu judaizmu. Żydzi egzystowali w rozproszeniu, co traktowano
jako negatywny dowód wyższości chrześcijaństwa. Gdyby nie to, judaizm
mógłby w ogóle nie istnieć. Kiedy 15 V 1948 r. powstało niezależne państwo
żydowskie w Ziemi Świętej, pierwsze od czasu narodzin chrześcijaństwa,
pojawiły się głosy, że może to być początek definitywnej restytucji Żydów, że ich
zgromadzenie w Ziemi Świętej stanie się sposobnością do ich nawrócenia na
chrześcijaństwo. Czas szybko ostudził te nastroje i wykazał, że państwo Izrael
stanowi szansę zbliżenia chrześcijan z Żydami, ale pojętą w inny sposób niż to
widziano wcześniej. Biskupi francuscy napisali: Dziś trudniej niż kiedykolwiek
przeprowadzić jasną ocenę teologiczną ruchu zmierzającego do powrotu narodu
żydowskiego na „własną” ziemię. W tej sprawie przede wszystkim nie możemy,
jako chrześcijanie, zapomnieć daru, który kiedyś Bóg uczynił, narodowi Izraela
z ziemi, na której miał się zebrać /por. Rdz 12,7; 26,3-4; Iz 43, 5-7; Jr 16,15; So
3,20/. Podstawowa kwestia, przed którą stają zarówno Żydzi jak i chrześcijanie, to
pytanie, czy zgromadzenie rozproszonych z narodu żydowskiego, które dokonało
się pod presją prześladowań i w wyniku gry sił politycznych, okaże się czy nie
- mimo tylu dramatów - jedną z dróg sprawiedliwości Boga w stosunku do narodu
żydowskiego, a równocześnie w stosunku do narodów świata.
Troszcząc się ustawicznie o nieskażoność i integralność chrześcijańskiej
wiary, Jan Paweł II mocno eksponuje potrzebę skorygowania fałszywego obrazu
religijnego narodu żydowskiego, który to obraz stanowił jedną z przyczyn
nieporozumień i prześladowań w ciągu wieków. Kwestią o zasadniczym znaczeniu
jest stosunek judaizmu i chrześcijaństwa do rzeczywistości i pism ST. Stary
Testament nie jest przeżytkiem, ani też zakorzeniony w nim judaizm nie stanowi
reliktu przeszłości. Opisując teologiczną sytuację Żydów Papież przypomniał, że
pozostają oni przedmiotem miłości Boga, który powołał ich ,,wezwaniem nieod
wracalnym” /13 IV 1986/. We „Wskazaniach i sugestiach” z 1974 r. czytamy:
Trzeba się usilnie starać lepiej zrozumieć to, co w Starym Testamencie ma własną
i trwałą wartość / por. ,,Dei Verbum ”, 14-151 i nie zostało tej wartości pozbawione
przez późniejszą interpretację w świetle Nowego Testamentu, który nadaje
Staremu pełny sens - tak, że nawzajem oświetlają się i wyjaśniają. Współczesny
judaizm, jakkolwiek przeszedł znaczną przebudowę pod koniec I w. po Chr. oraz
w następnych stuleciach, stanowi kontynuację religii ST, biblijnego sposobu
wielbienia Boga i postępowania według Jego praw i nakazów. Jak w oczach
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starożytnych tak i dzisiaj najważniejszą misją narodu żydowskiego jest święcenie
Imienia Bożego. W dokumencie Episkopatu francuskiego znalazło się stwier
dzenie, które zmienia dawniejsze traktowanie judaizmu. W długiej i dramatycz
nej historii Żydów po r. 70 widzi się świadectwo na rzecz Boga, wypełnienie
wezwania do święcenia Imienia: Chrześcijanie stale powinni zwalczać antysemicką
i manichejską pokusę patrzenia na naród żydowski jako wyklęty pod pretekstem, że
był uporczywie prześladowany. Wręcz przeciwnie, według świadectwa Pisma
Świętego /Iz 53,2-4/ znaczenie prześladowań jest często wynikiem i przypom
nieniem powołania prorockiego. Ten wątek pogłębił Jan Paweł II zwracając się do
Żydów w Wiedniu /24 VI 1988/: Nie możemy pozostawać obojętni na tak
niezmierzone cierpienie, ale wiara mówi nam, że Bóg nie opuszcza prześladowa
nych, lecz objawia się im i przez nich oświeca każdy naród na drodze do zbawienia.
Stary Testament i oparte na nim tradycje żydowskie nie powinny być
przeciwstawione Nowemu Testamentowi w taki sposób, by zdawały się one
proponować religię samej tylko sprawiedliwości, obawy i legalizmu, bez odwołania
się do miłości Boga i bliźniego /Pwt 6,5; Kpi 19,18; M t 22,34-40/ - uczą
watykańskie „Wskazówki i sugestie” . W przemówieniu do członków katolicko-żydowskiego Komitetu Łączności /28 X 1985/ Jan Paweł II podał dalsze
sprecyzowanie: Nasze dwie wspólnoty religijne są ściśle związane na płaszczyźnie
właściwej każdej z nich identyczności religijnej. Bowiem,,początki wiary i wybrania
/Kościoła/ znajdują się już u Patriarchów, Mojżesza i Proroków” oraz właśnie
dlatego Kościół ,,nie może zapomnieć o tym, że za pośrednictwem owego ludu,
z którym Bóg w niewypowiedzialnym miłosierdziu swoim postanowił zawrzeć Stare
Przymierze, otrzymał Objawienie Starego Testamentu” /,,Nostra aetate”,4/.
Wiąże się z tym sprawa żydowskiego środowiska Ewangelii i kontekstu narodzin
Kościoła. Jezus z Nazaretu to Syn żydowskiego narodu /por. Mt 1,1-17/. Z tego
narodu pochodziła Maryja Dziewica, Apostołowie, ,,będący fundamentami i kolu
mnami Kościoła” i większość członków pierwszej gminy chrześcijańskiej - pod
kreślił Papież w przemówieniu wygłoszonym w synagodze. Żyli oni wedle
przyjętych w tym narodzie zasad, szanowali jego tradycje religijne, przestrzegali
świąt, mówili jego językiem. Kościół okrzepł i rozwijał się w Jerozolimie
i w Ziemi Świętej, a dopiero później rozpoczął działalność wśród pogan. Na
spotkaniu z uczestnikami II Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Kolo
kwium Teologicznego /6 XI 1986/ Jan Paweł II powiedział: Chociaż wiara
w Jezusa Chrystusa odróżnia nas i dzieli od naszych żydowskich braci i sióstr, to
jednak możemy równocześnie z głębokim przekonaniem potwierdzać ,,więź, którą
lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama”
/,,Nostra aetate”, 4/. Nie można prawidłowo zrozumieć nauki Jezusa Chrystusa
ani okoliczności narodzin Kościoła bez znajomości świata żydowskiego w całej
jego wielopostaciowości. Jakkolwiek nauka Mistrza z Nazaretu jest radykalnie
nowa, to pozostaje przecież zakorzeniona w ST i w bogatej rzeczywistości
żydowskiego życia.
W „Nostra aetate” czytamy: Należy zachęcić specjalistów do badań nad
problemami związanymi z judaizmem i stosunkami żydowsko-chrześcijańskimi,
w szczególności w dziedzinie egzegezy, teologii, historii i socjologii. Zaprasza się
wyższe katolickie instytuty badawcze do wzięcia udziału w rozwiązywaniu tych
problemów, jeśli możliwe - wespół z innymi podobnymi instytucjami chrześcijańs
kimi. Tam, gdzie to jest możliwe, należy stworzyć katedry studiów nad judaizmem
i popierać współpracę z uczonymi żydowskimi. W nawiązaniu do wysiłków
podejmowanych w tym kierunku Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym do
uczestników sympozjum w 20 rocznicę „Nostra aetate” /19 IV 1985/ stwierdził:
Wydaje się, że to właśnie jest również droga prowadząca chrześcijan do odkrycia
tkwiącej w religii żydowskiej głębokich korzeni chrześcijaństwa, Żydów zaś - do
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pełniejszego zrozumienia, tego szczególnego sposobu, w jaki od czasów Apostołów
Kościół odczytuje Stary Testament i przyjmuje dziedzictwo religii Mojżeszowej.
„Święte zobowiązanie braterstwa”
Skoro chrześcijanie uważają się za braci wszystkich ludzi i zobowiązani są
zgodnie z tym postępować, to święte zobowiązanie ciąży na nas tym bardziej, gdy
stajemy wobec członków narodu żydowskiego - powiedział Jan Paweł II do
przedstawicieli gminy żydowskiej w Moguncji. Wymowa tych słów jest tym
większa, że wypowiedziane zostały na ziemi niemieckiej, na której nabierają
szczególnej wartości. Nad stosunkami chrześcijańsko-żydowskimi ciążą rozlicz
ne brzemiona przeszłości, przede wszystkim widmo Szoah. Zagłada Żydów
podczas IEwojny światowej stała się decydującym wyzwaniem dla odkładanego
dialogu obydwu stron. Nigdy wcześniej nie podjęto z taką stanowczością i mocą
wysiłków na rzecz wzajemnego zbliżenia. Kościół zrozumiał, że tragiczny los
Żydów rzuca cień na jakość i kształt chrześcijańskiego świadectwa o Bogu.
Dram at rozegrał się w samym sercu Europy, której kultura ukształtowana
została na wzniosłym orędziu Ewangelii. W ciągu długiego współistnienia Żydzi
nieraz padali ofiarą niechęci czy prześladowań. Nie pozwalali się wchłonąć,
a pozostając „na zewnątrz” stawali się ofiarami krzywdzących uproszczeń
i stereotypów.
W popularnym sposobie widzenia „Żyd - wieczny tułacz” miał być trwałym
ostrzeżeniem przed konsekwencjami niewierności wobec Boga. W oczach
chrześcijan szczytem tej niewierności było nie uznanie Jezusa jako Mesjasza.
Chrześcijanie nie byli w stanie zrozumieć wszystkich okoliczności decyzji, która
wydawała się być zwieńczeniem godnej napiętnowania zatwardziałości i ducho
wej ślepoty. Ten obraz przeniesiono na wszystkie pokolenia żydowskie i wszyst
kich bez wyjątku wyznawców judaizmu. Nieprzychylnie względem Żydów
objaśniano ewangeliczne relacje o męce i śmierci Zbawiciela. O nieszczęściach,
jakie ich spotykały mówiono, że to zasłużony skutek przekleństwa ściągniętego
okrzykiem Jego krew na nas i na dzieci nasze /M t 27,65/. W wydanych we Francji
„Wskazaniach duszpasterskich” znalazło się zdanie: Antysemityzm jest dziedzictwem świata pogańskiego, ale wzmógł się jeszcze dzięki pseudo-teologicznym
argumentom w klimacie chrześcijańskim. Jakkolwiek nie można powiedzieć, że
chrześcijan i Żydów całkowicie podzieliła przepaść nienawiści, bo jedni i drudzy
jednak współistnieli ze sobą /w niektórych okresach i miejscach nawet dość
harmonijnie/, nie ulega wątpliwości, że wymóg powszechnego braterstwa uległ
zamazaniu, a obraz Żyda wytworzony w świadomości chrześcijan nie sprzyjał
praktykowaniu powszechnej miłości bliźniego.
Żydzi nazwali podejście chrześcijan nauczaniem pogardy, widząc w nim
przyczynę antysemityzmu, który uwidocznił się w masowym ludobójstwie
dokonanym przez nazistów. Słysząc surowe oskarżenia, Kościół wskazuje na
istotną różnicę między rozmaitymi przejawami antysemityzmu chrześcijan, jakie
rzeczywiście dawały znać o sobie na przestrzeni dziejów, a rasistowskim
antysemityzmem ludobójców. Ich ideologia była tak samo antychrześcijańska
jak antyżydowska. Byłoby zapewne rzeczą niesłuszną i niezgodną z prawdą, gdyby
się chciało te niewypowiedziane zbrodnie kłaść na karb chrześcijaństwa. Ujawnia
się w nich raczej straszliwe oblicze świata bez Boga, a nawet przeciwnego Bogu
- świata, którego niszczące zamiary kierowały się zgodnie z deklaracjami przeciw
narodowi żydowskiemu, ale także przeciwko wierze tych, którzy w osobie Żyda
Jezusa z Nazaretu czczą Zbawiciela świata - stwierdził Jan Paweł II zwracając się
do przedstawicieli wspólnot żydowskich w Wiedniu. Potępiając zbrodniczą
doktrynę, która podczas II wojny światowej spowodowała przelanie morza
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niewinnej krwi, Papież w przemówieniu do uczestników sympozjum zor
ganizowanego w Rzymie w 20 rocznicę ogłoszenia „Nostra aetate” powiedział:
To brak wiary w Boga i w konsekwencji orak miłości, szacunku dla braci, mężczyzn
i kobiet, może łatwo stać się powodem tego rodzaju nieszczęść.
Potępienie nazistowskiego antysemityzmu nie uwalnia od przyznania, że
pokutujący wśród chrześcijan stereotyp Żyda domaga się wnikliwego rachunku
sumienia. Ponurą rolę odegrała fałszywa interpretacja pewnych tekstów NT,
w których dopatrywano się uzasadnienia dla postawy antyżydowskiej. Problem
został podjęty na SoborzeW atykańskim II i odtąd nie przestaje powracać we
wszystkich dyskusjach z Żydami i judaizmem, zyskując należną sobie rangę
w chrześcijańskiej refleksji teologicznej. W „Nostra aetate” czytamy: A choć
władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały się śmierci Chrystusa,
jednakże to co popełniono podczas Jego męki, niet może być przypisane ani
wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym. Chociaż
Kościół jest nowym Ludem Bożym, nie należy przedstawiać Żydów jako od
rzuconych ani przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma Świętego.
Sobór nie rozmywa sprawy odpowiedzialności, lecz precyzuje jej zakres i stopień.
Konkretni ludzie, tak Żydzi jak i poganie, ponoszą winę za przebieg wydarzeń
zakończonych skazaniem Jezusa na śmierć. Jednak winy grupy Żydów nie wolno
rozciągać na cały ówczesny naród żydowski, ani tym bardziej na Żydów żyjących
w późniejszych stuleciach. Do tego wyjaśnienia nawiązują niemal wszystkie
dokumenty wydane przez poszczególne episkopaty. Zrozumiałe zatem, że
w rzymskiej synagodze padły pamiętne słowa: Nie ma więc żadnych podstaw
jakiekolwiek rzekomo teologiczne usprawiedliwienie dyskryminacji czy - co gorsza
-prześladowań Żydów. Pan osądzi każdego ,,wedle własnych czynów”, tak Żydów
jak i chrześcijan /por. Rz 2,6/. Konsekwentnie naprawiany jest poważny błąd
teologiczny, historyczny i prawny zwalający na cały naród żydowski winę za
mękę i śmierć Zbawiciela. Streszczając na audiencji w dn. 28 IX 1988 r. nauczanie
wygłoszone w języku włoskim Jan Paweł II powiedział do Polaków: Ani wszyscy
Żydzi wtedy żyjący, ani tym bardziej wszyscy Żydzi w ciągu dziejów nie są w tym
znaczeniu odpowiedzialni na śmierć Chrystusa, w jakim są odpowiedzialni ci,
którzy wtedy się do tego porzyczynili. Mamy tu ważne sprecyzowanie. Nie można
powiedzieć, że Żydzi nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Są odpowiedzialni
w tym znaczeniu i w tym zakresie, w jakim odpowiedzialna jest cała grzeszna
ludzkość, której zmaza wymagała odkupieńczej ofiary z życia Syna Bożego.
Wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni z powodu naszych grzechów. I to widzenie
musimy stale mieć przed oczyma. Nie wystarczy tylko analiza historyczna faktu
ukrzyżowania, musi się dołączyć do tego analiza teologiczna. Spojrzeć w świetle
wiary na tę śmierć Chrystusa, która tylko w świetle wiary jest do końca zrozumiała.
Prostując krzywdzącą niewłaściwość obwiniania Żydów, Kościół chce ze
swego nauczania usunąć wszystko co nie służy duchowi pojednania i braters
kiego zbliżenia. Jest faktem, że dotychczas nie dokonało się pojednanie
chrześcijan i Żydów. Zakłada ono m.in. potrzebę nowego spojrzenia na
dramatyczne dzieje narodu żydowskiego. Żaden prawdziwy chrześcijanin nie
ośmieli się widzieć w Szoah aktu zemsty czy kary ze strony Boga. Haniebne
ludobójstwo było skutkiem całkowitego przekreślenia drogi wytyczonej przez
Dekalog i nauczanie Jezusa Chrystusa. Kościół, który potępia wszystkie prze
śladowania, przeciw jakimkolwiek ludziom zwrócone, pomnąc na wspólne z Żyda
mi dziedzictwo opłakuje - nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem religijnej
miłości ewangelicznej - akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityz
mu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom
/„N ostra aetate”/. Jan Paweł II przebywając w Oświęcimiu /7 VI 1979/
wyeksponował bolesną prawdę, że ten to naród, który otrzymał od Boga Jahwe
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przykazanie „Nie zabijaj”, w szczególnej mierze doświadczył na sobie zabijania.
Zwracając się do Centralnej Rady Żydowskiej w Kolonii /1 V 1987/ Papież
powiedział: Czcigodni bracia, dziś w waszych współczesnych wspólnotach owo
cenne duchowe i historyczne świadectwo przechowujecie i staracie się je owocnie
rozwijać. Nadto owe wspólnoty uzyskują specjalną wartość w świetle prześladowań
i prób unicestwienia Żydów w tym kraju. Już samo istnienie waszych wspólnot
świadczy o tym, że Bóg, w którym jest źródło życia” IPs 36,10/ i którego modlący
się człowiek wysławia jako „Ojca i Władcę życia” /Syr 23,1/, nie dopuszcza, aby
moce śmierci miały ostatnie słowo.
Zamiast podtrzymywania urazów i krzywdzących uprzedzeń Kościół
z mocą powtarza, że nie da się pogodzić antysemityzmu z nauką Jezusa
Chrystusa i proponuje konstruktywny program na przyszłość. Jego zręby
wyłożył Jan Paweł II w przemówieniu do członków Komitetu Żydowskiego
w USA /15 II 1985/: Otwiera się przed nami - chrześcijanami i Żydami - szerokie
pole współpracy dla dobra całej ludzkości, wszystkich ludzi, w których jaśnieje
odbicie obrazu Boga - w każdym mężczyźnie, w każdej kobiecie i w każdym dziecku
- zwłaszcza zaś w tych, który żyją w niedostatku i w tych, którzy znajdują się
w potrzebie. Istnieje wiele dziedzin, w których wyznawcy obu religii mogą dawać
wspólne świadectwo Jedynemu Bogu. Na pierwszy plan wysuwa się troska
o pokój. W przemówieniu we Fryburgu /13 VI 1984/ Papież mówił: Czyż biblijny
,,shalom ”, którym zwyczaj krajów Wschodu każe wzajemnie się pozdrawiać, nie
apeluje do naszego poczucia odpowiedzialności. W samej rzeczy, wszyscy jesteśmy
wezwani do tęgo, by żarliwie działać na rzecz pokoju. Cztery lata później, na
spotkaniu z Żydami w Wiedniu, Jan Paweł II dodał: Pokój zawiera w sobie
propozycje i możliwość przebaczenia i miłosierdzia, które są szczególnymi
znamionami naszego Boga - Boga Przymierza. Współdziałanie potrzebne jest i na
innych odcinkach. Papież kilkakrotnie wspominał o współpracy na rzecz
wszechstronnie pojętego rozwoju i kilimatu wolności zdolnego przyczynić się do
dojrzewania każdej osoby ludzkiej, o wewnętrznej i zewnętrznej zgodzie oraz
0 potrzebie wysiłków umożliwiających osiągnięcie prawdziwego dobra. Zada
niem obu wspólnot religijnych jest też wykazywanie rozmaitych zagrożeń
1ograniczeń ludzkiej egzystencji, współdziałanie w kierunku pełnej suwerenności
i bezpieczeństwa każdego narodu, pokonywanie wyniszczających podziałów
i niesprawiedliwości ekonomicznej i społecznej, oraz eschatologiczne ukierun
kowanie nadziei współczesnego człowieka.
Postawa dialogu jest owocem przeświadczenia, że niezbywalnym celem
wiary religijnej musi być zbliżenie i właściwe usposobienie względem drugiego
człowieka. Dialog z Żydami i judaizmem to nie teoretyczna dyskusja, w której
obie strony wykładają własne argumenty i racje, lecz próba zrozumienia innych
ludzi, którzy stanowią przedmiot najwyższej troski i miłości ze strony Kościoła
i jego członków. W dokumencie Sekretariatu dla Niechrześcijan mówi się, że
otwartość Kościoła na dialog wypływa z jego wierności człowiekowi /nr 21/.
Opisując w encyklice „Redemptor hominis” zagadnienia misji Kościoła i wolno
ści człowieka Jan Paweł II oparł mandat misyjny na słowach Jezusa Chrystusa
oraz na naturze ludzkiej osoby. Ten człowiek jest drogą Kościoła - drogą, która
prowadzi niejako u podstaw tych wszystkich dróg, jakimi Kościół kroczyć powinien,
ponieważ człowiek - każdy bez wyjątku - został odkupiony przez Chrystusa,
ponieważ z człowiekiem - każdym bez wyjątku - Chrystus jest w jakiś sposób
zjednoczony, nawet gdyby człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy /nr 14/.
Nowsza refleksja teologiczna dotycząca Żydów i judaizmu uprawomoc
niona nauczaniem Magisterium Kościoła stopniowo toruje sobie drogę do
powszechnej świadomości chrześcijan. Nie po raz pierwszy w ciągu długich
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dziejów chrześcijaństwa teoria teologiczna zmierza do krytycznego przewartoś
ciowania praktyki wierzących. Oznacza to konieczność dokonania niełatwych
korekt w utartym myśleniu i postępowaniu poszczególnych wierzących i lokal
nych wspólnot religijnych, często po prostu konieczność wewnętrznej przemia
ny. W wyniku coraz liczniejszych kontaktów chrześcijanie i Żydzi przekonują się
o potrzebie pojednania zakładającego nawrócenie. Jest ono darem Łaski
sprawiającej wewnętrzne odrodzenie. W tym procesie zasadniczą rolę odgrywają
nie przesłanki rozumowe, lecz najwyższe prawo sumienia. W encyklice „Redem
ptor hominis” Jan Paweł II podkreślił: Prowadząc dialog, chrześcijanin żywi
również w sercu pragnienie, aby z bratem wyznającym inną religię dzielić swoje
doświadczenie Chrystusa /por. Dz 26,29; ,,Ecclesiam suam”, nr 46/. Jest rzeczą
równie naturalną, że i druga strona żywi podobne pragnienie /nr 40/. Owoce
dialogu to wzajemne ubogacanie się jego uczestników, przybliżające ich do pełni
misterium Boga i umożliwiające skuteczną współpracę w świecie wymagającym
nadprzyrodzonej przemiany. W tym kontekście jest oczywiste, że teologia
chrześcijańska ma do spełnienia wzniosłe zadania i że jest w pełnym tego słowa
znaczeniu wiedzą praktyczną.

KAROL KARSKI

KOŚCIOŁY
WOBEC PRZEMIAN POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH
W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
1. Skład narodowościowy i konfesyjny w poszczególnych krajach
W 1989 r., gdy rozpoczynał się proces rozpadu systemu komunistycznego
w Europie Środkowo-Wschodniej, obszar ten zamieszkiwało ok. 320 min ludzi.
Liczba mieszkańców, w rozbiciu na poszczególne kraje, przedstawiała się
następująco: ZSRR /część europejska/ - ok. 180 min, Polska - 38 min,
Jugosławia-2 4 min, R um unia-2 3 min, N R D - 16,5 min, Czechosłowacja - 15,5
min, Węgry - 10,5 min, Bułgaria - 9 min, Albania - 3,2 min.
Z wymienionych krajów stosunkowo jednolitą strukturę etniczną posiada
ły: Polska, NRD, Węgry i Albania. Cechą charakterystyczną Bułgarii jest
stosunkowo liczna mniejszość turecka /ok. 10% ogółu ludności/, Rumunii
- mniejszość węgierska /ok. 9%/. Czechosłowacja, będąca z założenia federacją
Czechów /63,5% / i Słowaków /31,2%/ posiada też niemałą mniejszość węgierską
/3,8%/ oraz skupiska Polaków, Ukraińców i Niemców. Dwa państwa wielo
narodowościowe - ZSRR i Jugosławia - nie przeżyły upadku komunizmu, lecz
rozpadły się na szereg suwerennych państw.
Z byłego ZSRR dla naszych rozważań interesują nas następujące narodo
wości: Rosjanie - 137,4 min /liczba ta obejmuje cały teren b. ZSRR/, Ukraińcy
- 42,3 min, Białorusini - 9,5 min, Gruzini - 5 min, Ormianie - 3,6 min,
Mołdawianie /Rumuni/ - 3 min, Litwini - 2,8 min, Niemcy - ok. 2 min, Żydzi
- 1,8 min, Łotysze - 1,4 min, Polacy - 1,1 min, Estończycy - 1 min.
W rozpadającej się na naszych oczach Jugosławii największe grupy etniczne
stanowili: Serbowie - 9 min, Chorwaci - 4,5 min, Muzułmanie /jako grupa
narodowościowa/ - 4 min, Macedończycy - 1,9 min, Słoweńcy - 1,8 min,
Albańczycy - 1,5 min, Czarnogórcy - 0,6 min, Węgrzy - 0,5 min.
W byłych krajach komunistycznych przynależność etniczna pokrywa się
często z przynależnością konfesyjną. Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Gruzini,
Ormianie, Rumuni, Bułgarzy, Serbowie i Macedończycy, o ile nie ulegli
zeświecczeniu, są z reguły wyznawcami prawosławia. Polacy, Litwini, Chorwaci
i Słoweńcy są w przeważającej mierze katolikami rzymskimi, Niemcy, Łotysze
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i Estończycy - ewangelikami. Większość Czechów, Słowaków i Węgrów wyznaje
katolicyzm, ale istnieje wśród nich także znacząca mniejszość ewangelicka.
W byłej Jugosławii pojęcie muzułmanin było używane na określenie zarówno
przynależności religijnej jak i etnicznej /chodzi tu głównie o ludność Bośni
i Hercegowiny/. Albania to jedyny kraj europejski, w którym tradycyjnie
przeważali wyznawcy islamu /ok. 65% ogółu ludności/, natomiast prawosławni
/20%/ i katolicy /10% / stanowili religijne mniejszości.
We wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej ogromne postępy
na przestrzeni ostatnich 45 lat poczyniła sekularyzacja. Proces ten miał jednak
różny przebieg w poszczególnych krajach. Najmniej została nim dotknięta
Polska, natomiast największe spustoszenie w życiu religijno-duchowym zauwa
żalne jest w Czechach i na terenie byłej NRD.

2. Postawa komunistów wobec Kościołów i wierzących
Chociaż z przyczyn ideologicznych postawa ta musiała wypaść negatywnie,
to jednak z upływem czasu zaczęła się uwidaczniać pewna liberalizacja. Sytuacja
wierzących w poszczególnych krajach była bardzo różna. Najłatwiej żyło się
wierzącym w Polsce, najtrudniej - w ZSRR, Czechosłowacji i Albanii, która
w 1967 r. ogłosiła się pierwszym ateistycznym państwem na świecie. Poszczegól
ne wyznania były przez władze komunistyczne często traktowane w sposób
zróżnicowany. Np. w ZSRR, Rumunii i Bułgarii prawosławni mieli pewne
przywileje w porównaniu z innymi wyznaniami. Najbardziej prześladowano
członków tzw. Kościołów unickich. W pierwszych latach po drugiej wojnie
światowej, na podstawie nakazu administracyjnego, przyłączono je do Koś
ciołów prawosławnych na terenie ZSRR, Rumunii i Czechosłowacji. Po upadku
komunizmu w tych krajach, Kościoły unickie odradzają się, stając się nowym
zarzewiem konfliktów z wyznawcami prawosławia. Kościół Rzymskokatolicki
był pod władzą komunistów na ogół bardziej prześladowany niż Kościoły
protestanckie. Można to było zauważyć w Czechosłowacji, częściowo też na
Węgrzech.
Polska była jedynym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym
potężny Kościół Rzymskokatolicki mógł prowadzić, choć w ograniczonym
zakresie, duszpasterstwo wojskowe, więzienne i szpitalne, posiadał własny
Uniwersytet w Lublinie, rozwijały działalność liczne zakony męskie i żeńskie,
a niemal każda diecezja i zakon męski posiadał własne seminarium duchowne.
Abstrahując od epoki stalinowskiej, państwo nie czyniło poważniejszych
trudności przy obsadzaniu diecezji biskupami ordynariuszami. Krótko mówiąc,
Episkopat polski, jak żaden inny w tym regionie Europy, zdołał uchronić swą
niezależność.
Na czym polegały ograniczenia w Polsce? Zlikwidowano wydziały teologi
czne na państwowych uniwersytetach w Warszawie i Krakowie, a w ich miejsce
utworzono wyższe uczelnie na prawach państwowych - Akademię Teologii
Katolickiej i Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Państwo odebrało Koś
ciołowi katolickiemu zakłady diakonackie w tym sensie, że podporządkowało je
organizacji niezależnej od episkopatu, Związkowi Katolików „Caritas” . W za
kładach tych, finansowanych przez państwo, było zatrudnionych 2500 zakon
ników i zakonnic z 47 zgromadzeń zakonnych. Nauczanie religii w szkołach
zlikwidowano wprawdzie w 1961 r., ale w parafiach można było swobodnie
nauczać dzieci. Dyskryminacja wierzącej młodzieży w szkole i na studiach była
prawie nie znana. To prawda, że karierę zawodową można było robić znacznie
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łatwiej, gdy było się członkiem komunistycznej partii, a swojej wiary nie
demonstrowało się w sposób publiczny. Krótko przed swoim rozwiązaniem
w styczniu 1990 r. PZPR przyznała sama, że dwie trzecie jej członków stanowili
wierzący chrześcijanie. Istniały pewne ograniczenia w dostępie do środków
masowego przekazu, ale i pod tym względem sytuacja poprawiała się stopniowo,
poczynając od 1980 r. Ograniczenia istniały w dziedzinie powoływania stowarzy
szeń kościelnych lub chrześcijańskich, ale i tutaj w ostatnich latach przed
upadkiem komunizmu zauważalna była poprawa.
W b. NRD przynależność do Kościoła była związana z dyskryminacją
w wielu dziedzinach życia. Młodzi chrześcijanie mieli problemy z dopuszczeniem
do matury, często nie mogli się dostać na studia, dorośli byli ograniczeni w swojej
karierze zawodowej. Natomiast Kościoły, jako organizacje, mogły zachować
swoją niezależność i demokratyczne struktury. Dzięki temu parafie były latami
jedynym miejscem, gdzie każdy mógł swobodnie wypowiedzieć swoją opinię.
W przeciwieństwie do Polski, komuniści w NRD pozostawili wydziały teologicz
ne /ewangelickie/ na uniwersytetach. Także wiele szpitali, domów opieki itd.
mogło pozostać w rękach Kościołów ewangelickich.
Politykę szczególnie restrykcyjną wobec Kościołów i wiernych prowadzili
komuniści w Czecho-Słowacji. Wszystkie spotkania i zgromadzenia kościelne
musiały mieć zezwolenie władz, a ich przedstawiciel zawsze w nich uczestniczył.
Większość biskupów katolickich pozbawiono urzędu. Duchowni wszystkich
wyznań mogli wykonywać swoje czynności tylko wówczas, gdy otrzymali od
państwa licencję. Kilkaset kapłanów katolickich nie mogło prowadzić działalno
ści duszpasterskiej, gdyż władze państwowe odebrały im licencję. Z 250 pastorów
Kościoła Ewangelickiego Braci Czeskich zakaz wykonywania czynności objął 18
osób. Zniesiono wszystkie męskie i prawie wszystkie żeńskie katolickie zgroma
dzenie zakonne. Państwo wywierało decydujący wpływ na skład studentów
i profesorów w wyższych szkołach teologicznych, duszpasterstwo szpitalne
i więzienne było zakazane. Kościoły mogły drukować tylko ograniczoną ilość
literatury religijnej, nie miały dostępu do radia i telewizji. Wiele budynków
kościelnych przymusowo wywłaszczono, tylko bardzo rzadko wydawano ze
zwolenie na budowę nowego kościoła.
W sposób równie restrykcyjny traktowano też wierzących w ZSRR. Np. na
Litwie władze upaństwowiły 400 kościołów katolickich, zlikwidowano wszystkie
zakony, liczba kapłanów zmalała o dwie trzecie. Nauczanie religii było zakazane,
można było za to pójść do więzienia.

3. Korumpowanie współpracowników kościelnych
Dla sprawowania kontroli nad Kościołami potrzebne były komunistom
w pełni od nich uzależnione kierownictwa kościelne. Kontrolę sprawowano
w dwojaki sposób: jawnie przez Urząd ds. Wyznań, skrycie - przez służbę
bezpieczeństwa. Mając do czynienia z naciskiem z dwóch stron, nie zawsze było
łatwo zachować niezależność. Na ogół sztuka ta udawała się lepiej Kościołowi
rzymskokatolickiemu niż Kościołom prawosławnym i ewangelickim. Fakt, że
Kościół katolicki jest Kościołem zorganizowanym w skali światowej ze zwierzch
nikiem w Rzymie, miał tu pozytywne następstwa. W trudną sytuację były
wpędzane często Kościoły mniejszościowe, gdyż komuniści starali się je wyko
rzystywać w walce z Kościołem dominującym. Coś takiego przeżywaliśmy
w Polsce w latach sześąćdziesiątych.
Ponieważ zależni od Rzymu hierarchowie nie dawali się na ogół skorum
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pować, przeto komuniści powoływali do życia ruchy tzw. księży pokojowych lub
patriotów, którymi potem obsadzali wakujące stolice biskupie /w charakterze
wikariusza generalnego/, profesury w seminariach duchownych itp. Rola
księży-patriotów w Polsce straciła na znaczeniu po przełomie październikowym
1956 r., natomiast w Czecho-Słowacji mieli oni decydujący głos w wielu
kluczowych sprawach do jesieni 1989 r., tj. do upadku komunizmu w tym kraju.
Z Kościołów ewangelickich tylko Kościołom krajowym w NRD udało się
zachować organizacyjną niezależność. Pewien wpływ na tę postawę miał fakt, że
Kościoły te do 1969 r. zdołały utrzymać jedność organizacyjną z Kościołami
ewangelickimi w RFN.
Rozwój szczególnie negatywny miał miejsce na Węgrzech. W Kościele
Reformowanym krótko po wojnie pozbawiony został urzędu bp Laszlo Ravasz.
Nowym biskupem został Janos Peter, oportunista i kryptokomunista, który po
roku 1956 został ministrem spraw zagranicznych w rządzie Janosa Kadara. Po
Powstaniu Węgierskim /X 1956/ wielu duchownych i współpracowników
kościelnych utraciło swe funkcje. Nowe kierownictwo kościelne pod przewod
nictwem bpa Tibora Barthy odegrało tu fatalną rolę. W Kościele luterańskim
podobne zadanie wziął na siebie bp Zoltan Kaldy. Usuwał on z urzędów
wszystkich ludzi, którzy nie podobali się reżimowi. Poza tym narzucił Koś
ciołowi tzw. teologię diakonii /służby/ jako jedyny obowiązujący kierunek
teologiczny. Teologia diakonii była próbą bezkrytycznego wspierania realnego
socjalizmu.
Również z innych krajów dają się wymienić przykłady, jak ewangelickie
kierownictwa kościelne obchodziły się z niezadowolonymi wobec sytuacji
kościelnej i politycznej. Szeroko znany jest fakt, jak np. bp Laszlo Papp
z Rumunii zachował się wobec prześladowanego przez władze państwowe
pastora Laszlo Tökesa. To samo dotyczy arcybiskupa Eriksa Mestersa z Łotwy,
który pod naciskiem władz państwowych pozbawił urzędu pastora Modrisa
Plate, aktywnego na polu religijnym i patriotycznym.
Zależność Kościołów prawosławnych od reżimów komunistycznych była
pod wieloma względami jeszcze większa niż Kościołów ewangelickich. Fakt ten
da się wytłumaczyć w ten sposób, iż rodzina Kościołów prawosławnych była
tradycyjnie związana bardzo ściśle z państwem. W ten sposób wykorzystywano
prawosławnych rosyjskich do szerzenia radzieckiej propagandy pokojowej,
prawosławnych rumuńskich do chwalenia i obrony reżimu Ceausescu.

4. Opozycja kościelna
Ponieważ w państwach komunistycznych nie mogła istnieć opozycja
polityczna, przeto Kościoły, mniej lub bardziej, musiały brać na siebie tę rolę.
Często nie były to oficjalne struktury kościelne, lecz grupy lub indywidualni
wierzący.
Rola Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w przemianach politycz
nych jest powszechnie znana. Wiele racji mają ci, którzy twierdzą, że wybór
kardynała Karola Wojtyły na papieża w październiku 1978 r. nie był bez wpływu
na strajki robotnicze latem 1980 r. i powstanie „Solidarności” . W stanie
wojennym i później Kościół katolicki był miejscem, w którym gromadziła się
cała opozycja. Pośrednicząca rola tego Kościoła doprowadziła do rozmów przy
okrągłym stole i w rezultacie do przejęcia władzy przez ludzi związanych
z Solidarnością.
W pewnym sensie podobną rolę jak Kościół rzymskokatolicki w Polsce
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odegrały w NRD Kościoły ewangelickie. Kościoły te, protestujące przez wiele lat
przeciw militaryzacji szkoły, opracowały własny program „wychowania do
pokoju” . Przy parafiach powstało wiele grup pokojowych, z których niektóre
przekształciły się z biegiem czasu w grupy polityczno-opozycyjne. Kościoły
ewangelickie broniły praw ludzkich i niezależnych artystów. Wielokrotnie
ostrzegały one władze państwowe przed wzrostem kryzysu społeczno-politycz
nego, jednocześnie apelowały do nich o podjęcie dialogu z opozycją. Kościoły
protestowały przeciw kłamstwom szerzonym przez środki masowego przekazu,
przeciw brutalnemu rozpędzaniu pokojowych demonstracji i szykanowaniu ich
uczestników.
Powszechnie wiadomo, że wielki wpływ na przemiany w N R D miały
modlitwy pokojowe, które od lata 1989 r. organizowane były w każdy
poniedziałek w kościele ewangelickim św. Mikołaja w Lipsku. Po każdym
nabożeństwie odbywały się demonstracje. Decydujące znaczenie dla dalszego
rozwoju miała demonstracja 9 października 1989.
W późniejszym okresie Kościoły ewangelickie pełniły rolę gospodarza przy
okrągłym stole. Po otwarciu granicy 9 listopada Związek Kościołów Ewangelic
kich wezwał do pojednania oraz ostrzegał przed nienawiścią i zemstą w życiu
polityczno-społecznym.
Biskup ewangelicki Saksonii Christoph Demke powiedział wówczas: Byliś
my czymś w rodzaju położnej rodzącej się demokracji. Teraz powinniśmy baczyć,
aby nie stać się przedszkolanką. Rola pośrednika jest ograniczona. Dzieci muszą
same poruszać się po świecie.
W Czecho-Słowacji 600 000 wierzących, przede wszystkim katolików, ale
także członków innych wyznań, zaprotestowało na początku 1988 r. przeciw
brutalnej dyskryminacji chrześcijan w petycji skierowanej do władz państ
wowych. W czerwcu 1988 r. 13 członków Kościoła Ewangelickiego Braci
Czeskich wystosowało list do Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej,
w którym brali w obronę prześladowany Kościół rzymskokatolicki. Apelowali
oni do komunistów o zadośćuczynienie skutkom bezprawnego prześladowania
Kościoła katolickiego w minionym 40-leciu. Stwierdzali, że prześladowanie
katolików było powszechniejsze i surowsze niż protestantów, gdyż różny stopień
ucisku miał nas, chrześcijan, podzielić.
Brutalne rozpędzenie pokojowej manifestacji studentów przez policję
w Pradze 17 listopada 1989 r. sprawiło, że społeczeństwo w wielu miastach kraju
wyległo na ulicę. Każdego dnia, przez cały tydzień, odbywały się masowe
demonstracje. Akcja policji została potępiona przez wiele Kościołów - braci
czeskich, husytów, baptystów. 21 listopada odczytano podczas demonstracji
w Pradze orędzie kardynała Frantiszka Tomaszka. Powiedział on: Prawa do
religii nie da się oddzielić od praw demokratycznych. Wolność jest niepodzielna.
Naszym słowo muszą towarzyszyć czyny. Zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego
Braci Czeskich Josef Hromadka powiedział dwa dni później na Placu Wacława
w Pradze: Wszyscy mają prawo do zgromadzeń, głoszenia swoich poglądów
i swobodnego wypowiadania się. W tym samym czasie wszystkie Kościoły
zażądały wolnych wyborów parlamentarnych, pełnego przestrzegania praw
ludzkich, rozdziału państwa od partii komunistycznej.
W nowym rządzie, który na początku grudnia 1989 r. został utworzony,
znalazło się dwóch znanych chrześcijan: Josef Hromadka i Jan Czarnogursky,
który jako aktywny katolik na Słowacji jeszcze niedawno siedział w więzieniu.
Hromadka, który w rządzie odpowiadał m.in. za sprawy kościelne, doprowadził
w przeciągu kilku miesięcy do pełnej normalizacji stosunków między Czecho-Słowacją a Watykanem.
W Rumunii, gdzie prawie nie była możliwa zorganizowana opozycja
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przeciw reżimowi Ceausescu, pastor Laszlo Tokes z Timisoary podjął swoją
samotną walkę o prawa człowieka. Jego opór, jak powszechnie wiadomo, dał
początek wydarzeniom, które obaliły Ceausescu.
Najstarsza zorganizowana opozycja w Związku Radzieckim istniała na
Litwie. Już na początku lat siedemdziesiątych 17 000 tamtejszych katolików
protestowało przeciw dyskryminacji wierzących w liście do Leonida Breżniewa,
ówczesnego szefa KPZR. W tym samym czasie powstało tam niezależne
czasopismo podziemne „Kronika Litewskiego Kościoła Katolickiego”, które
rozpowszechniło informacje o oporze przeciw przymusowej ateizacji. W 1978 r.
powstał Katolicki Komitet Obrony Praw Wierzących, do którego przyłączyła się
większość kapłanów i wielu świeckich.
Po powstaniu ruchu odnowy „Sajudis” , tj. od jesieni 1988 r., sytuacja
wierzących zaczęła się poprawiać. Wielu kapłanów i katolików świeckich
wypuszczono z więzień, wielu działaczy katolickich rehabilitowano. Powstało
wiele nowych parafii, władze zwróciły katolikom wiele kościołów. Zezwolono
na otwarcie drugiego seminarium duchownego, nauczanie religii w szkole stało
się możliwe na zasadzie dobrowolności. Franciszkanie i jezuici podjęli na
nowo swoją działalność. Zaczął ukazywać się dwutygodnik katolicki w nakładzie
100 tys. egz. Po raz pierwszy od zakończenia drugiej wojny światowej obsadzone
są znowu wszystkie stolice biskupie.
Na Łotwie pierwsza opozycja powstała w łonie Kościoła ewangelicko-luterańskiego. Grupa młodszych pastorów, z seniorem Modrisem Plate na czele,
rozpoczęła przed paru laty publiczne modły za więźniów politycznych. Plate
twierdził, że Kościół jest odpowiedzialny za naród. Kościół luterański, jako
istotny czynnik narodowej tożsamości Łotyszy, musi dlatego odgrywać swą rolę
w narodowym przebudzeniu, nie wolno mu biernie przyglądać się postępującej
rusyfikacji.
Jak już wspomniano, kierownictwo kościelne, pod naciskiem władz państ
wowych, pozbawiła w połowie marca 1987 r. pastora Plate urzędu. Spowodowa
ło to protesty wielu wierzących. Z tego sprzeciwu zrodził się chrześcijański ruch
praw człowieka „Odrodzenie i odnowa” , który 14 czerwca 1987 r. opublikował
swą pierwszą deklarację. Autorzy tej deklaracji - pastorzy, profesorowie
Instytutu Teologicznego - zażądali dla narodu łotewskiego prawa do autentycz
nie chrześcijańskiego życia zgodnego z prawdą. Poza tym domagali się prawa do
kościelnej pracy wychowawczej, dostępu do radia i telewizji, prawa do działalno
ści wydawniczej i diakonackiej oraz do swobodnego kontaktowania się z chrześ
cijanami innych krajów.
Niektórzy sygnatariusze tej deklaracji pozbawieni zostali urzędów. Ale już
na początku 1988 r. senior Plate i także inni jego zwolennicy mogli znowu
powrócić do pracy w Kościele. W tym czasie dokonał się polityczny przełom na
Łotwie. Kościół luterański, a zwłaszcza działacze „Odrodzenia i odnowy”
odegrali w tym procesie ważną rolę. W kwietniu 1989 r. odwołano stare
kierownictwo kościelne z arcbp. Mestersem, kierownicze funkcje przejęli
działacze „Odrodzenia i odnowy” .

5. Aktualna sytuacja
Wszechpotężny przeciwnik, ideologia ateistyczna i aparat władzy
państwowej jako nadrzędna instancja, zszedł ze sceny w Europie Środkowej
i Wschodniej. Nie istnieje już władza nadzorująca Kościoły. Układy i po
rozumienia, które Kościoły na początku lat pięćdziesiątych musiały zawrzeć
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z państwem komunistycznym, zostały anulowane. Wprowadzone zostały nowe
ustawy dotyczące spraw religijnych i kościelnych, które wszystkim Kościo
łom i wspólnotom religijnym zapewniają pełną autonomię. Rozdział Kościoła
od państwa został wreszcie przeprowadzony. Wielu prześladowanych działaczy
kościelnych doczekało się rehabilitacji. Wierzące dzieci, młodzież i dorośli nie
podlegają już dyskryminacji w szkole, na studiach i w miejscu pracy. W wielu
krajach postkomunistycznych wprowadzono znowu w szkołach nauczanie
religii. Pastorzy i kapłani mogą bez zakłóceń oddawać się działalności dusz
pasterskiej. Męskie- i żeńskie katolickie zgromadzenia zakonne mogą znowu
poświęcić się swoim zadaniom. Wszystkie stolice biskupie są obsadzone
biskupami ordynariuszami. Kościoły unickie, uznające zwierzchność pa
pieską, mogą znowu działać legalnie. Nie ma już ograniczeń w przyjęciach
na studia teologiczne. Dokonywany jest zwrot skonfiskowanych dóbr koś
cielnych. Kościoły mogą rozwijać działalność diakonacką, zakładać różne
stowarzyszenia, wydawać czasopisma i książki, otrzymały one dostęp do
radia i telewizji.
Swoboda, jaka nastała w krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
odczuwana jest także jako swego rodzaju próżnia, w stronę której kierują się
najróżniejsze nadzieje i obawy.
Kościoły przestają być ostoją dla intelektualistów i opozycjonistów będą
cych w konflikcie z władzą. Przestają być one jedynymi obrońcami praw
ludzkich. Przestają być także polityczną tubą opozycji, która w międzyczasie
albo doszła do władzy, albo ma możność manifestowania swej opozycyjności
w legalny sposób. Kościoły w Europie Środkowo-Wschodniej muszą ustalić na
nowo swoje miejsce w społeczeństwie.
W nowej sytuacji historycznej Kościołom.grożą pewne niebezpieczeństwa.
Wydaje się, że Kościoły, zwłaszcza duże Kościoły, winny unikać po
kusy wywierania wpływu na państwo i instytucje świeckie. Niebezpiecze
ństwo to istnieje już w Polsce. Dla Kościołów nie jest korzystne, gdy lu
dzie, którzy nadal pozostają w służbie kościelnej, jednocześnie zajmują
się polityką.
W niemal wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej wraz
z odzyskaną wolnością i możliwościami podejmowania nowych inicjatyw,
odrodziły się znowu nacjonalistyczne siły. Kościoły są nie tylko konfrontowane
z tymi siłami, lecz bezpośrednio wciągane w konflikty etniczne, gdyż bardzo
często przynależność etniczna pokrywa się z przynależnością religijną. Widać to
wyraźnie w Rumunii i Jugosławii. Wszystkie te konflikty domagają się zatem
rozwiązań nie tylko politycznych, ale i kościelnych.
Tendencje nacjonalistyczne są rozpowszechnione w wielu Kościołach. Spór
o udostępnienie unitom kościoła karmelitów w Przemyślu pokazał, że także
wśród katolików polskich rozpowszechnione są antyukraińskie, nacjonalistycz
ne postawy. Na Litwie Polacy-katolicy są dyskryminowani przez Litwinów-katolików. Na Słowacji Kościół rzymskokatolicki jest miejscem gromadzą
cym separatystów anty czeskich.

6. Szanse Kościołów w epoce przełomu
Różnorodność wyznaniowa może służyć za model praktykowania pluraliz
mu w innych dziedzinach życia. Oczywiście, o modelu można by mówić tylko
wówczas, gdyby Kościoły różnych tradycji na interesującym nas obszarze mogły
wykazać się dobrą współpracą ekumeniczną.
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Kościoły mogą wnieść ważny wkład do wolności religii i sumienia,
do rozwoju demokracji i praworządności. Tutaj przede wszystkim duże Koś
cioły winny pokazać, jak należy traktować prawidłowo małe Kościoły, tj.
mniejszości.
Ze zmianą sytuacji gospodarczej, z czym wiąże się również oczekiwane
pogorszenie dochodów dużych grup ludności, Kościoły zostają skonfrontowane
z ogromnymi problemami społecznymi, takimi jak ubóstwo, bezrobocie, frustra
cja, emigracja itp. Do rozwiązania tych problemów jest powołane przede
wszystkim państwo. Rolą Kościołów winno być tutaj moralne wspieranie
zarówno poszkodowanych w procesie transformacji gospodarczej jak i tych,
którzy tego trudnego dzieła się podjęli.

SPRAW OZDAN IA I D O KU M EN TY

EUROPEJSKIE ZGROMADZENIE EKUMENICZNE
„POKÓJ PRZEZ SPRA WIEDLIWOŚĆ”
Bazylea, Szwajcaria, 15 - 21 maja 1989

PRZEBIEG OBRAD
Miasto Bazylea, położone na styku trzech państw - Szwajcarii, Francji
i RFN - było w tygodniu po Zesłaniu Ducha Świętego widownią największego
w historii spotkania chrześcijan europejskich. Wzięło w nim udział 638
delegatów, reprezentujących 120 Kościołów prawosławnych, starokatolickich,
anglikańskich i protestanckich zrzeszonych w Konferencji Kościołów Europejs
kich / KKE/, oraz 25 krajowych konferencji episkopatów, skupionych w rzyms
kokatolickiej Radzie Konferencji Episkopatów Europy / CCEE/. Z Polski
obecna była kilkunastoosobowa delegacja Kościoła Rzymskokatolickiego i sied
miu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Poza tym do
Bazylei przybyło kilka tysięcy doradców, gości i dziennikarzy. Liczba tych
ostatnich dorównywała liczbie delegatów, co najlepiej świadczyło o tym, jak
wielkie było zainteresowanie środków masowego przekazu - prasy, radia
i telewizji - tym wydarzeniem ekumenicznym.
Jaka była przyczyna zwołania Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicz
nego / EZE/ ? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, warto sięgnąć do uchwały,
podjętej przez IX Zgromadzenie Ogólne KKE w 1986 r. Uchwała ta stwierdzała
m.in.: Zachęcamy Kościoły do poparcia idei zwołania ekumenicznego zgromadze
nia pokojowego /.../ Wierzymy bowiem, że takie zgromadzenie przybliży dzień,
w którym chrześcijanie jednym głosem przemówią do świata tęskniącego za
pokojem /.../, że /.../przybliży chwilę, kiedy nasi synowie nie będą już musieli uczyć
się rzemiosła wojennego... Z kolei wspólna deklaracja KKE i CCEE pt. Co to jest,
czego chce i czym ma się stać Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne? z 1987 r.
powiada, że do zwołania go zmusza sytuacja powszechnego kryzysu. Powszech
ny kryzyz wymaga zaś od Kościołów i chrześcijann, aby z punktu widzenia wiary
chrześcijańskiej zabrali głos w sprawach zagrożonego pokoju, sprawiedliwości
i środowiska naturalnego.
EZE toczyło się pod hasłem: Pokój przez sprawiedliwość. Mottem biblijnym,
towarzyszącym delegatom podczas codziennych obrad i studiów biblijnych, były
słowa Psalmu 85, 11: Sprawiedliwość i pokój obejmą się.
Wśród referentów było wielu wybitnych osobistości życia kościelnego,
naukowego i politycznego. Dwaj referenci - prawosławny arcybiskup Smoleńs
ka Kirył i członek parlamentu brytyjskiego David Steel - przedstawili temat:
Pojednanie w Europie - dziedzictwo i wizja. Pierwszy z nich do wspólnych
grzechów w Europie zaliczył wyścig zbrojeń i grozę masowej zagłady, niewolę
konsumpcyjną i niszczenie przyrody. Zwrócił uwagę, że Wschód propagując
przez wiele lat radosny optymizm nie dostrzegał kwestii ekologicznej. Jednocześ
nie podkreślił, iż w walce o sprawiedliwość także stosowane środki muszą być

40 _____________ EU RO PEJSKIE ZG R O M A D ZEN IE EK U M EN IC ZN E

sprawiedliwe. Parlamentarzysta brytyjski wypowiedział się za sformułowaniem
polityki opartej na zasadzie, że wszystkie narody mają uzasadnione prawo do
bezpieczeństwa. Wyraził przekonanie, że istnieje możliwość osiągnięcia porozu
mienia między Wschodem i Zachodem co do pewnych zasad etycznych, które
mogłyby przyczynić się do powstrzymania procesu niszczenia naturalnego
środowiska człowieka. Skrytykował też eksploatację reszty świata przez Europę.
Do powyższej kwestii nawiązała Aruna Gnanadason, przedstawicielka
Rady Kościołów Indii w referacie pt. Wyzwanie rzucone Europie przez Południe.
Skrytykowała ona ostro model rozwoju, który sprawia, że na południowej
półkuli wzrasta ubóstwo, głód i militaryzacja. Eurocentryczny model rozwoju
odbierany jest na Południu jako trzecia wojna światowa, prowadzona przeciw
maluczkim tego świata. Nadszedł odpowiedni moment, aby zakwestionować
etykę, która leży u podstaw tego rozwoju. Referentka z Indii wyraziła
przekonanie, że możliwy jest taki podział skarbów ziemi, który sprawi, że żadne
dziecko, żadna kobieta i żaden mężczyzna nie będą musieli więcej głodować.
Kilka dalszych referatów wypowiadało się na temat: Pokój przez sprawied
liwość dla całego stworzenia. Kardynał Roger Etchegaräy, przewodniczący
Komisji Papieskiej „Justitia et Pax” , oficjalny delegat Watykanu w Bazylei,
mówił w swoim wystąpieniu o odpowiedzialności chrześcijan w epoce kryzysu.
Wezwał on do odważnego i uporczywego dążenia, do zbudowania jednego
Kościoła, który zrozpaczonej ludzkości ukaże wspólnotę eucharystyczną, Koś
cioła, przeżywającego na ziemi pokój i sprawiedliwość Bożą. Wyraził życzenie,
aby EZE stało się świadomym i odważnym przełomem, który mimo tragicznego
podziału chrześcijan, skłoni ich znowu do wspólnego działania.
Problemy związane z ochroną naturalnego środowiska poruszył Mario
Pavan, profesor i polityk z Pawii. Zagadnienie sprawiedliwości przedstawiła
Maria Lourdes de Pintasilgo, b. premier Portugalii, członkini Klubu Rzyms
kiego, posłanka w Parlamencie Europejskim.
Obrady plenarne, które odbywały się w hali targów międzynarodowych
(Mustermesse), były, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, dostępne w zasadzie
tylko dla delegatów, doradców, zaproszonych gości i dziennikarzy. Zaintereso
wana publiczność miała do dyspozycji niewielki balkon, na który wpuszczano
tylko za okazaniem biletu. Chcąc go zdobyć trzeba było ustawić się wcześnie
rano w kolejce. Była to jedyna kolejka, którą obserwator z Polski zauważył
podczas tygodniowego pobytu w Bazylei...
Część obrad toczyła się w 20 grupach roboczych, które były niedostępne
nawet dla dziennikarzy. Zajmowały się one studiami biblijnymi, różnymi
kwestiami szczegółowymi związanymi z głównym tematem obrad i wnoszeniem
poprawek do dokumentu studyjnego, uchwalonego na zakończenie obrad.
Szerokie rzesze gości, które, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali
plenarnej, nie mogły śledzić przebiegu obrad, miały możność uczestniczenia
w specjalnie prygotowanym dla nich programie, prowadzonym przez wybitnych
specjalistów z różnych dziedzin. W ramach tego programu goście mogli
dyskutować o tych samych sprawach, którymi zajmowali się delegaci. Wieczo
rem zaś spotykali się z nimi w różnych kościołach i innych pomieszczeniach na
tzw. przesłuchaniach (hearings). Spotkania te przebiegały w ten sposób, iż
z przodu siadała kilkuosobowa grupa osób, reprezentujących różne Kościoły,
kraje i zawody, osoby te wypowiadały się kolejno na określony temat a potem
odpowiadały na pytania stawiane przez słuchaczy. Oto niektóre tematy „prze
słuchań” : Wspólnota kobiet i mężczyzn w Kościele - rzeczywistość czy utopia?
Możliwość zniesienia apartheidu drogą pokojowego zaangażowania; Czy należy
anulować długi biednych krajów? ; Inżynieria genetyczna w przemyśle i rolnictwie
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- szanse i niebezpieczeństwa; Solidarność z torturowanymi; Zima nuklearna;
Kultura, etyka i nowe technologie w Europie; Ekologia w Europie Wschodniej
i Zachodniej - współpraca grup ochrony naturalnego środowiska.
Równolegle do EZE odbyło się Europejskie Spotkanie Młodzieży. Kilkuset
młodych ludzi z różnych krajów naszego kontynentu, również z Polski,
uczestniczyło częściowo w programie ogólnym EZE, częściowo zaś pracowało
w grupach roboczych, które zajmowały się specyficznymi problemami młodzie
ży.
Interesującym przedsięwzięciem była stała ekspozycja poświęcona wizji
Europy przyszłości. Dotyczyła ona problemów ekologicznych, żywnościowych,
ochrony praw ludzkich i środowiska naturalnego, walki z głodem, zadłużenia.
Wśród 120 organizatorów tej ekspozycji reprezentowane były Amnesty Inter
national, Chrześcijańska Konferencja Pokojowa, Europejski Komitet Pokojowy
Mennonitów, Światowy Komitet Kwakrów, Rodzina Franciszkańska w Euro
pie, Międzynarodowa Wspólnota Pojednania, Niezależne Stowarzyszenie Poko
jowe w CSRS, Grupa na rzecz Szwajcarii bez Armii i wiele innych organizacji
i grup nieformalnych.
Ogromnym przeżyciem dla wszystkich uczestników był marsz pokoju,
którego trasa wiodła przez RFN i Francję. Wzięło w nim udział ok. 6000 osób.
Po przekroczeniu granicy między RFN i Szwajcarią w miejscowości Weil,
uczestnicy marszu powitani zostali przez miejscową ludność, która przyniosła na
spotkanie różne produkty żywnościowe, często własnego wypieku. Po posileniu
się i krótkim nabożeństwie w parku Friedlingen, podczas którego przemówili bp
Klaus Engelhardt z Ewangelickiego Kościoła Krajowego Badenii i katolicki
arcybiskup Fryburga Oskar Seier, pochód ruszył dalej do Huningue we Francji.
Ani na granicy RFN, ani na granicy Francji, nikt nie musiał okazać paszportu.
Toteż biskup katolicki Hubertus Brandenburg, przemawiając podczas krótkiego
wypoczynku we Francji, nazwał to przeżycie marzeniem sennym, którego
zrealizowanie przed 50 laty nikt nie uznałby za możliwe. Dzień ten ukazuje
fragment tego, co może nam darować pokój. Ze słowami bp. Brandenburga
korelowała wypowiedź burmistrza Huningue, Etienne Martina, który wyraził
życzenie, aby ten tydzień po Zesłaniu Ducha Świętego stal się początkiem nowej
epoki.
Głównym plonem Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego było
uchwalenie obszernego dokumentu końcowego. Jego pierwsza wersja została
udostępniona delegatom już jesienią 1988 r. W oparciu o kilkaset nadesłanych
propozycji zmian i uzupełnień opracowana została dwakroć obszerniejsza wersja
druga, która do rąk delegatów dotarła na początku kwietnia 1989. Ostateczny
tekst, który - po naniesieniu dalszych poprawek - przyjęto w Bazylei, był więc
wersją trzecią, powstałą w wyniku długotrwałego procesu dyskusji i przemyśleń.
Został on przyjęty zdecydowaną większością głosów (481 za, 12 przeciw, 11
wstrzymujących się). Dodać jednak należy, że delegaci głosowali tylko we
własnym imieniu. Oznacza to, że recepcja tego dokumentu w poszczególnych
Kościołach zależeć będzie od postawy zajętej przez ich gremia kierownicze.
(Pełny tekst dokumentu końcowego publikujemy poniżej).
Piękną, barwną i radosną uroczystością było nabożeństwo końcowe,
odprawione na placu przy katedralnym. Była to kolejna manifestacja różnorod
ności narodowej i konfesyjnej, a zarazem wspólnej wiary i wspólnego pragnienia
zrealizowania przyjętych na siebie zobowiązań. W imieniu gospodarzy przemó
wili: prezydent ewangelickiego Kościoła kantonalnego Theophil Schubert
i biskup katolicki Otto Wust. Słowa podziękowania pod adresem gospodarzy
i uczestników wypowiedzieli: prezydent KKE, metropolita Leningradu i Nowo
grodu Aleksy, oraz prezydent CCEE, arcybiskup Mediolanu kardynał Carlo M.
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Martini. Między przemówieniami śpiewano pieśni, zmawiano modlitwy i czyta
no teksty biblijne po niemiecku, angielsku, duńsku, litewsku, rosyjsku, grecku
i po łacinie.
Kazanie podczas nabożeństwa końcowego wygłosiła znana publicystka
katolicka i ekumenistka z Polski - Halina Bortnowska-Dąbrowska. Pojawiła się
ona w „ekumenicznej” szacie, zaprojektowanej przez grupę kobiet z różnych
krajów Europy. Symbolika tej szaty miała wyrazić pragnienie jedności i pokoju
na naszym kontynencie. Podstawą kazania Bortnowskiej były słowa Jezusa,
w których przyrównywał On Królestwo Boże do ziarna gorczycznego i kwasu.
Przenika nas życzenie - mówiła - aby pokój i sprawiedliwość zawsze obejmowały
się wzajemnie, aby pokój nie był nigdy okupiony niesprawiedliwością, znisz
czeniem człowieka i jego praw, aby pragnienie sprawiedliwości nie było
realizowane kosztem pokoju. Uczestnicy Zgromadzenia Bazylejskiego przeżyli
wizję prorocką, w której kontynent europejski jawił się jako miejsce wolne od
rozdarcia, zwłaszcza między Wschodem a Zachodem. Marzyliśmy o kontynencie,
który jest zdolny do solidarności między wszystkimi jego mieszkańcami i z całą
resztą świata. Pełną i ostateczną odpowiedzią na to życzenie jest Królestwo Boże
i Chrystus jako jego światło. Nawet małe kroki w dziedzinie sprawiedliwości
i pojednania przybliżają nas do tego Królestwa. Kończąc, Bortnowska za
apelowała o modlitwę w intencji wszystkich, którzy cierpią - niepełnosprawnych,
chorych, samotnych i bezbronnych.
Po wysłuchaniu kazania odczytane zostało orędzie do chrześcijan Europy.
(Poniżej zamieszczamy jego tekst).
Karol Karski

DOKUMENT KOŃCOWY
I. Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne
„Pokój przez sprawiedliwość”1
1. Zgromadziliśmy się w Bazylei, aby wspólnie zrozumieć, co Duch Święty
ma dzisiaj do powiedzenia Kościołowi. Wiemy o zagrożeniach życia, wobec
których stoi dziś ludzkość, ale wiemy też, że Bóg jest Bogiem życia, który tego, co
stworzył, nie pozostawia własnemu losowi. Bóg żąda raczej od nas, abyśmy
opuścili drogę niesprawiedliwości, przemocy i wyzysku. Bóg wzywa nas do
nawrócenia, gdyż tylko ono daje dostęp do życia.
2. Dziękujemy Bogu, który stworzył wszystko, co istnieje, Bogu Synowi,
który świat pojednał z Bogiem i oferuje wszystkim ludziom - jako jednostkom
i jako członkom wspólnoty - zbawienie, i Bogu Duchowi Świętemu, który
obdarza życiem i czyni je doskonałym. Cieszymy się na przyjście Królestwa
Bożego, w którym pokój i sprawiedliwość obejmą się a całe stworzenie ulegnie
odnowie. Jesteśmy wdzięczni za każdy znak Bożego panowania, które już teraz
wśród nas się uwidacznia.
3. Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne „Pokój przez sprawiedliwość” ,
zorganizowane w Bazylei w dniach 15-21 maja, okazało się kamieniem milowym
w dziedzinie współpracy ekumenicznej. Decyzję w sprawie zwołania EZE
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podjęło w 1986 r. Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich
/KKE/. My, blisko siedmiuset delegatów reprezentujących 120 Kościołów
członkowskich KKE i 25 konferencji episkopatów zrzeszonych w Radzie
Konferencji Episkopatów Europy /CCEE/ cieszymy się z tak szerokiej reprezen
tacji Kościołów i narodów Europy, choć jednocześnie stwierdzamy z ubolewa
niem, że żaden chrześcijanin z Albanii nie mógł uczestniczyć w naszym
Zgromadzeniu. Decyzja KKE była odpowiedzią na apel Zgromadzenia Ogól
nego Światowej Rady Kościołów w Vancouver w 1983 r., skierowany do jej
Kościołów członkowskich, aby weszły z sobą w soborowy proces wzajemnego
zobowiązania /przymierza/ na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania całego
stworzenia. Większość Kościołów członkowskich KKE rozumie też Zgromadze
nie w Bazylei jako wkład do tego „soborowego procesu” . Inne reprezentowane
na tym Zgromadzeniu Kościoły rezygnują z tego pojęcia, lecz wszyscy obecni
w Bazylei są zgodni co do swego zobowiązania wobec ekumenicznego procesu
pokoju, sprawiedliwości i zachowania stworzenia.
4. Zgromadzenie w Bazylei jest dla nas okazją do wspólnej modlitwy,
wspólnych narad i wspólnego formułowania wypowiedzi. Ufamy i oczekujemy,
że Duch Święty wykorzysta je dla swoich własnych celów, prowadząc Kościoły
do pojednania, odnowy i zmian, przez co przybliży je do prawdy Ewangelii oraz
umocni wśród nich solidarność i miłość wzajemną. Uważamy, że chrześcijanie na
wszystkich płaszczyznach życia kościelnego muszą złączyć swoje wysiłki i uzgod
nić stanowisko co do sposobu powstrzymania zagrożeń, które budzą obawy
0 przyszłość ludzkości. Wiele zależeć będzie od ich życia i świadectwa. Dlatego
jesteśmy wdzięczni, że wielu chrześcijan angażuje się już teraz w naszych
Kościołach i społeczeństwach w służbę na rzecz sprawiedliwości, pokoju
1 większego poszanowania praw wszystkich stworzeń. W tym wysiłku nie
jesteśmy, na szczęście, osamotnieni. Podstawą naszego zobowiązania jest wiara
w Jezusa Chrystusa. Szukamy też dialogu z wyznawcami innych religii i świato
poglądów, którzy podzielają nasze smutki i zmartwienia. Drogę ku bezpiecznej
przyszłości można odnaleźć tylko w ramach wspólnej odpowiedzialności.
5. Zgromadziwszy się tutaj z inicjatywy KKE i CCEE, wypowiadamy się
jako delegaci Kościołów europejskich. Chociaż nasze Kościoły nie mają jeszcze
pełnej wspólnoty, chcemy złożyć wspólne świadectwo naszej wiary, w której
żyjemy jako chrześcijanie. Przesłanie tej deklaracji kierujemy przede wszystkim
do Kościołów, grup chrześcijańskich i jednostek - a poprzez nasze Kościoły
także do rządów i społeczeństw. Chcemy dać w pierwszym rzędzie, jako
chrześcijanie, nową odpowiedź na znaki czasu.
6. Strukturę tego dokumentu opisać można trzema słowami: „ujrzeć, ocenić,
działać” . Zaczniemy więc od opisania sytuacji, by potem, w następnych para
grafach, przedstawić elementy naszej wspólnej wiary i naszego nawrócenia.
Wreszcie, w części ostatniej, rozwinięte zostaną wyobrażenia na temat Europy
przyszłości oraz sformułowane wypowiedzi, zalecenia i praktyczne zobowiązania.
7. Ogromne zainteresowanie Kościołów pokojem, sprawiedliwością i za
chowaniem stworzenia jak i głębokie zaangażowanie innych grup społecznych
w te dziedziny, jest dla nas źródłem nowej nadziei i otuchy.I.
II. Wyzwania

8.
Zdarza się coraz częściej, iż zostajemy skonfrontowani nie z pojedyn
czymi, lecz z całym kompleksem wzajemnie warunkujących się problemów,
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które zagrażają przetrwaniu ludzkości i powodują globalny kryzys. Problemy te
to pokój, sprawiedliwość i środowisko naturalne. Wzrasta świadomość, że są one
ściśle ze sobą związane i wymagają pilnego rozwiązania. Jeśli wkrótce nie
nastąpią głębokie przemiany, wówczas w najbliższych latach nastąpi kryzys.
A to, co dla nas będzie kryzysem, stanie się dla naszych dzieci i wnuków
prawdziwą katastrofą.
Zagrożenia sprawiedliwości

9. Ponad 950 milionów ludzi nie posiada dzisiaj najniezbędniejszych dóbr
potrzebnych do życia. Miliony stały się ofiarami przemocy, wojen domowych
i obojętności. Ludzie ci umierają albo z głodu, albo z braku opieki lekarskiej. Na
całym świecie zagrożony jest święty dar życia. Wiele najbiedniejszych krajów
pozbawia się możliwości zaspokojenia tylko elementarnych potrzeb swoich
obywateli. Nawet w bogatych krajach uprzemysłowionych rośnie liczba tych,
którzy żyją poniżej granicy minimum socjalnego. Kryzys zadłużenia jest może
najbardziej spektakularnym przykładem tej niesprawiedliwości ekonomicznej.
W sposób drastyczny narusza się prawa ludzkie. Dotyczy to zarówno praw
ekonomicznych, społecznych i kulturowych jak i praw obywatelskich i politycz
nych.
10. Żaden kraj nie rozwiąże sam problemów ubóstwa i niesprawiedliwości
w skali światowej. Potrzebny jest nam nowy międzynarodowy ład, w którym
prawa ludzkie będą rzeczywiście przestrzegane a prawo międzynarodowe
zostanie wzmocnione i stosowane będzie w praktyce poprzez odpowiednie
instytucje, oraz rozbudowane zostaną sprawiedliwe stosunki ekonomiczne.
Zagrożenia pokoju

11.
Od 1945 r. prowadzono ponad sto wojen, które pociągnęły za sobą
niezliczoną liczbę ofiar śmiertelnych. Działo się to w okresie nazywanym często
fałszywie „okresem powojennym” . Ogromne zapasy broni atomowej, konwenc
jonalnej i innej stanowią zagrożenie dla całej ludzkości. Jednocześnie wzrasta
świadomość, że sposobem zapewnienia pokoju nie może być odstraszanie,
oparte na broni masowego zniszczenia. Istniejące ryzyko błędu lub niedopat
rzenia jest dostatecznym powodem do rezygnacji z systemu odstraszania.
Światowe wydatki na zbrojenia pochłaniają wielkie bogactwa, które są koniecz
ne dla rozwoju i ochrony środowiska. Wojna i groźba wojny są nawet jeszcze
dzisiaj cechami charakterystycznymi współczesnego świata. Źapobieganie woj
nie jest dla naszych rządów jednym z najpilniejszych zadań politycznych.
Koncepcja narodowej obrony militarnej nie gwarantuje już bezpieczeństwa
w dzisiejszym świecie. Wojna jako taka musi zostać wyeliminowana. Potrzebny
jest nam światowy ład pokojowy.
Zagrożenia środowiska naturalnego

12. Tysiące gatunków zwierząt i roślin wymarło lub zostało zniszczonych.
Już teraz człowiek wyrządził przyrodzie takie szkody, których nigdy nie da się
naprawić. W ostatnim dwudziestoleciu raporty naukowe ostrzegały bezustannie
przed szkodliwymi dla naturalnego środowiska skutkami rozwoju przemysłu
i gospodarki rolnej naszych wysoko stechnizowanych społeczeństw.
13. Nadmierne zużycie energii stwarza wiele trudności. Bogate kraje
Północy muszą zmienić swoje, na konsumpcję zorientowane przyzwyczajenia.
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Efekt cieplarniany i uszkodzenie warstwy ozonowej wymagają pilnego podjęcia
skoordynowanych działań o zasięgu międzynarodowym, Nie wiemy, jak można
skutecznie kontrolować problematyczne osiągnięcia naukowe np. w dziedzinie
biogenetyki /manipulacja genami/. Takie katastrofy, jak Czarnobyl, Bhopal
i Schweizerhalle wstrząsnęły ludźmi i uświadomiły im poważne zagrożenie
naturalnego środowiska. Umierające drzewa i lasy, zatrute rzeki i morza są
widzialnym rezultatem nie znającego granic zanieczyszczenia powietrza i wody.
Żaden rząd nie rozwiąże sam, na płaszczyźnie krajowej, problemów ekologicz
nych. Potrzebny jest nam ekologiczny ład światowy.
Wzajemnie przenikające się kryzysy

14. Wzajemne przenikanie się kryzysów możemy przedstawić tylko na kilku
wybranych przykładach. Po pierwsze, istnieje związek między ekonomiczną
niesprawiedliwością w wymiarze światowym a zagrożeniem lasu dziewiczego
w dorzeczu Amazonki. Brazylia bardzo cierpi z powodu zadłużenia zagranicz
nego. Dużą część długów zaciągnął ostatni rząd wojskowy i częściowo zainwes
tował te pieniądze w rozwój brazylijskiego przemysłu zbrojeniowego. Spłacanie
tych długów odbywa się głównie kosztem biednych. Gdy nie udało się
przeprowadzić reformy rolnej, wielu chłopów zaczęło się osiedlać w strefie lasów
tropikalnych. Przez to poważnie został naruszony i zagrożony tryb życia
ludności autochtonicznej. W dodatku koncerny ponadnarodowe zakupiły
wielkie obszary lasu dziewiczego, które teraz karczują. Doprowadziło to do
dramatycznej utraty zasobów genetycznych. Poza tym wyrąb tego lasu szkodzi
atmosferze naszej planety.
15. Po drugie, chcielibyśmy zwrócić uwagę na problem uchodźców w Af
ryce, który dotyczy milionów ludzi. Wojna zmusiła wiele osób do opuszczenia
swego kraju. Wojny domowe przyczyniły się do przemieszczania się ludzi
w ramach jednego kraju. Wojna i naruszenie naturalnego środowiska w rogu
Afryki pozbawiły dużą część ludności warunków do życia. Kraje sąsiadujące,
które same są biedne, muszą przyjmować setki tysięcy uchodźców. W porów
naniu do tego liczba uchodźców przyjmowanych przez kraje europejskie jest
bardzo mała.
16. Problem demograficzny jest dalszym przykładem tego splotu zagadnień.
Niezrównoważony i zmienny przyrost ludności oraz nierównomierne jej roz
lokowanie przyczynia się jeszcze do pogłębienia zjawiska ubóstwa i głodu,
wzrostu konfliktów społecznych i niszczenia środowiska naturalnego. Kraje
bogate, w których liczba ludności jest względnie ustabilizowana, zużywają
największą część dostępnych źródeł energii, podczas gdy krajom biednym,
których ludność szybko wzrasta, energii brakuje, co zmusza je do wyrównywania
tego niedostatku w sposób szkodliwy dla naturalnego środowiska. Problem
wzrostu ludności wymaga odpowiedzialnego potraktowania. Oznacza to wzięcie
pod uwagę zarówno sumienia jednostki jak i społecznego i środowiskowego
wymiaru tego wielowątkowego i złożonego zagadnienia.
17. Trzeba jeszcze wspomnieć o innym problemie. Niesprawiedliwość,
wojna i niszczenie środowiska mają większy negatywny wpływ na kobiety niż
mężczyzn. Kobiety stanowią połowę ludzkości, lecz na nich spoczywa główny
ciężar dzisiejszego kryzysu. Często zdarza się, że ofiarami tego kryzysu są
również dzieci. Przerażająco długo nie dostrzegano ucisku kobiety i gwałcenia jej
praw. Kobiety spycha się na margines życia społecznego i w wysokim stopniu
eliminuje ze struktur podejmujących decyzje. Seksizm jest jedną z przyczyn
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globalnego kryzysu. Pojęcie „feminizacja ubóstwa” ukazuje, jak niesprawied
liwie rozdzielone są ciężary i koszty. Dla kobiet półkuli południowej, które żyją
na krawędzi minimum egzystencji, jest to w dosłownym znaczeniu tego słowa
sprawa życia i śmierci.
Korzenie dzisiejszego kryzysu

18. Jak znaleźliśmy się w tej sytuacji? Jakie są przyczyny zagrożeń, którym
dzisiaj podlegamy? Dla wielu odpowiedź wydaje się być prosta: przyczyn należy
szukać w rozległych środkach i możliwościach, które człowiek uzyskał dzięki
nauce i technice. Głębokie zmiany, zarówno w strukturach społecznych jak
i w stosunku człowieka do jego naturalnego środowiska, są konsekwencją
niezwykłego rozszerzenia wszystkich obszarów działalności ludzkiej. Nowoczes
ne środki produkcji są, z jednej strony, podstawą dzisiejszych gospodarek
narodowych. Z drugiej jednak strony stwarzają one także nieznane nigdy
przedtem możliwości wykorzystania i eksploatacji człowieka i przyrody. Nowo
czesna technologia zmieniła charakter wojny a dyktatury wyposażyła w nowe
środki do pilnowania i uciskania ludzi. Fałszywe stosowanie technologii
powoduje coraz szkodliwszą eksploatację przyrody, która - gdy nic się nie zmieni
- doprowadzi ostatecznie do jej całkowitego zniszczenia. Nowoczesna techno
logia sprawiła wiele dobrego, lecz jednocześnie stała się zagrożeniem dla
przyszłości człowieka. Stworzyła ona całe systemy, w których nawet najmniejszy
błąd ludzki może mieć nieobliczalne skutki.
19. Głębszej przyczyny tego fałszywego rozwoju trzeba szukać w sercach
ludzi, w ich złudzeniu, że są zdolni do kształtowania świata; w ich zuchwalstwie,
które każe im przeceniać rolę, jaką mogą odegrać w odniesieniu do wszystkich
aspektów życia; w idei stałego wzrostu gospodarczego, bez związku z wartoś
ciami etycznymi, idei, która jest fundamentem systemów ekonomicznych na
Wschodzie i Zachodzie; w przekonaniu, że stworzony świat został przekazany
człowiekowi do eksploatacji według własnego uznania, a nie do ochrony
i zabudowy; w ślepym zaufaniu, że nowe odkrycia rozwiążą wszystkie bieżące
problemy i że dlatego nie trzeba zważać na stworzone przez nas samych
niebezpieczeństwa.
20. Nie ulega wątpliwości, że osiągnięcia nauki i techniki są nam potrzebne
dla kształtowania przyszłości. Jeśli jednak chcemy służyć sprawie sprawiedliwo
ści, pokoju i zachowania stworzenia, musimy poddać gruntownej rewizji
oczekiwania związane z techniką i nauką. Jako chrześcijanie nie możemy
reprezentować bezkrytycznie ideologii postępu stworzonego przez ludzi, ideo
logii, która nie uwzględnia odpowiednio całego człowieka. Nie możemy więc
podzielać ślepego zaufania w zdolności ludzkie. Z drugiej jednak strony
sprzeciwiamy się także zdecydowanie coraz większej skłonności do bezsilności,
rezygnacji lub zwątpienia. Nadzieja chrześcijańska czyni nas odpornymi na
wszelki fatalizm. Wierzymy, ze nawrócenie do Chrystusa umożliwia nam pełne
poznanie znaczenia życia ludzkiego.I.
III.

Nasza wspólna wiara

Fundament naszej odpowiedzialności

21.
Nasze życie zawdzięczamy Bogu Stwórcy, Trójjedynemu Bogu - Ojcu,
Synowi i Duchowi Świętemu - który w swoim miłosierdziu objawił się ludzkości
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w Jezusie Chrystusie. To jest wspólna treść naszej wiary, mimo że nadal
pozostajemy podzieleni pod względem wyznaniowym.
22. Doprowadzając do końca dzieło stworzenia, Bóg dał dowód swojej
doskonałej miłości. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre /Rdz
1,31/. Bóg stworzył nas wszystkich, jako niepowtarzalne istoty ludzkie, na swój
obraz i podobieństwo, stworzył nas jako rodzeństwo, jako część stworzenia
i w ścisłej zależności od niego. Bóg powołał nas do życia w miłości i w tym celu
ustanowił pośród nas pewne stosunki i struktury miłości. Nasza wspólnota ma
być zbudowana na wzór Trójcy Świętej, trzech osób boskich, połączonych ze
sobą w nieustannej miłości; dlatego winna być ona wspólnotą /’’koinonia”/
miłości. Uświęcenie osoby ludzkiej zajmuje centralne miejsce w tajemnicy
„oikonomia” /porządek zbawienia/. Stwórca ustanowił człowieka na ziemi,
niczym inny świat wielki w swej małości, niczym nowego anioła, czciciela,
całkowicie, obeznanego z widzialną stroną stworzenia, lecz tylko częściowo ze
stroną niewidzialną; oto król wszystkiego co na ziemi /.../ żywe stworzenie, które
nabiera tu doświadczenia, by być potem przeniesione w inne miejsce; i, dla
dopełnienia tajemnicy, ubóstwiony wskutek swego bliskiego obcowania z Bogiem
/Grzegorz z Nazjansu, or: 45.7/. Podstawą i najkrótszym ujęciem stworzenia jest
inkarnacja Słowa /Logos/ Boga i ubóstwienie człowieka. Chrystus odnowił
starego człowieka /Hipolit, haer. 10,34/.
23. Jak cała ludzkość istniała już w pierwszym Adamie, tak też istnieje ona
w drugim Adamie, naszym Panu Jezusie Chrystusie. Dla nas chrześcijan istnieje
tylko jedna ludzkość /Grzegorz z Nazjansu, or. 31.15/.
24. My jednak zgrzeszyliśmy wobec Boga. Przez upadek w grzech /Rdz 3/
utraciliśmy Boży pokój i Bożą sprawiedliwość oraz rozpoczęliśmy niewłaściwe
obchodzenie się ze stworzeniem. Historia zabójstwa Abla /Rdz 4, 1-8/ ukazuje,
że naruszone zostały także stosunki międzyludzkie, co znowu nie pozostało bez
skutków dla stworzenia: Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej
plonu - mówi Bóg do Kaina /Rdz 4, 12/.
25. Wiemy z Biblii, że Bóg pozostał wierny ludzkości, mimo że odwróciła się
ona od źródła wszelkiego życia. Bóg jest zawsze gotowy do zawarcia z ludzkością
przymierza i wzbudzania nowej nadziei. Świadczą o tym Jego przymierza
z Noem /Rdz 9/, Abrahamem /Rdz 12/, Mojżeszem i ludem izraelskim. Bóg
szuka wspólnoty z ludźmi. Lecz w pełni prawdziwe życie można prowadzić tylko
wówczas, gdy jako lud zachowuje się wierność wobec Boga. Z historii biblijnej
dowiadujemy się jednak, że lud był nieposłuszny swemu Stwórcy i skłaniał się
zawsze do zrywania przymierza. W ostatecznym efekcie panowała wśród niego
niepewność i nieuczciwość /Iz 1,4/, tak że trzeba było posyłać proroków, aby
sprowadzić go na drogi Boże oraz przemienić jego serca i myśli.
26. Ostateczne przymierze Boga z ludzkością rozpoczęło się w Jezusie
Chrystusie, przez którego nastąpiło znowu jej pojednanie z Bogiem, Zechciał
bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać
wszystko z sobą; przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża /Kol 1, 19-20/. W Chrystusie,
w Jego ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, otrzymała upadła ludzkość moż
liwość przywracania pokoju z Bogiem i między sobą /J 14, 27/, odzyskiwania
sprawiedliwości Bożej /M t 6, 33/ i - wreszcie - bycia zbawionym z całym
stworzeniem, w myśl słów apostoła Pawła: Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrys
tusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe
/2 Kor 5,17/. Do całego stworzenia skierowana jest obietnica, że stwórcza
działalność Boga nie jest jeszcze ukończona. Swoją stwórczą moc potrafi On
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okazywać wszędzie. Jezus powiada: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam
/J 5,17/.
27. Przez pojednanie w Jezusie Chrystusie droga do życia wiecznego stoi
przed nami otworem. Gdy przybliży się Królestwo Boże, które jest sprawied
liwością, pokojem i radością w Duchu Świętym /Rz 14, 17/, ujrzymy pełnię Jego
chwały i błogosławieństwa. Wspólnie z całym stworzeniem oczekujemy, że się
nam objawi cała ta przyszła chwała, i wiemy, że dopiero wówczas ostatecznie
zostanie pokonany nasz grzech. Lecz wiemy również, że przyszłość ta zaczęła się
już tutaj i teraz w naszym życiu na ziemi. Dlatego naszym najważniejszym
zadaniem jest szukanie tu i teraz Bożego pokoju i Bożej sprawiedliwości
- z świadomością naszej solidarności z całym stworzeniem Bożym.
Ewangelia pokoju

28. Na podstawie tej wiary zwiastujemy Ewangelię pokoju. Nowy Tes
tament nazywa radosne orędzie o objawieniu się Boga ludziom i ich zbawieniu
przez Jezusa Chrystusa dobrą nowiną o pokoju /E f 6,15/. Pokój z Bogiem jest
źródłem prawdziwego pokoju między ludźmi. Jezus Chrystus jest fundamentem
przywrócenia wspólnoty między nimi. Jego słowa, skierowane do uczniów,
dotyczą także nas: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje
świat, Ja wam daję /J 14,27/.
29. W Starym Testamencie pokój /szalom/ jest pojęciem centralnym.
Wykracza ono jednak daleko poza nasze dzisiejsze pojmowanie pokoju.
Wówczas pod pojęciem pokoju rozumiano harmonię i pełnię, zdrowie i rozwój
jednostki, a także sferę życia rodzinnego oraz stosunki społeczne w ramach
jednego kraju jak i między wieloma krajami. Dzisiaj pod pojęciem pokoju
rozumie się często tylko bezpieczeństwo polityczne. Rzeczywistość szalom
obejmuje Boże dary sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia. Dla
proroka Izajasza prawdziwy pokój oznacza też sprawiedliwość i prawo /Iz 9,7/;
a przyszłemu stanowi pokoju między ludźmi towarzyszyć będzie rozweselenie
i rozkwitnięcie spieczonej ziemi i pustyni /Iz 35, 1/. Tak rozumiane szalom
opisuje jak żadne inne pojęcie obietnice mesjańskie.
30. Te nadzieje mesjańskie zostały spełnione przez naszego Zbawiciela
i Odkupiciela Jezusa Chrystusa, który zawarł nowe i wieczne przymierze
z ludzkością. On jest naszym pokojem. Jeżeli nawet zawarcie przymierza jest
inicjatywą Boga, który zaprasza osobiście ludzi do wspólnoty z Nim i między
sobą, muszą tutaj współdziałać aktywnie obie strony. Bóg w swoim miłosierdziu
zaprasza nas do partnerstwa i współpracy z Nim.
31. Bóg sprawiedliwości. Nie ulega wątpliwości, że Bóg Stwórca i Bóg
wyzwoliciel jest jednocześnie Bogiem sprawiedliwości. Miłościwy Bóg w Jezusie
Chrystusie usprawiedliwia nas i wzywa do działania na rzecz Jego sprawiedliwo
ści. W Starym Testamencie podnoszone jest stale żądanie sprawiedliwości. Cechą
szczególną sprawiedliwości jest tam troska o biednych i obcych, opieka nad nimi,
obrona ich praw ludzkich oraz realizowanie zasady dzielenia się dobrami.
Posłannictwo prorockie jest pełnomocnictwem do gruntownego i powszechnego
zmieniania struktur i form działania, będących zarzewiem niesprawiedliwości.
Musimy też pamiętać, że Jezus trzymał się tradycji wiary staro testamentowej,
gdy swoje powołanie mesjańskie rozumiał jako obowiązek wyzwolenia wszyst
kich - biednych, cierpiących i uciskanych. Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
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abym obwoływał rok łaski od Pana /Łk 4,18-19 według Iz 61,1-2/. To wyzwolenie
zaczyna się już tutaj, w historii, a swoje spełnienie znajduje w zmartwychwstaniu
/1 Kor 15,42-57/. Prorockie posłannictwo sprawiedliwości zostaje podjęte
w Nowym Testamencie; znajduje ono rozwinięcie w obu błogosławieństwach,
które dotyczą sprawiedliwości /M t 5,6 i 5, 10/ oraz w wypowiedzi o większej
sprawiedliwości /M t 5,20/ wygłoszonej podczas Kazania na Górze.
32. Bóg pokoju i pojednania. - Pojednanie z Bogiem jest istotnym
elementem Ewangelii pokoju /Rz 5,1/. Kościół jest powołany do dawania
świadectwa o Bożym pojednaniu. Ponieważ Chrystus przyniósł nam pojednanie,
winniśmy być głosicielami pojednania w świecie. On bowiem jest naszym
pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył roz
dzielający je mur - wrogość /E f 2,14/. Łaskawa miłość Boga, który przebacza
grzesznym ludziom, jest podstawą naszej miłości do przyjaciela i wroga. Zgodnie
z Ewangelią, dążenie do pokoju łączy się z walką, cierpieniem i aktywnym
sprzeciwem. Nie ma rzeczywistego pokoju bez sprawiedliwości. Pokój i sprawie
dliwość trzeba rozumieć i oceniać w ich stosunku wzajemnym. Gdy prorocy
napominają nas tak gorliwie do sprawiedliwości, to chcą ostrzec nas przed
tolerowaniem niesprawiedliwości lub pójściem z nią na kompromisy, przed
biernością i tchórzostwem, przed współwiną lub chęcią zachowania własnego
pokoju kosztem innych, zwłaszcza słabych, którzy nie dysponują siłą i nie
znajdują posłuchu, gdy domagają się respektowania swojej godności i swoich
praw. Jako chrześcijanie wierzymy, że prawdziwy pokój jest zapewniony
wówczas, gdy idziemy tą samą drogą co Chrystus; niczego nie zmienia tutaj nasz
często spotykany brak wytrwałości, by iść za Nim do samego końca. Jego
sprzeciw wobec przemocy wynika z miłości, która szuka spotkania z wrogiem,
aby wpłynąć na zmianę jego postawy, miłości, która pragnie zwyciężyć wrogość
i przemoc. Miłość ta jest gotowa do aktywnego cierpienia. Demaskuje nie
sprawiedliwy charakter aktu przemocy, rozlicza tych, którzy ją stosują, wciąga
wroga w orbitę działań pokojowych /M t 5,38-48; J 18,23/. Niestosowanie
przemocy jest - według Jezusa - elementem obietnicy dotyczącej pokojowych
stosunków na ziemi /M t 5,5/. Nawet uznając prawo do samoobrony i obowiązek
państwa do ochrony swoich obywateli, nie tracimy z pola widzenia życia, nauki
i przykładu Jezusa Chrystusa.
33. Bóg stworzenia. - Wierzymy, że Bóg Stwórca utrzymuje przy życiu
i kocha wszystkie swoje stworzenia. Dlatego wszystkie one mają fundamentalne
prawo do życia. Bóg Stwórca przyznał człowiekowi szczególną pozycję w dziele
stworzenia: Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby
uprawiał go i doglądał /Rdz 2,15/. Mamy być szafarzami stworzenia Bożego. Nie
znajduje się ono jednak w naszym posiadaniu, gdyż jedynym - w dosłownym
tego słowa znaczeniu - właścicielem całego stworzenia jest Bóg. W Psalmie
czytamy: Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami /24, 1-2/. Chcąc
właściwie zrozumieć szczególną pozycję człowieka wśród innych stworzeń, nie
możemy zapominać, że całe stworzenie istnieje dla chwały Bożej. Na tym polega
też zasadnicze znaczenie sabatu /Rdz 2,3/. Nie człowiek, lecz Bóg jest począt
kiem, środkiem i punktem szczytowym całego stworzenia i całej historii: Jam jest
Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący /Ap 1,8/.
34. Tak więc zakwestionowaniu ulega dominująca od stuleci etyka, zgodnie
z którą ludzie „podporządkowują” sobie stworzenie dla własnych celów.
Zamiast tego mają być oni, zgodnie ze Słowem Bożym, szafarzami w służbie
Boga i stworzenia. Dlatego w posłuszeństwie wobec Boga i w imię dobra
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przyszłych pokoleń jesteśmy zobowiązani do ochrony stworzenia i przyczyniania
się do jego rozwoju. Chrystus, jako prawdziwy obraz Boga i Pan stworzenia,
ukazuje nam drogę ku wypełnieniu naszej misji w posłuszeństwie wobec Bożego
planu stworzenia.
Nasza nadzieja

35. Żywimy nadzieję, że Bóg chce pomóc wszystkim ludziom /1 Tm 2,4/
i proponuje im najwyższy dar życia wiecznego. Nasza nadzieja sięga poza to
życie, gdyż Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy
bardziej od wszystkich ludzi godni politowania /1 Kor 15,19/. Oczekujemy raczej
na niebo nowe i ziemię nową /Ap 21,1/, tzn. na przemianę naszego stworzenia: Oto
czynię wszystko nowe /Ap 21,5/. Wraz z tym nowym stworzeniem Bóg objął raz
na zawsze panowanie a w momencie zmartwychwstania spełnią się ostatecznie
plany Boga wobec człowieka: Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie
Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc /1 Kor 15, 24/.
36. Nadzieja na definitywne panowanie Boga nie zwalnia nas jednak
z naszych obecnych obowiązków. Właśnie nadzieja, zrozumiana w sposób
właściwy, jest zachętą do odważnego i gorliwego występowania w obronie
pokojowego, sprawiedliwego świata, w którym ludzie, kierując się miłością
braterską, biorą, jako szafarze, odpowiedzialność za przyszłe losy stworzenia.
Szafarstwo to sprawują oni dla dobra wszystkich mężczyzn i wszystkich kobiet
oraz z myślą o przyszłym życiu przepełnionym powszechną solidarnością. Nasza
miłość bliźniego musi się sprawdzić w konkretnej służbie wobec naszych braci
i sióstr /Łk 10,37/, nawet wobec naszych wrogów /M t 5,43-48/. Błogosławieńst
wa z Kazania na Górze dotyczą zarówno przyszłości jak i teraźniejszości /M t
5,1-12/. Jezus ukazuje nam drogę do Królestwa Bożego: Bo powiadam wam: Jeśli
wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie ifaryzeuszów, nie
wejdziecie do Królestwa Niebieskiego /M t 5,20/. Jednocześnie postępowanie
i nauczanie Jezusa ukazują, jak tu i teraz należy rozumieć prawdziwą miłość do
Boga i do bliźniego. Nadzieja chrześcijańska jest wezwaniem do działania
w służbie Boga i bliźniego /M t 7,21/. Im bardziej ufamy, tym bardziej
zdecydowanie i aktywnie musimy angażować się na rzecz poprawy ludzkich
warunków życia.
Kościół - lud Boży i Ciało Chrystusa w mocy Ducha Świętego

37. Wierzymy, że Bóg od samego początku wybrał i powołał ludzi, aby jako
Jego lud dawali świadectwo o Jego miłości i łasce w świecie. Bóg zawarł
przymierze z ludem Izraela, który spośród wszystkich narodów uczynił swą
szczególną własnością /Wj 19,1-25; 24,8/. błogosławieństwem wszystkich naro
dów według obietnicy danej Abrahamowi /Rdz 12,2nn/. Mimo nieposłuszeństwa
ludu, Bóg pozostał mu wierny, obiecując mu nowe przymierze /Jr 31, 31-34/;
ostatecznie zostało ono ustanowione w Jezusie Chrystusie /por. 1 Kor 11,25; Mk
14,24; Hbr 8,1-13/ i jest wszystkim dostępne /1 Tm 2,4nn/.
38. Przez wiarę i chrzest staliśmy się córkami i synami Bożymi. Dzięki
wielkiemu darowi nowego stworzenia w Chrystusie /2 Kor 5, 17; Ga 6,15/, Nie
ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już
mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie /Ga
3,28/. W mocy Ducha Świętego Kościół jest Ciałem Chrystusa obecnym
w świecie. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić
jedno Ciało: czy Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też
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zostali napojeni jednym Duchem /1 Kor 12,13/. Kościół jako Ciało Chrystusa jest
wizją pokoju /Orygenes, or. 9, 2/, który swą wiarygodność i uniwersalizm
uzyskuje tylko wówczas, gdy pokój i sprawiedliwość rozumiane są jako synonimy
/Klemens Aleksandryjski, Strom., 4, 25/.
39. Będąc członkami Ciała Chrystusa, należymy przecież do różnych
Kościołów i wspólnot kościelnych. Przez chrzest i odpowiedź wiary na usłyszane
Słowo Boże jesteśmy, jako chrześcijanie, już jednością w Chrystusie, mimo że nie
żyjemy jeszcze w pełnej wspólnocie. Chcąc ją osiągnąć, dążymy do prze
zwyciężenia istniejących jeszcze różnic w doktrynie i w codziennym życiu
religijnym. W dążeniu tym mamy przed oczyma wizję wspólnoty, w której różne
tradycje nie są już powodem podziału, lecz wzajemnego wzbogacenia. Wszystkie
Kościoły są już świadome tego, iż drogę ku tej wspólnocie muszą przejść razem.
W naszych wspólnych poszukiwaniach i działaniach w dziedzinie pokoju,
sprawiedliwości i zachowania stworzenia odczuwamy szczególnie boleśnie
rozłam naszych Kościołów przy Stole Pańskim. Przy Stole tym przyjmujemy
i uroczyście obchodzimy bowiem nowe przymierze, które jest jednocześnie
przymierzem sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia.
40. Tak więc Eucharystia, którą tu, w Bazylei, celebrujemy oddzielnie, staje
się bodźcem do podjęcia starań na rzecz jedności Kościołów i ludzkości:
Eucharystia obejmuje wszystkie aspękty życia. Jest ona aktem dziękczynienia
i ofiary składanym w imieniu całego świata. Celebracja Eucharystii zakłada
pojednanie i współudział ze wszystkimi, uważanymi za braci i siostry wjednej rodzinie
Bożej; jest ona stałym wyzwaniem do poszukiwania normalnych relacji w życiu
społecznym, ekonomicznym i politycznym /M t 5,23n, 1 Kor 10,16n; 11,20-22; Ga
3,28/. Uczestnicząc w Ciele i Krwi Chrystusa radykalnie odrzucamy wszystkieformy
niesprawiedliwości, rasizmu, segregacji i braku wolności /Dokument z Limy:
Eucharystia, par. 20/. Dotyczy to każdej formy dyskryminacji. Pojednanie,
którego sprawcą jest Bóg, staje się bardziej widoczne wówczas, gdy we wspólnocie
chrześcijańskiej zanikają wszelkie różnice między rasami, klasami i płciami.IV
.
IV. Wyznanie grzechów i nawrócenie się do Boga
41. W obliczu niebezpieczeństw grożących przyszłości ludzkości pragniemy
wyznać prawdę Ewangelii. Wsłuchując się w Słowo Boże poznajemy naszą
odpowiedzialność. Wierzymy, że przyszłość otworzy się przed nami wówczas,
gdy zbliżymy się do Jezusa Chrystusa. Ślepa uliczka, w której znajdujemy się
dzisiaj, jest ostatecznie rezultatem tego, że zeszliśmy z dróg Bożych. Chcemy
zwiastować, że Bóg otwiera przyszłość przed tymi, który się do Niego nawracają.
42. Nie możemy jednak przemawiać tak, jakbyśmy posiadali ostateczną
prawdę. Kościoły i chrześcijanie zawiedli pod wieloma względami i nie zawsze
potrafili żyć zgodnie z wezwaniem Boga; niekiedy zaniedbywali nawet zwias
towanie prawdy o Jezusie Chrystusie. Jesteśmy wdzięczni za świadectwo złożone
przez pokolenia, które żyły przed nami. Dziękujemy za zaangażowanie wielu
chrześcijan, którzy swoje życie, niekiedy zakończone męczeństwem, oddali
w służbę Chrystusowi. Prorockie głosy w Kościołach ostrzegały wprawdzie
w porę przed grożącymi niebezpieczeństwami, ale musimy też przyznać, że
świadectwo wszystkich chrześcijan nie było całkiem jednoznaczne. Za długo nie
chcieliśmy dostrzegać nakazów Ewangelii dotyczących sprawiedliwości, pokoju
i zachowania stworzenia. Potrzebny jest nam wspólny nowy początek.
43. Wyznajemy, że zawiedliśmy jako zbiorowość i jako jednostki. Stając się
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uczniami Chrystusa wsłuchujemy się stale w to, czego On od nas żąda; w świetle
Jego żądań musimy też przeanalizować nasze życie. Prawdziwa wiara w Chrys
tusa jest zawsze wiarą osobistą, ale nigdy wiarą prywatną. Naśladując Chrystusa
poznajemy, że jesteśmy więźniami struktur, które są przyczyną niesprawiedliwo
ści, przemocy, marnotrawstwa i zniszczenia. Są one rezultatem grzechu człowie
ka i często zdają się określać kurs ku przyszłości. Droga, która wiedzie do
przezwyciężenia tych struktur, rozpoczyna się wspólnym wyznaniem grzechów.
Dzięki wspólnemu zbliżeniu się do Boga możemy spodziewać się, że obdarzy On
nas wolnością umożliwiającą znalezienie nowego początku. Ekumeniczny proces
na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia jest dla Kościołów
ruchem na rzecz pokuty i skruchy oraz znakiem nowego życia.
- Zawiedliśmy, gdyż nie złożyliśmy świadectwa o Bożej miłości, otaczającej
troską wszystkich razem i każdego z osobna, oraz nie wprowadziliśmy stylu
życia, który odpowiadałby naszemu rozumieniu samego siebie jako części
Bożego stworzenia.
- Zawiedliśmy, gdyż nie udało nam się przezwyciężyć podziałów między
Kościołami, a z danej nam władzy czyniliśmy często zły użytek, przyczyniając się
przez fałszywie pojętą solidarność do umocnienia rasizmu, seksizmu i nacjonaliz
mu.
- Zawiedliśmy, gdyż byliśmy przyczyną wojen i nie wyczerpaliśmy wszyst
kich możliwości angażowania się na rzecz pośredniczenia i pojednania między
zwaśnionymi stronami. Często zbyt łatwo usprawiedliwialiśmy prowadzone
wojny.
- Zawiedliśmy, gdyż nie krytykowaliśmy w sposób wystarczający systemów
politycznych i gospodarczych czyniących niewłaściwy użytek z władzy i bogact
wa, systemów eksploatujących naturalne zasoby świata tylko dla własnej
korzyści a nie troszczących się o ludzi ubogich i z marginesu.
- Zawiedliśmy, gdyż uważaliśmy Europę za centrum świata, a nas samych
traktowaliśmy lepiej niż mieszkańców innych części świata.
- Zawiedliśmy, gdyż nie zawsze składaliśmy świadectwo o świętości
i godności wszelkiego życia, o szacunku należnym wszystkim ludziom i o konie
czności dania im możliwości korzystania z należnych im praw.
44. Bóg daje nam dar nowego życia i czyni nas wolnymi. Jednakże
przebaczenie nie zmywa po prostu skutków naszych wcześniejszych błędów
i pomyłek. Pozostajemy związani z przeszłością i musimy przejąć odpowiedzial
ność za sytuację powstałą wskutek naszych błędów. Przebaczenie otwiera jednak
przed nami ponownie perspektywę Królestwa Bożego wraz z jego siłami
odnowy.
45. Poszukiwanie przebaczenia Bożego oznacza przyjęcie wezwania do
nawrócenia się. Nawrócenie się do Boga to jednak więcej niż zwykłe przyjęcie
przebaczenia. Nawrócenie oznacza przemianę serca, nastawienia i postawy
duchowej. Nawrócenie się do Boga wiąże się z naszym aktywnym uczestnictwem
w sprawiedliwości Bożej, przyjęciem Bożego szalom i harmonijnym współżyciem
z całym stworzeniem Bożym.
Nawrócenie się do Boga oznacza dzisiaj zobowiązanie do szukania drogi,
która wyprowadzi nas
- z różnic między biednymi i bogatymi, między rządzącymi i rządzonymi,
- ze struktur, które są przyczyną głodu, niedostatku i śmierci,
- z bezrobocia milionów ludzi,
- ze świata, w którym naruszane są prawa ludzkie a ludzi skazuje się na
więzienia i tortury,
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- ze stylu życia, w którym wartości moralne i etyczne albo odrzuca się albo
poważnie kwestionuje,
wprowadzając nas w społeczeństwo, w którym ludzie posiadają równe
prawa i współżyją solidarnie.
Nawrócenie się do Boga oznacza dzisiaj zobowiązanie do szukania drogi,
która wyprowadzi nas
- z podziałów spowodowanych dyskryminacją rasową, etniczną i kulturo
wą,
- ze złego traktowania i lekceważenia Dwóch Trzecich Świata i mniejszości
etnicznych,
- z dziedzictwa antysemityzmu w naszych społeczeństwach i Kościołach
oraz jego tragicznych konsekwencji,
wprowadzając nas w wielość kultur, tradycji i narodów w Europie.
Nawrócenie się do Boga oznacza dzisiaj zobowiązanie do szukania drogi,
która wyprowadzi nas
- z podziałów między mężczyznami i kobietami w Kościele i społeczeństwie,
- z obniżania wartości i braku zrozumienia dla niezbędnego wkładu
wnoszonego przez kobiety,
- ze stereotypów ideologicznych, przypisujących każdej z obu płci tę a nie
inną rolę,
- z niechęci do uznania faktu, że kobiety dysponują darami, które są
niezbędne w życiu kościelnym i w procesie podejmowania decyzji przez Kościoły,
wprowadzając nas w odnowioną wspólnotę mężczyzn i kobiet w Kościele
i społeczeństwie, w której kobiety na wszystkich płaszczyznach mogą ponosić
równą odpowiedzialność z mężczyznami oraz dzielić się swobodnie swoimi
darami, poglądami, wartościami i doświaczeniami.
Nawrócenie się do Boga oznacza dzisiaj zobowiązanie do szukania drogi,
która wyprowadzi nas
- z niewoli wojny i ideologii, które lekceważą element Boży obecny
w każdym człowieku,
- z idolatrii oraz z konkretnych struktur przemocy i militaryzmu,
- z destrukcyjnych następstw spowodowanych przeznaczeniem ogromnych
sum na zbrojenia,
- z sytuacji, w której użycie wojska lub groźba jego użycia jest niezbędna dla
ochrony lub zrealizowania praw ludzkich,
wprowadzając nas w społeczeństwo, w którym czynienie pokoju i pokojowe
rozwiązywanie konfliktów staną się wartościami poszukiwanymi, w społeczeńst
wo narodów, które solidarnie dbać będą o dobro innych.
Nawrócenie się do Boga oznacza dzisiaj zobowiązanie do szukania drogi,
która wyprowadzi nas
- z przeciwstawiania sobie człowieka i reszty stworzenia,
- z panowania człowieka nad przyrodą,
- ze stylu życia i sposobów produkcji wyrządzających ciężkie szkody
przyrodzie,
- z indywidualizmu, który kierując się interesem prywatnym, narusza
integralność stworzenia,
wprowadzając nas we wspólnotę ludzi ze wszystkimi stworzeniami, w której
respektowane są ich prawa i integralność.
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Nawrócenie się do Boga oznacza dzisiaj zobowiązanie do szukania drogi,
która wyprowadzi nas
- z podziału, w którym Kościoły ciągłe jeszcze żyją,
- z nieufności i wrogości we wzajemnych stosunkach,
- z brzemienia niedobrych wspomnień,
- z postawy nietolerancji i odmowy uznania wolności religijnej,
wprowadzając nas do wspólnoty, która jest świadoma, że potrzebuje
ciągłego przebaczenia i odnowy, wspólnoty, która chwali i wielbi Boga za miłość
i wszystkie Jego dary.
V. Ku Europie jutra
Refleksja nad przeszłością

46. Każde zamyślenie się nad przyszłością Europy zaczyna się od refleksji
nad przeszłością. Historia Europy to wielkie osiągnięcia kulturowe i naukowe, to
rozwój podstawowych praw ludzkich, to także dorobek w sferze doświadczeń
życia duchowego. Ale w dziejach Europy było też wiele gwałtu, który przenosił
się często stąd do innych części świata. Dla wielu nieeuropejczyków ta niewielka
część świata, która zwie się „Europą” , nie jest więc uosobieniem dążeń do
godności człowieka, wolności i sprawiedliwości społecznej, lecz raczej kojarzy się
z ekspansją kolonialną, niewolnictwa, rasizmu, dyskryminacją, ekonomicznym
wyzyskiem, kulturową dominacją i brakiem odpowiedzialności ekologicznej.
47. Poza tym z Europy wyszły w tym stuleciu dwie wojny światowe.
W bieżącym 1989 roku, tj. 50 lat po wybuchu ostatniej wojny światowej,
wspominamy zabitych, cierpienia, smutek, zbrodnie i zniszczenia, które spowo
dowała ta wojna.
48. Jako chrześcijanie ponosimy za to wszystko odpowiedzialność. Podziały
kościelne i spory religijne odcisnęły niezatarte piętno na dziejach Europy.
Znaczna część wojen to były wojny religijne. Miliony ludzi torturowano
i zabijano z powodu ich wiary. A podczas wielkich konfliktów społecznych,
w których walczono o sprawiedliwość, Kościoły często milczały. Wskutek takiej
historii, a przede wszystkim w wyniku ostatniej wojny światowej, Europa stała
się podzielonym domem.
Wyzwania

49. Ta refleksja historyczna powinna nauczyć nas pokory, ale także
powinna nam pomóc w zajęciu bardziej otwartej postawy wobec wyzwań, przed
którymi stajemy dzisiaj podczas procesu przemian w Europie.
50. Pięćdziesiąt lat po wybuchu ostatniej wojny światowej coraz częściej
pojawia się życzenie przezwyciężenia podziału Europy. W różnych krajach
odzywają się liczne głosy krytyki - w tym także głosy wielu chrześcijan - że
istniejące struktury nie zabezpieczają w sposób wystarczający pokoju i sprawied
liwości, i że są one niezdolne przeciwstawić się w sposób zdecydowany i pełen
fantazji zagrożeniom, na jakie narażone jest stworzenie.
51. Trzy ważne i znaczące zjawiska zasługują na szczególną uwagę:
- poprawa stosunków Wschód-Zachód w ramach procesu KBWE;
- demokratyczne reformy w ZSRR i innych krajach Europy Wschodniej;
- proces integracji Europy Zachodniej /Jednolity Akt Europejski, który
wejdzie w życie na początku 1993 r./.
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Jednocześnie jednak odżywają znowu konflikty etniczne i regionalne, które
są rezultatem niewyrównanych krzywd wyrządzonych w przeszłości.
52. W Europie istnieją mniejsze i większe grupy narodowe, których prawo
do własnej kultury, własnej religii i własnego systemu politycznego nie jest
respektowane lub jest respektowane jedynie w bardzo ograniczonej mierze.
Udzielamy poparcia wysiłkom ludzi i grup narodowych w ich dążeniach do
samostanowienia, rozwoju własnej kultury i religii. Apelujemy do wszystkich
chrześcijan, by przy użyciu pokojowych środków przychodzili tym ludziom
i grupom narodowym z pomocą oraz ujawniali wyrządzane im krzywdy.
53. Jako chrześcijanie musimy wnieść własny wkład do dyskusji nad
przyszłym kształtem Europy. Jakie są nasze nadzieje? Jakie są nasze troski
i problemy?
Przezwyciężenie podziału Europy

54. Nie ulega wątpliwości, że obowiązkiem Kościołów jest przyczynianie się
do przezwyciężania podziałów między narodami na naszym kontynencie. My,
Europejczycy, nie możemy pogodzić się z obecną sytuacją.
55. Zainicjowany proces odprężenia przyniósł widzialne rezultaty w postaci
Konferencji Bezpieczeństwa i Wspólnoty w Europie /poczynając od Aktu
Końcowego z Helsinek z 1975 r. po. Dokument Wiedeński z 1989 r./ i Układu
w Sprawie Ograniczenia Rakiet Średniego Zasięgu w Europie z 1987 r.
Zasadnicze, wszystkich nas dotyczące pytanie brzmi: czy Europa - Wschód
i Zachód - pragnie wejść w nową fazę tego procesu? Czy odprężenie w najbliż
szych latach będzie polegać tylko na wysiłkach uczynienia podziału mniej
niebezpiecznym? A może wreszcie osiągniemy prawdziwe pojednanie w Europie?
Ze względu na swoje posłannictwo Kościoły ponoszą szczególną odpowiedzial
ność za przyczynianie się do tego pojednania.
56. Odprężenie i pojednanie w Europie nie może odbywać się jednak
kosztem krajów Azji, Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej. Bardziej niż
dotychczas musimy wyrażać nasze zaniepokojenie z powodu jaskrawej nie
sprawiedliwości, z jaką Europa traktuje inne kraje w dziedzinie stosunków
ekonomicznych. Im lepiej Europa rozwiązywać będzie własne problemy i trud
ności, tym lepiej będzie mogła ponosić odpowiedzialność za inne kraje świata.
Rozbrojenie i budowanie zaufania

57. Nasza nadzieja na uzdrowienie sytuacji opiera się na tym, że proces,
zapoczątkowany układem w sprawie rakiet średniego zasięgu, będzie kon
tynuowany. Ogromne nagromadzenie broni w Europie - na co złożyły się
w przeszłości różne przyczyny, w które nie będziemy tu wnikać - uważane jest
dzisiaj coraz częściej za wyraz europejskiego podziału, który trzeba prze
zwyciężyć. Pod wieloma względami „zimna wojna” jest sprawą przeszłości.
Mimo to Europa, z wyjątkiem kilku państw neutralnych, zorganizowana jest
w dwóch wrogich blokach wojskowych, z których każdy dysponuje ogromnymi
siłami zbrojnymi. Środki, które są potrzebne do utrzymania tych struktur,
zabiera się milionom ludzi w Europie i poza nią. Jako Kościoły musimy
przyczynić się do powstania nowych struktur w Europie, które zajmą się
problemami dzisiejszymi i jutrzejszymi a nie problemami dnia wczorajszego.
Jeżeli chcemy żyć w pokoju, to potrzebujemy wspólnego systemu bezpieczeństwa
w Europie. Oczekujemy wiele od rozpoczętych w tym roku rozmów na temat
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redukcji broni konwencjonalnych i środków przyczyniających się do budowy
zaufania.
58. Dla pokojowego współżycia na naszym kontynencie potrzebna jest nam
nowa wizja Europy i polityka wzajemnego bezpieczeństwa.
Dialog i partycypacja

59. Nasza nadzieja na uzdrowienie sytuacji została umocniona przez
ostatnie przemiany w niektórych państwach Europy. Dzięki procesowi reform
i demokratyzacji, który towarzyszy tym przemianom, możliwy staje się szerszy
dialog na temat polityki zagranicznej i wewnętrznej. W niektórych krajach
powstaje powoli coś w rodzaju „społeczeństwa obywatelskiego” . Są to grupy
niezależne od państwa, organizacje i inicjatywy pozarządowe. Ludzie stają się
coraz bardziej świadomi swych praw, swojej roli i siły w społeczeństwie.
Chcieliby oni aktywnie współdecydować o swojej przyszłości. W tym procesie
ważną rolę odegrać może także dokument wiedeński KBWE /1989/, gdyż
zawiera on jednoznaczne wypowiedzi na temat wolności religii i przekonań, praw
człowieka, mniejszości narodowych i kontaktów międzyludzkich.
60. Te kroki w stronę dialogu, dające się zauważyć zarówno w ramach
poszczególnych państw jak i w stosunkach międzypaństwowych, wskazują
Kościołom na pilną potrzebę uczestniczenia w tym procesie. Kościoły winny być
dla wszystkich, którzy nie zgadzają się z sobą, lecz poszukują prawdy, miejscem
otwartego przedstawiania swoich poglądów. W czasach polaryzacji i napięć na
Kościołach spoczywa odpowiedzialność ułatwiania dialogu wszystkim, którym
nawiązanie kontaktów sprawia poważne trudności, tzn. także wyznawcom
innych światopoglądów i religii. Powinniśmy być współuczestnikami procesu,
w którym granice utracą stopniowo swój dzielący charakter.
61. Mocno pragniemy podkreślić znaczenie pokojowych, politycznych
środków. Są one właściwą drogą do osiągnięcia przemian w Europie. W naszych
krajach i na naszym kontynencie nie ma sytuacji, która wymagałaby lub
usprawiedliwiałaby użycie przemocy.
Czas przejściowy

62. Ten czas nadziei i oczekiwań nie jest jednak wolny od nowych
niebezpieczeństw. Stare problemy pojawiają się znowu w nowej szacie. Również
proces zmian, jak każda przemiana, rodzi nowe problemy. To, co wielu może
odczuwać jako nową przyszłość, może być przez innych traktowane jako
zagrożenie. Jest to trudna droga. Jest więc rzeczą ważną, byśmy jako Kościoły
w Europie uwzględniali ten aspekt ryzyka związany z dokonującą się zmianą.
Przede wszystkim trzeba tu podkreślić następujące sprawy:
- W obecnym procesie przemian w Europie wśród poszczególnych państw,
grup lub ludzi mogłaby się zrodzić pokusa nadania absolutnego priorytetu
własnym interesom, prawom i poglądom. Gdyby do tego doszło, wówczas
w krótkim czasie zabrakłoby miejsca dla szybkiego procesu przemian. Przeto
wypowiadamy pilną prośbę: niech ten proces przemian stanie się procesem
pojednania. Przy czym „pojednanie” znaczy tu więcej niż rezygnacja ze
stosowania przemocy. Znaczy ono także otwartą postawę duchową wobec żądań
i praw drugiej strony. Każda ze stron winna być zdolna do przemian, których
oczekuje od partnera, i umieć określić zasięg tych przemian.
- Jednolity Akt Europejski, który dąży do wielkiego rynku wewnętrznego
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po roku 1992, przyczynia się już teraz do wzrostu integracji Europy Zachodniej.
Z rozwojem tym wiążą się zarówno oczekiwania jak i obawy. Żywi się nadzieję,
że przez ten krok uda się poprawić stopę życiową wielu ludzi. Ale wyraża się
także obawę, że zostanie to okupione kosztem i z pominięciem wielu innych
osób. Jako Kościoły reprezentowane w całej Europie musimy zważać na to, aby
to otwarcie wewnętrznych granic w Europie Zachodniej nie doprowadziło do
powstania „zachodnioeuropejskiego bastionu” , odgradzającego się coraz bar
dziej od innych części świata. Potrzebna jest współpraca gospodarcza, w tym też
podjęcie odpowiednich decyzji, które ułatwią spłatę długów oraz przyczynią się
do zmniejszenia luki technologicznej między poszczególnymi częściami Europy
- Zachodem i Wschodem, Północą i Południem. To samo dotyczy innych
problemów. Właśnie polityka wobec uchodźców i azylantów będzie probierzem
otwartości Europy Zachodniej. Kościoły tych krajów będą musiały prześledzić
bardzo uważnie wpływ integracji zachodnioeuropejskiej na stosunki między
północną i południową częścią Europy. Muszą one obserwować krytycznie, jak
dane kraje zaspokajają potrzeby ludzi biednych oraz jak traktuje się w nich
sprawy społecznego bezpieczeństwa i partycypacji. Przedmiotem szczególnej
troski musi być ochrona środowiska. Specjalną uwagę trzeba poświęcić nie
sprawiedliwości i wyzyskowi występującemu pod przykrywką turystyki.
Konflikty etniczne i regionalne

63. Jako Kościoły nie jesteśmy tylko widzami w Europie; jesteśmy raczej
zarówno elementem nadziei jak i podziałów. Stwierdzenie to dotyczy od
żywających znowu na naszym kontynencie konfliktów etnicznych i regional
nych, które tlą się od dawna i sięgają swymi korzeniami daleko w przeszłość.
Jako Kościoły musimy być gotowi do przyjmowania u siebie mniejszości, które
bronią się przed asymilacją, i do obrony godności ludzi z tzw. marginesu. Nie
tylko wielkie konflikty między Północą a Południem, między Wschodem
a Zachodem, winny skłaniać nas do działalności w dziedzinie pojednania, lecz
musimy to czynić również ze względu na gorycz, która dzieli członków naszych
społeczeństw, gorycz, która przekształca się niekiedy w nienawiść.
64. Apelujemy do rządów Europy, by uczyniły wszystko co w ich mocy dla
likwidacji warunków i przyczyn, które skłaniają ludzi do przyjmowania statusu
uchodźców oraz szukania swojej i swoich dzieci przyszłości w innych krajach.
Przezwyciężona wrogość

65. Modlimy się i ufamy, że nasze spotkanie w Bazylei jest znakiem nadziei
na wzrost wspólnoty na tym podzielonym kontynencie. Zapraszamy Kościoły
i wspólnoty lokalne z różnych części Europy, by szukały kontaktu ze sobą,
prowadziły dialog i wspólnie się modliły. Jako Kościoły wiemy, że wspólnota,
którą możemy się cieszyć, nie jest naszą zasługą. Dzielące nas bariery zerwał nasz
Pan Jezus Chrystus. Ponieważ Ciało Chrystusa jest - w głębszym znaczeniu
- „przezwyciężoną wrogością” , przeto prosimy o to, aby proces ekumeniczny
w Europie mógł stać się procesem soborowym. W związku z tym jesteśmy
wezwani do odgrywania specyficznej roli w społeczeństwach, w których żyjemy,
i w całej Europie.
Wspólny europejski dom

66. W ostatnim czasie nasze wyobrażenia o przyszłości Europy zain
spirowane zostały obrazem wspólnego europejskiego domu. Jak realny jest ten
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obraz na kontynencie, który tak długo i w sposób tak zróżnicowany był
podzielony i rozbity? Wyobrażenie wspólnego domu europejskiego przypomina
nam o tym, że wszyscy ludzie i wszystkie państwa w Europie mają wspólny
fundament: wspólne elementy historii, wspólne dziedzictwo kulturowe i wspólne
wartości. Wyobrażenie to przypomina nam też o tym, że „Europa” to nie tylko
nazwa dla części tego kontynentu. We wspólnym domu istnieje wspólna
odpowiedzialność. Nie wolno dopuścić do tego, aby sytuacja w niektórych jego
częściach pogorszyła się, podczas gdy inne części żyłyby w luksusie. We
wspólnym domu ton życiu nadaje duch współpracy a nie konfrontacja. Ważne
jest przy tym to, żeby we wspólnym europejskim domu możliwa była też krytyka
wszystkich ścian, rowów i barier, które ten dom dzielą, uniemożliwiając
komunikację wzajemną.
67. Widzimy więc, że musimy nauczyć się współżycia z wieloma ludźmi na
małym kontynencie. Jest mało miejsca a istniejące zapasy są skąpe. Trzeba więc
wprowadzić kilka „reguł” , coś w rodzaju „regulaminu domowego” , który
umożliwi współżycie. Reguły te musiałyby obejmować:
- zasadę równości wszystkich mieszkańców, tych silnych i tych słabych,
-uznanie takich wartości, jak wolność, sprawiedliwość, tolerancja, solidar
ność i partycypacja,
- pozytywny stosunek do wyznawców różnych religii i światopoglądów,
- otwarte drzwi i okna - innymi słowy: wiele osobistych kontaktów
i wymiany myśli,
- rozwiązywanie konfliktów przez dialog a nie przy użyciu przemocy.
68. Dom europejski winien być domem otwartym, miejscem schronienia,
miejscem miłego i gościnnego przyjęcia, miejscem, w którym przybyszów się
nie dyskryminuje, lecz traktuje jak członków rodziny. W tym domu nikt
nie powinien obawiać się mówienia prawdy. W europejskim domu jego
mieszkańcy winni zaangażować się w działania przeciw pogłębiającej się róż
nicy między biednymi i bogatymi w Europie, przeciw podziałowi tego konty
nentu na Północ i Południe, przeciw dyskryminującemu traktowaniu przyby
szów, przeciw niesprawiedliwości wynikającej z masowego bezrobocia, przeciw
zaniedbywaniu problemów młodzieży i przeciw pozostawianiu ludzi starych ich
własnemu losowi. Chleb powszedni winien być dzielony sprawiedliwie między
wszystkich.
Zorientowanie na świat

69. Obraz wspólnego europejskiego domu ma jednak też swoje granice.
Po pierwsze, nie uwzględnia przyczyn, które sprawiły, że poszczególne części
Europy przeszły w tym stuleciu odmienny rozwój. Wzniosła wizja nie może
nas powstrzymać przed podejmowaniem trudnych pytań. Po drugie, po
sługiwanie się przez Kościoły obrazem domu, może być zrozumiane niewłaści
wie jako próba ożywienia utraconej przeszłości. Przywiązujemy najwyższe
znaczenie do wspólnych wartości chrześcijańskich zarówno w życiu indywidual
nym jak i w życiu społecznym. Nie chcemy jednak sięgać po modele z przeszłości.
Musimy raczej dawać świadectwo o „kulturze miłości” i pośród bogatej
różnorodności naszych formacji kulturowych pamiętać o tym, że jesteśmy
wezwani do Królestwa Bożego. Po trzecie, obraz domu może mieć eurocentryczne reminiscencje. Lecz jako Kościoły w Europie wiemy, że jesteśmy częścią
obejmującego cały świat Ciała Chrystusowego. Nasze spojrzenie nie jest więc
skierowane tylko na przyszłość Europy, lecz także na przyszłość świata jako
stworzenia Bożego.
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VI. Podstawowe stwierdzenia, praktyczne zobowiązania,
zalecenia i perspektywy
Stwierdzenia i zobowiązania

70. Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne „Pokój przez sprawiedliwość”
jest etapem procesu a nie samym procesem. Podkreślamy, że jako Kościoły
i chrześcijanie europejscy dążymy do możliwie największego konsensu w naszym
wspólnym mówieniu i działaniu na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania
stworzenia.
71. Jako delegaci Kościołów europejskich zobowiązujemy się do wy
stępowania w naszych Kościołach i społeczeństwach w obronie pokoju i za
chowania stworzenia. Wzywamy Kościoły europejskie, aby czyniły to samo
zarówno w krajach rodzinnych jak i na płaszczyźnie światowej. Zaangażowanie
to obejmuje dwa elementy: odnowę życia poszczególnych ludzi i zmianę struktur.
72. Jako delegaci Kościołów europejskich zachowujący posłuszeństwo
nakazom Ewangelii
- uważamy za skandal i przestępstwo fakt, że corocznie umierają miliony
ludzi na świecie, który ma dostateczną ilość dóbr i produktów żywnościowych
dla wszystkich;
- zobowiązujemy się do dzielenia naszymi zasobami i wyrażamy gotowość
brania w obronę w pierwszym rzędzie biednych, uciskanych i słabych. Będziemy
występować na rzecz nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego.
73. Sposób, w jaki gwałci się prawa ludzkie, uważamy za skandal
i przestępstwo. Ludzie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga,
posiadają więc niezbywalne prawo do godziwego życia. Zobowiązujemy się do
walki przeciw wszelkim pogwałceniom praw ludzkich i przeciw strukturom
społecznym wspierającym te praktyki. Uważamy, że sprawą bardzo ważną jest
ochrona godności ludzkiej wszystkich jednostek przez całe ich życie, a szczegól
nie w okresach, w których ta godność jest najbardziej narażona na zranienia;
mamy tu na myśli początek i kres życia, czas choroby i odejścia ze społeczności
ludzkiej. Wszelka dyskryminacja ze względu na pochodzenie klasowe, przynależ
ność rasową, płeć i przekonania religijne, jak i każde przymusowe rozdzielenie
rodzin głęboko rani godność ludzką. Odrzucamy bezwzględnie stosowanie
tortur i kary śmierci. Chcemy uczynić wszystko co w naszej mocy, aby
przestrzegane i realizowane były wszystkie układy dotyczące praw ludzkich.
74. Uważamy za skandal i przestępstwo fakt, że w dalszym ciągu wyrządza
się stworzeniu krzywdę, która jest nie do naprawienia; jesteśmy przekonani
o konieczności nowych stosunków partnerskich między człowiekiem a pozostałą
częścią przyrody. Zobowiązujemy się do tego, że naszych problemów nie
będziemy rozwiązywać kosztem innych ludzi, ani kosztem stwarzania nowych
problemów. Naszym celem jest międzynarodowy ład w dziedzinie środowiska
naturalnego.
75. Uważamy, że ważną kwestią życiową dla ludzkości jest likwidacja wojny
jako instytucji i eliminacja zastraszenia opartego na broni masowego znisz
czenia. Odczuwamy konieczność stopniowego uwalniania świata od wszystkich
broni masowego zniszczenia. Zobowiązujemy się do popierania pokojowego
rozwiązywania konfliktów w całym świecie i budowy międzynarodowego ładu
pokojowego. W szczególności musimy wspólnie dążyć do osiągnięcia konkret
nych porozumień, które byłyby podstawą stworzenia międzynarodowego ładu
pokojowego.
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76. Pilną sprawą jest rozpowszechnienie przekonania, że skarby tej ziemi
trzeba dzielić z przyszłymi pokoleniami, z tymi, którzy żyć będą po nas. Dlatego
zobowiązujemy się do nowego stylu życia w naszych Kościołach, społeczeńst
wach, rodzinach i wspólnotach.
77. Jako chrześcijanie żyjemy w przymierzu Bożym ze sobą i całym
stworzeniem. Wszyscy należymy do jednego Ciała Chrystusa. Ponieważ Bóg
zmienia nasze serca i myśli, przeto żyjemy we wzajemnym przymierzu ze sobą.
Podstawowym naszym obowiązkiem jest okazywanie wierności Bogu. Wszelkie
inne formy lojalności /wobec państwa, kultury, grupy społecznej itd/ mają
w porównaniu z wiernością wobec Boga znaczenie drugorzędne. Głównie na niej
opiera się nasze zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania
stworzenia.
Zalecenia

78. Zobowiązujemy się znowu być Kościołem, Ciałem Chrystusa i ludem
Bożym. Wzywamy nasze Kościoły i wszystkich chrześcijan w Europie do
angażowania się na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia.
Mówią o tym poniższe zalecenia.
79. Uważamy za rzecz istotną, aby żywotny problem sprawiedliwości,
pokoju i zachowania stworzenia był traktowany łącznie z powołaniem Kościoła
do zwiastowania Ewangelii. Dlatego zobowiązujemy się do zwiastowania
wszystkim ludziom Bożej oferty nowego życia w Chrystusie.
80. Zachęcamy do stworzenia ekumenicznych „służb szalom” . Mamy
nadzieję, że kobiety i mężczyźni, którzy zaangażują się w takiej służbie, dojdą do
przekonania, że ich własny Kościół jest elementem ludu Bożego posługującego
pośród wszystkich narodów.
81. Naszą uwagę skoncentrujemy przede wszystkim na strukturach, które
na płaszczyźnie europejskiej są związane z procesem realizacji uchwał KBWE
a na płaszczyźnie światowej - z ONZ. Prosimy innych, by czynili to samo.
82. Zasada przyjęta przez KBWE, że polityka bezpieczeństwa, współpraca
gospodarcza, kontakty międzyludzkie i prawa człowieka winny być rozpat
rywane jako jedna całość, musi zostać poszerzona, tak by lepiej uwzględniała
wymiar ekologiczny i problem sprawiedliwości w stosunkach między Północą
a Południem.
83. Międzynarodowa struktura ONZ winna nabrać większej dynamiki.
Przydatność ONZ sprawdziła się podczas rozwiązywania konfliktów regional
nych, realizowania programów w dziedzinie rozwoju i podejmowania pro
blemów związanych z ochroną naturalnego środowiska. Dlatego rządy całego
świata winny udzielić czynnego poparcia ONZ. Na silne poparcie zasługuje też
praca organizacji pozarządowych działających na rzecz pokoju, sprawiedliwości,
współpracy międzynarodowej, obrony praw ludzkich i ochrony naturalnego
środowiska.
84. Sprawiedliwość
a/ Cała ludzkość, ale szczególnie biedni, uciskani i słabi potrzebują pilnie
nowego światowego ładu ekonomicznego. Wszyscy, którzy działają na rzecz
rozwoju gospodarczego muszą brać pod uwagę zasady współżycia społecznego
i międzynarodowego, w planowaniu i realizowaniu projektów muszą liczyć się
także ze stanem środowiska naturalnego i losem przyszłych pokoleń. Tym
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samym kryteriom winny też podlegać zasady handlu międzynarodowego.
Należy zdjąć z biednych krajów brzemię długów. Trzeba wspierać współpracę
organizacji, które jak np. Ekumeniczne Towarzystwo ds. Rozwoju, pomagają
ludziom inwestować w programy, które przyczyniają się do rozszerzania
sprawiedliwości ekonomiczno-społecznej. Zachodzi potrzeba restrukturyzacji
produkcji i konsumpcji, opierania ich na nowych technologiach, które nie
przyczyniają się do powstawania dualistycznego społeczeństwa ludzi bogatych
i biednych. Chcielibyśmy również przypomnieć naszym rządom, że przed 20 laty
państwa członkowskie ONZ podjęły uchwałę w sprawie przeznaczania 0,7%
produktu społecznego brutto na cele rozwojowe. Na poparcie zasługują też inne
podobne programy, np. Europejski Fundusz Solidarności.
b/ W odniesieniu do kryzysu zadłużenia zalecamy darowanie długów
najbiedniejszym krajom rozwijającym się i podjęcie skutecznych kroków, które
wszystkim pozostałym krajom rozwijającym się, a także krajom Europy
Wschodniej, ułatwiłyby spłatę zaciągniętych długów. Rządy nie powinny mieć
trudności w anulowaniu lub przekładaniu długów oraz w udzielaniu wsparcia
bankom handlowym i instytucjom międzynarodowym podczas podejmowania
podobnych decyzji. Trzeba też stworzyć niezbędne warunki, które uchronią te
kraje przed nowym zadłużeniem w tej skali /zabezpieczenie przed ucieczką
kapitału, rewizja międzynarodowego systemu monetarnego, zmiana polityki
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, rewizja warunków handlu między
narodowego itd/. Potrzebne są też gwarancje, że wygospodarowane tym
sposobem pieniądze zostaną wykorzystane dla poprawienia losu ofiar ubóstwa.
Poza tym domagamy się, aby jak najprędzej zaczął funkcjonować Fundusz
„Rozbrojenie na rzecz rozwoju” /uchwała konferencji ONZ z 1987 r ./.
c/ W celu zwalczania niesprawiedliwości, która jest rezultatem dyskrymina
cji, rasizmu, seksizmu, stosowania tortur, uprowadzeń i innych pogwałceń praw
ludzkich /obejmują one także prawo ludów i narodów do stanowienia o własnym
losie/, wzywamy do pełnej realizacji wszystkich międzynarodowych układów
dotyczących cywilnych, politycznych, ekonomicznych, społecznych i kultural
nych praw ludzkich. Chodzi tu o następujące dokumenty:
- Deklaracja Powszechna Praw Człowieka
- Prawa Obywatelskie i Polityczne - Pakt Międzynarodowy
- Prawa Gospodarcze, Społeczne i Kulturalne - Pakt Międzynarodowy
- Konwencja Genewska w sprawie Uchodźców
- Międzynarodowa Konwencja w sprawie Eliminacji Wszystkich Form
Dyskryminacji Rasowej
- Konwencja w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet
- Konwencja ONZ w sprawie Podstawowych Praw Dziecka
- Deklaracja w sprawie Eliminacji Form Nietolerancji i Dyskryminacji
z Przyczyn Religijnych
- Konwencja w sprawie Ochrony Każdego Człowieka przed Torturowa
niem oraz przed Innym Okrutnym, Nieludzkim i Poniżającym Traktowaniem
lub Karaniem
- Europejska Konwencja Praw Człowieka
- Akt Końcowy KBWE /Helsinki 1975/ oraz dokumenty Konferencji
Przeglądowych /M adryt 1985, Wiedeń 1989/.
d/ Domagamy się utworzenia niezbędnych mechanizmów kontrolnych.
Umożliwiłoby to wnoszenie skarg do międzynarodowego trybunału także przez
osoby indywidualne /jak przewiduje to Europejska Konwencja Praw Człowieka/.
e/ Rasizm jest fundamentalnym pogwałceniem godności człowieka i praw
ludzkich. Poza tym, zgodnie z naszą tradycją chrześcijańską, jest on grzechem.
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Mimo to rasizm i dyskryminacja etniczna występują w wielu miejscach, także
u nas w Europie. Niekiedy dochodzi do zinstytucjonalizowania tych zjawisk.
Tak jest np.w przypadku ustaw imigracyjnych wprowadzonych przez niektóre
państwa europejskie oraz innych zasad i praktyk stosowanych w różnych
częściach Europy. Niekiedy zinstytucjonalizowanie problemu rasowego przybie
ra skrajną postać, jak ma to miejsce w przypadku apartheidu w Afryce
południowej. Uważamy wszystkie formy rasizmu za nie do przyjęcia, sam
apartheid zaś za system niereformowalny, który trzeba po prostu zlikwidować.
Zwracamy się do Kościołów, wspólnot lokalnych i pojedynczych chrześcijan
o poparcie „minimalnego programu działań” dyplomatycznych i gospodarczych
/bojkot węgla, odmowa udzielania nowych kredytów, nie utrzymywanie bezpo
średnich połączeń lotniczych/, o co pilnie prosiła delegacja Południowoafrykańs
kiej Rady Kościołów i Konferencji Biskupów Katolickich podczas wizyty
w Europie w maju 1988r.
f/ Należy zwrócić uwagę na problem populacyjny jako na zagadnienie
dotyczące całego świata. Ponieważ przeludnienie jest przeważnie skutkiem
ekonomicznego ubóstwa, przeto właściwa polityka ludnościowa musi skupiać
się głównie na ogólnym rozwoju gospodarczym i społecznym. Nigdy nie można
dopuścić do tego, aby godność człowieka i poszanowanie życia przestały
obowiązywać jako najważniejsze kryterium.
g/ Domagamy się pilnie, aby sprawa utrzymania życia uzyskała rangę
najwyższego kryterium przy ustalaniu porządku społecznego. Dotyczy to
w sposób szczególny ochrony nienarodzonego życia i dzieci. Żądamy równo
prawnego dopuszczania kobiet i mężczyzn do wszystkich zawodów oraz
zapewnienia każdemu z nich godziwego wynagrodzenia. Sprzeciwiamy się
wyzyskowi najsłabszych członków społeczeństwa, takich jak młode kobiety
z dziećmi, ludzie starsi, uchodźcy i robotnicy sezonowi. Można sobie wyobrazić
taką sytuację, w której etaty są dzielone i wszyscy członkowie społeczeństwa
mają zapewnione minimum dochodów niezależnie od tego, czy posiadają pracę
lub są bez pracy. Należy umożliwić pracę ludziom mającym na utrzymaniu
rodzinę. Troska o dzieci, ludzi starych i niepełnosprawnych winna być oceniana
jako działalność ważna i znacząca, zasługująca na uznanie także przez społeczeń
stwo.
h/ Trzeba usunąć wszelką dyskryminację kobiet, np. w dziedzinie wyna
grodzenia i warunków zatrudnienia. Kobietom trzeba zapewnić dostateczną
ochronę w sytuacjach szczególnie trudnych, np. samotnym matkom lub ofiarom
przemocy.
i/ Apelujemy do naszych Kościołów, aby kobietom stworzyły lepsze
możliwości uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji, zadbały o ich
równoprawną reprezentację w gremiach kościelnych i na wydziałach teologicz
nych, podjęły poważny dialog z teologią feministyczną, uznały ekumeniczne
zaangażowanie kobiet i udzieliły mu poparcia.
j/ Zauważamy wprawdzie idealizowanie młodzieży w naszych społeczeńst
wach, lecz uważamy, że wielu młodych ludzi cierpi z powodu niedoceniania ich
uzdolnień twórczych, nie przyznawania im właściwego miejsca w życiu społecz
nym i braku perspektyw. Młodzi ludzie cierpią z powodu bezrobocia, ubóstwa,
wyobcowania, przymusowej służby wojskowej /bez możliwości odmowy z przy
czyn sumienia/, alkoholizmu i nadużywania narkotyków. Prosimy nasze Koś
cioły o przyjęcie do wiadomości, że wielu młodych ludzi nie widzi możliwości
pełnego uczestnictwa w życiu swoich Kościołów i w składanym przez nie
świadectwie. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest to, że młodzi ludzie są
niedostatecznie reprezentowani w gremiach kościelnych, w których zapadają
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decyzje. Uważamy, że lepsza współpraca między Kościołami i organizacjami
młodzieżowymi byłaby ważnym czynnikiem dla poprawy sytuacji.
k/ Kościoły muszą uznać fakt, że uchodźcy i pracownicy sezonowi
opuszczają swoje kraje w Europie i poza nią głównie dlatego, że ich sytuacja
gospodarcza jest beznadziejna lub że są oni ofiarami ucisku politycznego,
społecznego lub religijnego. Domagamy się zniesienia wszelkich restrykcji wobec
tych ludzi, a wszystkich chrześcijan europejskich wzywamy, by traktowali ich jak
braci i siostry. Chrześcijanie winni dążyć do takich zmian w dziedzinie
prawodawstwa i zachowania się opinii publicznej, które mogłyby się przyczynić
do poprawy losu tych ludzi.
Przy okazji chcemy zwrócić uwagę na los milionów uchodźców i przesied
leńców na innych kontynentach, którzy są ofiarami zmian ekonomicznych,
politycznych, społecznych i ekologicznych lub przemocy. Kościoły i chrześ
cijanie w Europie winni uczynić wszystko co w ich mocy dla zwalczania
głównych przyczyn tych negatywnych zjawisk i przyjścia z bezwłoczną pomocą
ich ofiarom.
1/ Ze szczególną prośbą zwracamy się do Kościołów, chrześcijan i przywód
ców krajów EWG o zatroszczenie się o to, aby realizacja Jednolitego Aktu
Europejskiego w latach 1992/93 nie odbiła się negatywnie na pomocy społecznej
i ochronie środowiska. Poza tym Kościoły i chrześcijanie winni zatroszczyć się
także o to, aby w EWG wzrosła świadomość, że nie reprezentuje ona całej
Europy; winno to także znaleźć odbicie w nazwie tej organizacji. Europejska
Wspólnota Gospodarcza winna stale dążyć do rozszerzania kontaktów z nie
należącymi do niej krajami Europy i innych części świata.
m/ W 1992 roku przypada 500 rocznica przybycia pierwszych Europej
czyków do Ameryki. Wraz z tym przybyciem rozpoczął się okres europejskiej
ekspansji, który odbywał się kosztem innych narodów. Fakt ten jest dla nas
napomnieniem, abyśmy angażowali się na rzecz sprawiedliwych i pokojowych
stosunków między krajami europejskimi, jak i między Europą i innymi częściami
świata. Szczególnie dotyczy to Bliskiego Wschodu, za który Europa ponosi
wielką odpowiedzialność historyczną. Prosimy nasze Kościoły o poparcie walki
narodów Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji o sprawiedliwość społeczną, godność
ludzką i ochronę środowiska.
85. Gorąco apelujemy do wszystkich chrześcijan Europy, aby przyczynili się
aktywnie do rozwiązania naszkicowanych problemów w swoich Kościołach
i społeczeństwach. Potrzeby ludzi biednych i z tzw. marginesu w naszych
własnych społeczeństwach i z tzw. Dwóch Trzecich Świata winny znaleźć odbicie
w naszym stylu życia, gdyż każdy z nas ma swój udział w powstawaniu
niesprawiedliwości. Nasze zaangażowanie na rzecz zmiany struktur niesprawied
liwych, będzie wiarygodne tylko wówczas, gdy jako jednostki wykażemy
gotowość poważnego traktowania swej osobistej odpowiedzialności.
86. Pokój
a/ Ponieważ Kościoły europejskie są przekonane o tym, że wojna jest
sprzeczna z wolą Boga, przeto powinny uczynić wszystko na rzecz rozbudowania
międzynarodowych mechanizmów pokojowego rozwiązywania konfliktów mię
dzy narodami, np. przez międzynarodowe układy, uznanie międzynarodowych
trybunałów itd. Wysiłki te winny zmierzać do przezwyciężenia instytucji wojny.
Sprzyjanie sprawie pokoju winno mieć pierwszeństwo przed zapobieganiem
wojnie.
b/ Wzywamy ZSRR, USA i kraje Europy do trzymania się istniejących
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układów, jak układ ABM /w sprawie balistycznych rakiet międzykontynentalnych w ramach porozumienia SALT dotyczącego ograniczenia zbrojeń/, kon
tynuowania rokowań zmierzających do rozbrojenia, działania na rzecz redukcji
konwencjonalnych sił zbrojnych, porozumienia w sprawie szerokiego zakazu
prób z bronią jądrową oraz niewykorzystywania więcej przestrzeni kosmicznej
i Antarktydy dla celów militarnych. Z zadowoleniem witamy „układ antyrakietowy” z 1972 r. i układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Domaga
my się pełnego przestrzegania tych układów.
c/ Apelujemy do wszystkich rządów w Europie, by podjęły wspólne starania
zmierzające do zawarcia układów międzynarodowych, które zabraniałyby
rozwijania, produkcji, stacjonowania, posiadania i użycia broni masowego
zniszczenia - atomowej, biologicznej i chemicznej. Dzięki temu doszłoby do
przezwyciężenia systemu odstraszenia nuklearnego i zastąpienia go innym, mniej
niebezpiecznym systemem bezpieczeństwa. Udzielamy zdecydowanego poparcia
wysiłkom ONZ i innych instytucji międzynarodowych, zmierzającym do bez
pieczeństwa globalnego i regionalnego.
d/ Bezpieczeństwa nie da się już dzisiaj zapewnić na płaszczyźnie krajowej.
Zachowanie pokoju wymaga tworzenia kooperacyjnych struktur bezpieczeńst
wa. Wszystkie kraje w Europie winny dążyć do współpracy w rozwijaniu
i wprowadzaniu czysto defensywnych struktur bezpieczeństwa. W ten sposób
zmniejszyło by się niebezpieczeństwo nadużycia uczuć nacjonalistycznych, które
są przyczyną napięć i konfliktów w łonie poszczególnych krajów i w stosunkach
międzypaństwowych.
e/ Ci, którzy służą w siłach zbrojnych w celu ochrony praw i wolności swoich
narodów, winni pojmować swój urząd jako służbę na rzecz pokoju w świecie.
Jednocześnie wszystkie rządy muszą uznać, że prawo do odmawiania służby
wojskowej jest elementem wolności religii, sumienia i myślenia; odmawiającym
służenia w wojsku winno się stworzyć możliwość odbycia odpowiedniej cywilnej
służby zastępczej. Zadaniem Kościołów i Wspólnot jest udzielanie porad tym,
którzy powołani zostali do służby wojskowej. Udzielając porad duszpasterskich
trzeba uszanować decyzję sumienia każdego człowieka.
f/ Należy zaniechać międzynarodowego handlu bronią oraz eksportu broni
i technologii do jej wytwarzania do obszarów, w których istnieją konflikty
i napięcia. We wszystkich innych przypadkach trzeba ten eksport poddać ścisłym
regułom i przepisom. Trzeba zastanowić się nad sposobem przekształcenia
przemysłu zbrojeniowego w produkcję cywilną.
g/ Szczególną radość sprawia nam fakt, że w styczniu 1989 r. uchwalony
został Akt Końcowy Wiedeńskiej Konferencji Przeglądowej KBWE, który
przyczynia się wybitnie do kontynuowania i pogłębiania procesu odprężenia
w Europie oraz między ZSRR i USA. W dziedzinie praw człowieka, wolności
religijnej i kontaktów międzyludzkich osiągnięto istotne wyniki. Zwracamy
także uwagę na to, że Europa zapomniała o swym obowiązku przypominania, że
narody i ludy, żyjące w państwach wielonarodowościowych, mają prawo do
samostanowienia o własnym losie, prawo do pielęgnowania własnych kultur,
języków i tradycji. Podzielamy pogląd, że prawa ludzkie trzeba realizować
kompleksowo, we wzajemnym powiązaniu praw politycznych, obywatelskich,
społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Szczególną uwagę poświęcimy
realizacji tych praw w krajach naszego zamieszkania. Jesteśmy przekonani, że
między wszystkimi krajami europejskimi na wszystkich płaszczyznach życia
społecznego winny być nawiązane kontakty międzyludzkie, i że od tej chwili
granice w Europie, zwłaszcza granice między Wschodem a Zachodem, winny
tracić stopniowo swój dzielący charakter. Zachęcamy Kościoły do wykorzys-
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tania istniejących możliwości i przywiązywania szczególnego znaczenia do
wytwarzania się stosunków partnerskich między parafiami.
h/ Rzut oka na sytuację w świecie prowadzi nas do smutnej konkluzji, że
w pewnych miejscach utrzymują się konflikty i napięcia. Szczególnie mamy tu na
myśli Bliski Wschód i obszar Morza Śródziemnego, kwestię palestyńską,
sytuację w Libanie i na Cyprze. Prosimy o podjęcie wszelkich wysiłków
zmierzających do przezwyciężenia tych konfliktów i do takiego rozwiązania
zaistniałych problemów, które uwzględniałoby interesy wszystkich stron. Należy
postarać się o załagodzenie powstałych napięć, tak aby narody mogły swobodnie
podejmować decyzje polityczne. Stworzy to sytuację, w której możliwe będzie
harmonijne współżycie kobiet i mężczyzn, wyznawców różnych religii i ludzi
różnego pochodzenia. Będzie to znakiem pokoju i nadziei dla wszystkich.
Zwracamy się z pilnym apelem do wszystkich chrześcijan w Europie o wspieranie
Kościołów i rządów przy rozwiązywaniu tych problemów.
i/ Na wszystkich płaszczyznach życia kościelnego i społecznego należy
propagować ideę wychowania dla pokoju i pokojowego rozwiązywania konflik
tów. Alternatywa niemilitarna winna zwyciężać podczas rozwiązywania każdej
sytuacji konfliktowej. Niestosowanie przemocy trzeba pojmować jako aktywne,
dynamiczne i konstruktywne działanie, którego punktem wyjścia jest głęboki
respekt dla człowieka.
j/ Wszyscy chrześcijanie w Europie winni sprzeciwiać się przemocy w życiu
codziennym - w rodzinie, szkole, miejscu pracy - zwłaszcza zaś pochwale
przemocy w środkach masowego przekazu. Jako chrześcijanie ponosimy
szczególną odpowiedzialność za wychowanie naszych dzieci. W pokojowy
i sprawiedliwy świat wierzą one tak długo, jak długo wiedzą, że są bezgranicznie
kochane przez dorosłych. Żyjący i działający dziś dorośli są zranionymi dziećmi
dnia wczorajszego, dzisiejsze zranione dzieci staną się dorosłymi jutro. Dzieci są
naszą przyszłością i nadzieją. Prawa i życzenia rodziców dotyczące wychowania
swoich dzieci winny być respektowane. Poza tym rodzice muszą mieć prawo
sprzeciwu wobec wychowania lub przysposobienia militarnego. Nie wolno
dyskryminować dzieci z powodu nie uczestniczenia w takim nauczaniu. Wszyscy
muszą uznać prawa dzieci i bronić ich.
87. Środowisko
a/ Wszelki rozwój technologiczny trzeba mierzyć i oceniać według tego, czy
odpowiada kryteriom współżycia społecznego i międzynarodowego /por. par.
84/. Kierując się tymi kryteriami trzeba zakwestionować stały wzrost gospodar
czy jako samodzielną wartość i sposób obchodzenia się z bogactwami natural
nymi.
b/ Rozrzutne gospodarowanie energią w krajach uprzemysłowionych
osiągnęło taki rozmiar, że obecnie trzeba drastycznie obniżyć jej zużycie.
Niektóre Kościoły zobowiązały się do propagowania znaczącej redukcji zużycia
energii. Zwracamy się do wszystkich Kościołów i chrześcijan w Europie, aby
w ramach swoich możliwości czynili to samo, wzywając nieustannie decydentów
życia politycznego, technicznego i przemysłowego do wprowadzenia skuteczniej
szych środków oszczędzania energii.
c/ W szczególny sposób dotyczy to paliw uzyskiwanych ze skamielin. Tutaj
redukcję zużycia można osiągnąć przez zastosowanie metod energooszczędnych
i przez rozwój odtwarzalnych źródeł energii /słońce, woda, wiatr/. Potrzebne
środki można by zgromadzić przez wprowadzenie odpowiedniego podatku.
W żadnym wypadku nasze przyszłe zaopatrzenie w energię nie może zależeć od
energii atomowej, gdyż wiąże się to z wieloma zagrożeniami społecznymi,
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technicznymi, ekologicznymi i militarnymi. Przepisy bezpieczeństwa dla elektro
wni atomowych winny odpowiadać najwyższym normom międzynarodowym.
d/ W trybie pilnym trzeba zastosować nadzwyczajne środki dla ochrony
warstwy ozonowej, powstrzymania efektu cieplarnianego, zachowania lasów
regulujących opady i przeciwstawienia się postępującej erozji gruntów.
e/ Zgodnie z raportem Brundtlanda, istnieje techniczna możliwość ob
niżenia o 50% zużycia energii na osobę w krajach uprzemysłowionych i od
powiedniego podniesienia jej zużycia o 30% w Trzecim Świecie /szacunki te
uwzględniają prawdopodobny przyrost ludności/. Tym sposobem światowe
zużycie energii wzrosłoby tylko bardzo nieznacznie. Jest to jedyna globalna
perspektywa energetyczna, która łączy z sobą ochronę stworzenia i sprawied
liwość. Chrześcijanie krajów uprzemysłowionych winni zbadać poważnie tę
możliwość, zwłaszcza że raport Brundtlanda, który poważnie uwrażliwia opinię
publiczną na zagadnienia ekologiczne, spotkał się z wielkim zainteresowaniem
także środowisk naukowych.
f/ Na płaszczyźnie międzynarodowej trzeba jak najszybciej znaleźć roz
wiązanie problemu usuwania odpadów, zwłaszcza odpadów nuklearnych i in
nych szczególnie niebezpiecznych. W żadnym wypadku nie wolno państwom
europejskim składować swoich odpadów na obszarze innych krajów, na dnie
wód terytorialnych lub międzynarodowych. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj
kwestia odpadów atomowych /np. zatapianie ich w Pacyfiku/.
g/ Zagadnieniem szczególnie pilnym dla wszystkich krajów europejskich
winny być międzynarodowe porozumienia dotyczące rozszerzających się poza
własne granice państwowe zanieczyszczeń, gdyż nie można dopuszczać do
dalszego zanieczyszczania wody, powietrza i ziemi. Wyrządzone szkody trzeba
naprawić.
h/‘Zachodzi pilna potrzeba wprowadzenia precyzyjnego prawodawstwa,
ścisłej kontroli i kodeksu postępowania w dziedzinie badań i inżynierii genetycz
nej. Również Kościoły winny śledzić na bieżąco najnowsze osiągnięcia w dziedzi
nie biotechniki oraz opracowywać odpowiednie normy etyczne dotyczące
wpływu tych osiągnięć na wartość życia - nie tylko życia ludzkiego, lecz życia
wszystkich stworzeń i całej przyrody.
i/ Pilną sprawą stało się też podjęcie odpowiednich kroków zmierzających
do zachowania wielości gatunków i bogactwa genetycznego w ramach po
szczególnych gatunków. Kościoły mogą przyczynić się w sposób istotny do
uświadomienia tego problemu ludziom. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest
Światowa Karta Ochrony Przyrody, przyjęta przez ONZ w 1982 r. Następnym
krokiem byłaby międzynarodowa konwencja ochrony gatunków, jak to propo
nuje Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. Należy
zawrzeć odpowiednie układy finansowe, dzięki którym wszystkie biedne kraje
otrzymają właściwy udział w zyskach i plonach powstałych przez rozwój tych
gatunków. Dla nas, chrześcijan, w wielości gatunków przejawia się szczodrość
naszego Stwórcy.
j/ Godne zalecenia są: dialog z naukowcami na temat zagadnień ekologicz
nych oraz studiowanie takich źródeł jak raport Brundtlanda. Apelujemy do
wszystkich chrześcijan, aby swoim Kościołom i rządom pomogli w realizacji tych
zaleceń. Wszyscy winni przyjąć styl życia, dzięki któremu można obchodzić się
z przyrodą możliwie jak najlepiej; znaczy to: zmniejszenie zużycia energii,
korzystanie z publicznych środków lokomocji i produkowanie mniejszej ilości
odpadów. W urzędach miejskich i gminnych można by wprowadzić „ekologicz
ną buchalterię” . Musimy nauczyć się uzależniać nasze szczęście i zdrowie
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w mniejszej mierze od dóbr materialnych, natomiast w większej od darów
przyrody i innych stworzeń, stosunków międzyludzkich i naszych stosunków
z Bogiem.
Dialog z mieszkańcami innych części świata

88. Zastanawialiśmy się nad wzajemną zależnością wszystkich ludzi i wszys
tkich stworzeń. Nasze spotkanie przeżyliśmy jako spotkanie w dialogu, spot
kanie, które umożliwia nam miłość Boża. Takie doświadczenia pozwalają
wychodzić ufnie na spotkania z innymi ludźmi, słuchać ich głosu i dzielić się
wzajemnie doświadczeniami.
89. Jako Kościoły i chrześcijanie europejscy musimy wsłuchiwać się,
oczywiście, w to, co mają nam do powiedzenia Kościoły i chrześcijanie z innych
części świata, jakie nadzieje i oczekiwania wiążą oni z£ u ro p ą i Europejczykami,
Kościołami i ich członkami. Restrukturyzacja Europy uda się tylko wówczas,
gdy zostanie potraktowana jako element przebudowy całej „światowej wioski” .
Dzielenie się doświadczeniami duchowymi i innymi dobrami jest procesem
opartym na wzajemności. Dostrzegamy duchowe ubóstwo wielu naszych
„bogatych” społeczeństw. Toteż potrzebny jest nam intensywniejszy dialog
z chrześcijanami z innych regionów świata i innych tradycji. Mamy nadzieję, że
będzie on prowadzony w ramach globalnego procesu ekumenicznego przed,
podczas i po Światowym Zgromadzeniu na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju
i Zachowania Stworzenia, które obradować będzie w Śeulu w marcu 1990 r.
90. Równie niezbędny jest dialog z przedstawicielami innych religii świato
wych, kultur i światopoglądów. Wiarygodny dialog wymaga od nas dobrych
stosunków w ramach poszczególnych Kościołów i między Kościołami. Oznacza
to także szczere i na dialogu oparte stosunki między kierownictwem kościelnym
a grupami i ruchami wewnątrzkościelnymi. Musimy wyjść też na spotkanie
żyjącym wokół nas sąsiadom, którzy wyznają inną religię lub nie wyznają żadnej.
91. Odczuwamy, że sprawą pilną jest nie tylko dialog z wyznawcami innych
religii i światopoglądów, lecz także wspólne działanie na rzecz sprawiedliwości,
pokoju i zachowania stworzenia. Ten obowiązek dzielimy wspólnie z innymi
ludźmi dobrej woli.
Przyszłe działania na rzecz ekumenicznego procesu w Europie

92. Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne „Pokój przez sprawiedliwość”
było jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem w Europie. Nie ulega wątpliwości,
że grunt został przygotowany przez cztery wspólne konsultacje przedstawicieli
Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy.
Istniały też inne podobne spotkania w wielu krajach europejskich i innych
regionach. Mimo to Zgromadzenie jako takie było czymś bezprecedensowym.
93. Dokument końcowy mówi zarówno o tym, co w tym tygodniu
intensywnych obrad dodawało nam otuchy, jak i tym, co było przyczyną naszych
niepokojów. W pewnych punktach osiągnęliśmy konsens. Poza tym ustaliliśmy
obszary wspólnych trosk oraz określiliśmy kwestie wymagające dopiero roz
strzygnięcia. Te ostatnie dotyczą przede wszystkim podstawowych zagadnień
z zakresu etyki społecznej.
94. Nie ulega wątpliwości, że wyniki naszej wspólnej pracy nie są wyczer
pującą odpowiedzią na problemy, wobec których stoimy. Prawdopodobnie nie
spełnione zostały też oczekiwania, które wielu ludzi wiązało z tym Zgromadzę-
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niem. Mimo to przedkładamy naszym Kościołom te wyniki w nadziei, że są one
wiernym odbiciem naszego wspólnego świadectwa w zakresie sprawiedliwości,
pokoju i zachowania stworzenia na obecnym etapie.
95. Poza tym jako przedstawiciele Kościołów europejskich podjęliśmy
mocne zobowiązanie co do pewnych spraw. Toteż jesteśmy przekonani, że praca
Zgromadzenia musi być kontynuowana. Europejskie Zgromadzenie Ekumeni
czne było - w naszym przekonaniu - częścią trwającego procesu, a nie
jednorazowym wydarzeniem. Dlatego ważne znaczenie będzie miała dalsza
praca po Bazylei. Prosimy Kościoły i chrześcijan w Europie o włączenie się do
procesu recepcji.O rzeczywistej sile oddziaływania Zgromadzenia zadecyduje
ostatecznie żywe świadectwo Kościołów, parafii i pojedynczych chrześcijan
dawane w życiu codziennym. Dokument końcowy jest tekstem o randze
europejskiej i z tego powodu jego sformułowania mogą być nieco ogólnikowe.
Zadanie Kościołów i wspólnot lokalnych polegać będzie na skonkretyzowaniu
dokonanych tu analiz i na dokładniejszym sprecyzowaniu kroków, które należy
podjąć.
96. Staraliśmy się naszkicować dokładnie dalszy przebieg ekumenicznego
procesu i chcielibyśmy teraz przedstawić pewne propozycje. I tak, niewielkie
grupy ekumeniczne, działające na płaszczyźnie parafialnej lub międzyparafialnej, mogą wykorzystać ten dokument do sformułowania własnych postulatów.
Lokalne grupy ekumeniczne z różnych części Europy i z krajów półkuli
południowej mogłyby nawiązać ze sobą stosunki partnerskie w celu wzajemnego
dodawania sobie otuchy podczas realizowania ekumenicznego procesu.
97. Dalej, proponuje się zorganizowanie ekumenicznego tygodnia modlitw
w intencji sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia. Można by tutaj
wzorować się na istniejących już modelach. Tydzień ten mógłby być dla grup
i organizacji, które podczas Zgromadzenia zorganizowały ekspozycję poświęco
ną przyszłości Europy, okazją do zaprezentowania swojej bieżącej działalności.
Wizyty grup ekumenicznych mogłyby przyczynić się do wymiany wzajemnych
doświadczeń między Kościołami i chrześcijanami w ramach ekumenicznego
procesu.
98. Na zakończenie zwracamy się do Rady Konferencji Episkopatów
Europy i Konferencji Kościołów Europejskich jako tych organizacji, z których
inicjatywy zostało zwołane to Zgromadzenie. Ufając, że pragną one udzielać
dalszego wsparcia ekumenicznego procesowi w Europie, chcielibyśmy je prosić,
aby na szczeblu Wspólnego Komitetu i gremiów kierowniczych zechciały
rozważyć poważnie następujące sprawy:
- propozycję utworzenia grupy roboczej, która wspierałaby wszystkie
inicjatywy zmierzające do kontynuowania procesów zapoczątkowanych na tym
Zgromadzeniu; zajmowałaby się ona także oceną tych inicjatyw oraz wnikliw
szym rozważaniem problemów z zakresu etyki społecznej, które doszły do głosu
podczas dyskusji w Bazylei;
- możliwość zwołania za mniej więcej pięć lat kolejnego większego
posiedzenia europejskiego; jego celem byłoby stymulowanie ekumenicznego
procesu i wzmacnianie świadomości, że ponosimy wzajemną odpowiedzialność
za siebie.
99. Zgromadzenie to rozpoczęliśmy w okresie Zesłania Ducha Świętego. Na
początku dokumentu końcowego powiedzieliśmy:
Zgromadziliśmy się w Bazylei, aby wspólnie zrozumieć, co Duch Święty ma do
powiedzenia Kościołom. Na końcu dokumentu chcielibyśmy potwierdzić, że
proces ekumeniczny na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia
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jest przede wszystkim dziełem Ducha Świętego. Pod jego przewodnictwem
możemy kontynuować ten proces oraz radośnie i odważnie w nim uczestniczyć.
Wierzymy, że Duch Święty jest najgłębszym źródłem życia, sprawiedliwości,
pokoju i zachowania stworzenia.

100.
Modlimy się o to, aby Bóg pobłogosławił nasze wysiłki. Modlimy się
o to, aby Boża wola realizowała się tak w niebie, jak i na ziemi /M t 6,10/. Na
zakończenie prosimy wszystkie Kościoły i wszystkich chrześcijan w Europie, aby
wspólnie z nami powtarzali modlitwę pokoju:
Panie uczyń nas narzędziami Twego pokoju; abyśmy praktykowali miłość tam,
gdzie panuje nienawiść; abyśmy przebaczali tam, gdzie sprawia się ból; abyśmy
łagodząco działali tam, gdzie panuje niezgoda; abyśmy wiarę przynosili tam,
gdzie doskwiera zwątpienie; abyśmy nadzieję wzbudzali tam, gdzie panuje
rozpacz; abyśmy zapalali światło tam, gdzie panuje ciemność; abyśmy przynosili
radość tam, gdzie mieszka zmartwienie; Panie, spraw, abyśmy nie czekali, aż
ktoś nas pocieszy, lecz starali się pocieszać innych; abyśmy nie czekali, aż ktoś
nas zrozumie, lecz starali się zrozumieć innych; abym nie czekał, aż ktoś okaże
mi miłość, lecz sam okazywał miłość innym. Albowiem kto się poświęca, ten
otrzymuje; kto zapomina o sobie, ten zostaje dostrzeżony; kto przebacza, temu
zostaje przebaczone; a kto umiera, ten zostaje wzbudzony do życia wiecznego.
Amen.
Módlmy się:
Panie, uczyń nas narzędziami Twojej sprawiedliwości,
uczyń nas narzędziami Twojego pokoju,
uczyń nas narzędziami odnowy Twojego stworzenia.
Tłum. Karol Karski

POSŁANIE DO CHRZEŚCIJAN W EUROPIE
Drodzy Bracia i drogie Siostry!
1. Delegaci wszystkich Kościołów Europy - ze Wschodu i Zachodu,
z Północy i Południa - po raz pierwszy zebrali się pomimo barier wyznaniowych
i narodowych, które jeszcze tak niedawno wydawały się nie do przełamania.
Wprawdzie przeszłość pozostawiła w Europie głębokie rany, ale więzy, które nas
łączą w Chrystusie, są silniejsze. Wspólnota pogłębia się, a nasza nadzieja
umacnia. I za to składamy Bogu dzięki.
2. Sprawiedliwość i pokój ucałują się. Ta wizja zawarta w Psalmie stała się
hasłem naszego Zgromadzenia. Ale jak nam daleko do wypełnienia się tej
obietnicy! Miliony mężczyzn, kobiet i dzieci tracą życie z powodu nędzy, głodu
i wojen. Podstawowe prawa ludzkie są gwałcone każdego dnia. Całe gatunki
roślin i zwierząt giną bezpowrotnie. Zarówno nasze życie, jak i życie przyszłych
pokoleń jest dzisiaj zagrożone.
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3. Co nam, chrześcijanom w Europie, mówi dziś Ewangelia? Warunkiem
wszelkiego wiarygodnego świadectwa jest pokuta. My musimy zwrócić się do
Stwórcy, który w swojej miłości troszczy się o każde ze swych stworzeń; nawrócić
się do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który jest wzorem prawdziwego
człowieczeństwa; nawrócić się do Ducha Świętego, który jest źródłem nowego
życia. My, europejscy chrześcijanie, w szczególności przyczyniliśmy się do
obecnego kryzysu światowego. Dlatego prosimy Boga o odpuszczenie naszych
win i o łaskę pokuty, byśmy mogli się stać narzędziami Jego pokoju.
4. Ostateczny zamiar Boga wobec ludzkości pozostaje nieprzeniknioną
tajemnicą. Jednakże my, wierząc Ewangelii, która jest objawieniem tej tajem
nicy, mamy pewność, że Bóg doprowadzi swoje stworzenie do bezpiecznej
przystani, gdzie nastąpi wyzwolenie. Mając taką pewność, możemy stawić opór
wszelkim rodzajom fatalizmu. Wzorem apostoła Pawła musimy dzisiaj rzucić
wezwanie: Pojednajcie się z Bogiem! A to oznacza zarazem: Przeciwstawcie się
siłom zniszczenia i śmierci!
- Każdy człowiek, bez względu na płeć, rasę, narodowość i język, nosi
w sobie obraz Boga i dlatego jest równoprawnym członkiem społeczeństwa.
Złóżmy więc jednoznaczne świadectwo tej prawdzie, że sam Chrystus cierpi wraz
z tymi, których godność zostaje podeptana. Naśladujmy Go stając po stronie
uciskanych, pozbawionych praw i torturowanych. Jako Jego uczniowie będzie
my domagali się praw dla uchodźców i będziemy dążyli do ustanowienia
społeczeństwa, w którym ludzie będą mieli te same obowiązki.
- Ubóstwo i głód są skandalem, który nie pozwala nam na bezczynność.
Zobowiązujemy się do dzielenia dóbr zarówno w skali światowej, jak i własnego
środowiska. Udzielimy poparcia każdej inicjatywie, która przyczyni się do
usunięcia zadłużeń, pod ciężarem których ugina się wiele krajów Trzeciego
Świata.
- Wojna, jako sposób rozwiązywania konfliktów, musi zostać wyelimino
wana. W swoich krajach uczynimy wszystko, aby mogła się urzeczywistnić wizja
powszechnego bezpieczeństwa jako sposób zapewnienia prawdziwego bez
pieczeństwa narodów. Zobowiązujemy się dzisiaj do budowania zaufania ponad
granicami państw i tworzenia atmosfery, dzięki której rozwinie się coraz większa
gotowość do eliminowania broni nuklearnej, chemicznej i konwencjonalnej.
Nieodłącznym elementem procesu pojednania jest potwierdzenie siły, jaka się
kryje w prowadzeniu walki bez stosowania przemocy.
- Musimy przygwoździć kłamstwo, że mamy nieograniczoną swobodę
eksploatowania dóbr naturalnych. Warunkiem pokojowego obcowania z przy
rodą jest odrzucenie struktur ekonomicznych i społecznych, które stanowią
zagrożenie dla życia. W tych dniach uświadomiliśmy sobie znowu, że trzeba
radykalnie ograniczyć marnotrawienie bogactw naturalnych i energii. Od nas
wszystkich wymaga się, żebyśmy zdecydowanie zmienili i uprościli styl życia.
5. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, żeby wypełnić powierzone nam
zadanie, Boże Przymierze w Jezusie Chrystusie jest niewzruszone. Mając za sobą
Jego obietnicę, będziemy wobec siebie solidarni jako bracia i siostry. Zmiany
polityczne i społeczne, jakie dokonują się dzisiaj w Europie, napawają nadzieją.
Naszym pragnieniem jest uczynić wspólnie wszystko, co tylko możliwe, dla
osiągnięcia większej sprawiedliwości, większej gotowości do dialogu i większego
poszanowania darów stworzenia. Ponieważ kryzysu nie powstrzymują granice
państw, przeto i nasza wspólnota musi te granice przekraczać, musi szukać
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przyjaźni i współpracy z wszystkimi, którzy bez względu na swą religię lub
przekonania dążą do pokoju pośród sprawiedliwości. Tylko w ten sposób nasza
wspólnota może stać się znakiem nadziei w tym zagrożonym i podzielonym
świecie.
Duch Boży, który nas zgromadził w Bazylei, przekracza wszelkie nasze
zrozumienie. Wierzymy, że On już sprawia, że ziarno, które tutaj zostało zasiane,
będzie wzrastało i przynosiło owoce. To jest nasza nadzieja. To jest nasza
modlitwa.
Tłum.: Karol Karski

PIĄTE EUROPEJSKIE SPOTKANIE EKUMENICZNE
Santiago de Compostela, Hiszpania,
12-18 listopada 1991
KOMUNIKAT
W Piątym Europejskim Spotkaniu Ekumenicznym wzięło udział 40 przed
stawicieli Konferencji Kościołów Europejskich, reprezentujących tradycję pra
wosławną, anglikańską, starokatolicką i protestancką, oraz taka sama liczba
reprezentantów Rady Konferencji Episkopatów Europy /skrót: CCEE/. Obrady
plenarne i posiedzenia grup roboczych miały miejsce w Auditorio de Galicia.
Końcowym akcentem było nabożeństwo ekumeniczne w katedrze.
Temat obrad brzmiał: „Na Twoje Słowo - misja i ewangelizacja w Europie
dziś” . Zgromadzeni wysłuchali osobistych świadectw z różnych części Europy na
temat pracy misyjnej Kościołów oraz wykładów omawiających różne aspekty
tego tematu.
Podczas spotkania „okrągłego stołu” wysłuchano raportów o sytuacji
w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Włoszech, Hiszpanii i ZSRR. Ale
szczególnie interesującym dla wszystkich delegatów był raport Aleko Dhimy,
sekretarza generalnego niezależnego Kościoła Prawosławnego Albanii. Po raz
pierwszy po ponownej legalizacji tamtejszego Kościoła delegat Albanii, która
dopiero niedawno uwolniła się od reżimu komunistycznego, mógł uczestniczyć
w ekumenicznym zgromadzeniu.
Osobiste świadectwa pochodziły z Niemiec, Czeskiej i Słowackiej Republiki
Federalnej oraz z Portugalii. Z Irlandii Północnej przyszła szczególnie wstrząsa
jąca relacja o zastrzeleniu syna podczas wydarzeń w tym kraju zwanych
enigmatycznie „niepokojami” oraz o grupie osób z podobnymi doświad
czeniami, która występuje na rzecz pojednania i porozumienia.
Temat spotkania był rozstrząsany z różnych punktów widzenia. KKE
i CCEE prowadzą od wielu lat studia na temat misji i ewangelizacji. W imieniu
KKE szczegółowe sprawozdanie przedłożył moderator Komisji Studiów,
dr K arl-Christoph Epting /Karlsruhe, Niemcy/, w imieniu CCEE - prof. Herve
Legrand /Paryż/.
Rozważania eklezjologiczne z perspektywy rzymskokatolickiej przedstawił
prof. Lothar Ullrich /Erfurt, Niemcy/, protestanckiej - superintendent Helmut
Nausner /metodysta, Austria/, prawosławnej - archimandryta Josif /Rosyjski
Kościół Prawosławny/.
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Inny aspekt tematu obrad ujęto w następującym sformułowaniu: „Wizja
Europy - wspólnota chrześcijańska w Europie” . Weteran ekumenistów
watykańskich, kardynał Jan Willebrands, był jednym z trzech referentów.
Protestancką wizję przedstawiła prof, dr Fairy von Lilienfeld /Erlanga, Niemcy/,
prawosławną - bp dr Atanasio Jertic /Banat, Jugosławia/. Podczas spotkania
wszyscy uczestnicy uświadomili sobie głęboki kryzys panujący w podzielonym
kraju ostatniego z referentów; w sprawozdaniu podsumowującym pracę w
grupach wskazywano na wysiłki kościelne zmierzające do ustanowienia pokoju
w Jugosławii.
Podczas rozpoczęcia obrad przemawiali: kardynał Carlo Maria Martini,
prezydent CCEE, i ks. dziekan John Arnold /Durham, Wielka Brytania/,
wicemoderator Prezydium KKE. Kard. C.M. Martini, nawiązując do Santiago
de Compostela jako miejsca pielgrzymek, stwierdził: Dziś jesteśmy tutaj obok
siebie wszyscy - katolicy, prawosławni, protestanci i anglikanie; wspólnie chcemy
wsłuchiwać się w to, co miejsce to ma nam do zaoferowania; jest to oferta
skierowana do nas, do naszych Kościołów i wspólnot, do całej Europy.
Ks. dziekan J. Arnold przypomniał wcześniejsze spotkania, które umoż
liwiły Kościołom wyznanie wspólnej wiary /Riva del Garda, 1984; temat:
Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary/ i wspólnej nadziei /Erfurt,
1988; temat: „Przyjdź Królestwo Twoje”/, a teraz, w Santiago de Compostela,
podjąć próbę zamanifestowania w miłości wspólnego powołania do misji
i ewangelizacji.
Spotkanie było pod względem metodycznym przygotowane w ten sposób,
że duża część pracy szczegółowej nad tematem odbywała się w małych grupach.
Jej wyniki przedłożono podczas posiedzenia roboczego w formie krótkiego
zarysu. Synteza wyników dyskusji miała być przedstawiona później podczas
ekumenicznego nabożeństwa końcowego.
Problemy przedłożone posiedzeniu plenarnemu dotyczyły trzech wielkich
dziedzin. Pierwsza dawała wyraz przekonaniu, że Kościoły Europy mają prawo
i obowiązek uprawiania ewangelizacji niezależnie od tego, czy w swoim
środowisku są większością lub mniejszością. Wyraźnie jednak zwrócono uwagę
na to, aby tego rodzaju działania były podejmowane wspólnie. Winna obowiązy
wać złota reguła, że ewangelizuje się w łączności z lokalnymi Kościołami a nie
przeciw nim. Panowała zdecydowana opinia, że środki, struktury i dary
Kościołów winny być wykorzystane dla wspólnego zwiastowania wspólnego
posłannictwa o zbawieniu. Posłannictwo to trzeba w sposób całkiem szczególny
zwiastować tym, którzy wobec wiary zajmują postawę obojętną lub odwrócili się
od niej. W spotkaniach grupowych powiedziano, że ewangelizacja nie może być
rywalizacją. Ta myśl każe ponownie zastanowić się nad tym, jak ewangelizować,
jak przybliżyć ludzi do Ewangelii i jak przyjąć nowych chrześcijan do wspólnoty
Kościoła lokalnego, nie narażając się na zarzut uprawiania prozelityzmu.
Grupy robocze zaapelowały też do KKE i CCEE o podejmowanie nowych
wspólnych badań studyjnych. Np. wyjaśnienia wymaga współczesny kontekst
ewangelizacji w Europie. Zwrócono uwagę na konieczność właściwego zro
zumienia duchowych potrzeb narodów, które do niedawna żyły pod władzą
komunizmu. Zgodzono się też co do tego, że Kościoły z byłego bloku
wschodniego mają wiele do zaoferowania Zachodowi, i wyrażono nadzieję, że
Kościołom z tego regionu zostanie stworzona możliwość dzielenia się z innymi
swymi doświadczeniami.
Trzecia dziedzina pracy w grupach dotyczyła międzynarodowych ram,
w jakich winna być przeprowadzana ewangelizacja. Istnieje niebezpieczeństwo,
że podczas budowania wspólnej Europy mogą ulec zapomnieniu między
narodowe ramy posłannictwa. Grupy zwracały też uwagę na to, że zeświecczona
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Europa, która zmierza do jedności, nie potraktuje Kościołów poważnie tak
długo, jak długo oi;e będą żyć w rozbiciu.
Z innych kwestii, które poruszono, wymienić trzeba prawa mniejszości.
KKE i CCEE winny wpłynąć na Kościoły, aby te wyzbyły się obojętności lub
lekceważącej postawy wobec wszelkich mniejszości religijnych. Istotnym zada
niem Kościołów jest także ukazywanie etycznych konsekwencji ewangelizacji
i samej Ewangelii. Skutki bioetyki, wartość życia, narodzenia i śmierci - to dalsze
kwestie, które wymagają wspólnej pracy. Jednocześnie należy kontynuować
wspólne działania w dziedzinie sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworze
nia, podjęte podczas I Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Bazylei
w 1989 r.
Poza tym grupy domagały się stworzenia rad Kościołów chrześcijańskich
w krajach, w których jeszcze nie istnieją; chodzi bowiem o to, aby ekumeniczny
dialog i współpraca miał oparcie w stałej strukturze.
Spotkanie było okazją do uczestnictwa w bogatym życiu kultowym trzech
wielkich tradycji wyznaniowych. W kościele St. Pelayo odprawiona została
Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Santiago, Antonio Maria Rouco
Vareli. Protestanckie nabożeństwo Słowa Bożego i Wieczerzy Pańskiej odbyło
się w kościele św. Franciszka przy współudziale czołowych przedstawicieli
Kościoła Anglikańskiego i Kościoła Ewangelickiego Hiszpanii. Kazanie wy
głosił duchowny baptystyczny, sekretarz generalny Zjednoczonego Towarzyst
wa Biblijnego Hiszpanii - ks. Jose Louis Garcia Escriche. Prawosławna Liturgia
św. Jana Złotoustego była sprawowana w kościele pw. Santa Maria Salome,
jednej z najstarszych świątyń w Santiago.
W ramach bogatego programu ramowego delegaci zostali przyjęci przez
prezydenta Galicji Don Manueta Fragę w Pałacu Reyes Catolicos i przez
burmistrza Santiago Xerardo Esteveza Fernandeza.
Wśród uczestników obrad było dwóch przedstawicieli z Polski: bp Jan
Szarek - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i bp Jan Szlaga
z Kościoła Rzymskokatolickiego.
Tłum. Karol Karski

„Na Twoje Słowo!”
WYMIANA POGLĄDÓW, WYJAŚNIENIA I WSPÓLNE PRZEMYŚLENIA
NA TEMAT EWANGELIZACJI W EUROPIE DZIŚ
Raport Prezydentów
dziekana Johna Arnolda i kardynała Carlo Maria Martiniego
1. Po raz kolejny, dzięki łasce Bożej, znaleźliśmy się jako chrześcijanie
europejscy na wspólnej drodze. Jako katolicy, protestanci, prawosławni i anglikanie szliśmy koleinami tej drogi, którą wytyczyli liczni pielgrzymi z całego
kontynentu. Przybyliśmy do Hiszpanii, aby tu, w Santiago de Compostela,
odbyć Piąte Europejskie Spotkanie Ekumeniczne pod wspólnym patronatem
CCEE i KKE.
2. Nie chcemy przedstawiać w tym miejscu całego bogactwa referatów,
dyskusji na tematy biblijne, osobistego świadectwa i planu pracy w grupach. To
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wszystko znajdzie się w osobnej publikacji. Wstępnie chcemy podzielić się tym,
co na podstawie wymiany poglądów i rozmów najbardziej utrwaliło się w naszej
pamięci.
3. Santiago de Compostela nie jest ani początkiem ani kresem naszej
wędrówki. Dotychczas przebyta droga jest już długa i wiemy, że odcinek, który
nam pozostał, będzie równie długi i pełen zakrętów. Nasze przemyślenia
i wszelkie wnioski, do których doszliśmy, przekazujemy Nadzwyczajnemu
Synodowi Biskupów, zbierającemu się pod koniec listopada /1991/ w Rzymie
i X Zgromadzeniu Ogólnemu KKE w Pradze /wrzesień 1992/. Może niektóre
z nich zostaną wykorzystane przez te gremia.
4. Powodem naszego spotkania była wspólna troska o ewangelizację
Europy. CCEE, poczynając od 1982 roku, zorganizowała szereg sympozjów na
ten temat. Odbywały się one w świadomości znaczenia i aktualności problemów,
które ciążą na przyszłości chrześcijaństwa w Europie - jego coraz większego
międzynarodowego zasięgu i nowych warunków społecznych, wjakich Kościół żyje.
Tymczasem KKE skupiła uwagę na posłannictwie Kościołów w zeświecczonej
Europie. Miało to szczególnie miejsce po IX Zgromadzeniu Ogólnym w Stirling
/1986/. KKE podjęła się zadania opisania tego posłannictwa w kontekście
głębokich przemian politycznych, gospodarczych i społecznych, jakie obecnie
dokonują się w Europie.
5. Kościoły doszły do zgodnego poglądu, że ich kontynent potrzebuje pilnie
ewangelizacji. Ta konwergencja jest czymś nowym. Dawniej ewangelizacja
dotyczyła w pierwszym rzędzie krajów pozaeuropejskich. Teraz jednak dążenie
misyjne uwzględnia również nasz kontynent; kontynent, którego charakteryzuje
sekularyzacja i pluralizm, kontynent, na którym postawa konsumpcyjna
zaczyna wszędzie przybierać postać ideologii; kontynent, który na własnym
obszarze odkrywa strefy nowego ubóstwa; kontynent wreszcie, na którym
Europejska Dwunastka, realizując Jednolity Akt Europejski, pragnie przybrać
nowe oblicze, podczas gdy Europa Środkowa i Wschodnia zmaga się z nową
sytuacją, jaka powstała przez upadek komunizmu.
Wśród nas znalazł się, po raz pierwszy, delegat Kościoła Prawosławnego
Albanii. Odczuliśmy to jako dobitny wyraz całkiem nowej sytuacji w Europie.
6. Faktem jest, że przybyliśmy do Santiago przepełnieni wieloma obawami.
7. Wprawdzie zdawaliśmy sobie w pełni sprawę ze znaczących postępów,
które mogliśmy osiągnąć w wyniku wielostronnego i dwustronnego dialogu
teologicznego. Lecz jednocześnie nie byliśmy pewni co do tego, jak mocno duch
ekumenii zakorzenił się w naszych Kościołach.
Pod tym względem - mimo istniejących trudności - bardzo przekonujące
były pewne świadectwa pochodzące z tak różnych krajów, jak Szkocja, Francja,
Szwecja i wschodnie Niemcy. Utwierdziły one nas w przekonaniu, że duch
ekumenii zadomowił się na dobre w ostatnich latach w niektórych częściach
Europy, przyczyniając się do zmiany mentalności i sposobu funkcjonowania
niektórych instytucji kościelnych. Młodzi ludzie rozumieją coraz mniej powody
naszych podziałów.
8. Istniał też inny powód do obaw. Prasa w naszych krajach informuje od
wielu miesięcy, że prawie w całej Europie wzrastają konflikty na tle etnicznym.
Powiada się, że do zaostrzenia tych konfliktów przyczynia się religia. Niektórzy
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z nas przywieźli informacje z pierwszej ręki. Wynika z nich, że krwawe
wydarzenia mają miejsce w Irlandii i Jugosławii. Istnieje konflikt między
katolikami rytu bizantyjskiego a prawosławnymi w Rumunii i na Ukrainie.
Napięcia występują między Moskwą a Rzymem.
Podczas naszego spotkania obawy te uległy poważnemu zminimalizowaniu.
Wspólna rozmowa i modlitwa sprawiły, że wzajemnie słuchaliśmy swego głosu.
Mogliśmy odkryć rozmiar odpowiedzialności, wobec której stawia nam Ewan
gelia. Wspólna wiara w moc Ducha Świętego wpływa na nasze przekonanie, że
ewangelizacja ma także dzisiaj przed sobą przyszłość.
Słuchaliśmy wzajemnie swego głosu

9.
Niektórzy obawiają się, że może dojść dzisiaj do ponownego ożywienia
konfesyjnych frontów. Nasze doświadczenie jest następujące: nie zostało to
potwierdzone w relacjach, jakie przedstawiliśmy sobie wzajemnie. Przytoczmy
pewne przykłady, które winny wystarczyć za dowód, że takie obawy nie
odpowiadają w pełni rzeczywistości.
/a/ Chrześcijanie, członkowie Kościołów mniejszościowych mogli stwier
dzić, że wszyscy bez wyjątku cierpią z powodu całkiem podobnych trudności,
niezależnie od tego, jakiego są wyznania lub jakie wyznanie dominuje w ich
kraju. Toteż żaden Kościół nie może się uchylić przed rachunkiem sumienia,
z którym wiąże się odpowiedź na pytanie: czy nasza postawa wobec mniejszości
jest zgodna z wymogami miłości chrześcijańskiej, a zarazem też sprawiedliwości
ludzkiej? W przypadkach, które tu mamy na myśli, dużo większą rolę odgrywa
fakt bycia większością lub mniejszością aniżeli przynależność konfesyjna.
/b/ Inny przykład. Zanim tu przybyliśmy odnosiliśmy wrażenie, że między
Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym rodzi się konfesyjna wro
gość. W rzeczywistości jednak wsłuchując się bez uprzedzeń w opinie wypowia
dane przez różnych uczestników mogliśmy się przekonać, że w każdym Kościele
lokalnym mamy do czynienia z bardzo różnymi sytuacjami. Spór między
Serbami i Chorwatami, podobnie jak konflikt w Irlandii, ma niewiele wspólnego
z wojną religijną. Spory te mają własną specyfikę, która nie pozwala na
porównywanie ich z napięciami, jakie występują między prawosławnymi a kato
likami rytu bizantyjskiego w Rumunii. Tamtejsza sytuacja różni się z kolei od tej
na Ukrainie. A sytuacja na Ukrainie nie pokrywa się z sytuacją w Rosji. Krótko
mówiąc: nie sposób zgromadzić przekonujące dowody na to, że wymienione
konflikty są wyłącznie sporami na podłożu konfesyjnym.
/c/ Prezydenci Piątego Europejskiego Spotkania Ekumenicznego pragną
zwrócić uwagę, że co się tyczy konfliktu serbsko-chorwackiego, to CCEE i KKE
podejmowały od wielu miesięcy starania, zgodne z duchem Zgromadzenia
Ekumenicznego w Bazylei, zmierzające do wspierania świadectwa na rzecz
pokoju i sprawiedliwości, dawanego przez Kościoły członkowskie /rzyms
kokatolicki, prawosławny i protestanckie/ w Jugosławii. Nasze organizacje
- CCEE i KKE - będą w dalszym ciągu, aktywnie i dyskretnie, pomagać
Kościołom w Jugosławii, zwłaszcza Kościołowi katolickiemu w Chorwacji
i Kościołowi prawosławnemu w Serbii, w coraz lepszej realizacji wspólnego
życzenia, polegającego na czynnym włączaniu się w proces pokoju i pojednania.
Wbrew wszelkim pozorom, Kościoły te nie znajdują się w stanie wojny.
Stwierdzenie to potwierdzają słowa, które padły podczas niedawnych dwóch
spotkań między kardynałem Kuharicem a patriarchą Pawłem: Przemoc nie może
prowadzić do pokoju.
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Odkryliśmy zakres odpowiedzialności, wobec której stawia nas Ewangelia

10.
Ewangelizacja, według naszego przekonania, jest podstawową od
powiedzialnością, która na nas ciąży. Darmo otrzymaliśmy Słowo Boże, darmo
chcemy je więc przekazywać dalej. Znajdujemy w tym źródło radości. Wspólnie
odkryliśmy, że treścią każdej ewangelizacji jest zwiastowanie Jezusa Chrystusa
wszelkiemu stworzeniu. On jest drogą, i prawdą, i życiem /J 14,6/. Wymianie
własnych doświadczeń towarzyszyła teologiczna refleksja. To pozwoliło nam
ustalić przynajmniej cztery obszary naszej odpowiedzialności:
/a/ Każdemu antyświadectwu, które wspólnie składamy, musimy położyć
kres. Jedną z przyczyn oświeceniowego dystansu wobec wiary były wojny
religijne. Jeśli w imieniu ewangelizacji ponownie podejmiemy ze sobą rywaliza
cję, to wystawimy się na ryzyko, iż dystans naszych bliźnich wobec wiary jeszcze
się powiększy.
/b/ Musimy rozmawiać o wszystkich naszych problemach i wyciągnąć do
siebie dłoń. W dalszym ciągu trzeba będzie rozmawiać ze sobą tak, jak czyniliśmy
to w Santiago de Compostela. Powszechne było zwłaszcza życzenie, abyśmy
informowali się wzajemnie o inicjatywach w dziedzinie ewangelizacji. Wzajemne
podawanie sobie dłoni będzie konieczne także dlatego, ponieważ okazało się, że
w całej Europie występuje niezwykle wielka potrzeba ewangelizacji. Uważamy,
że w dziedzinie naszej współpracy musi obowiązywać złota reguła: nigdy nie
wolno wypierać Kościołów miejscowych z zajmowanej pozycji; należy im
pomagać, gdy wyrażają takie życzenie; nie wolno nic robić bez nich lub wbrew ich
woli. Bez ekumenicznego pokoju nie będzie możliwa w Europie ani ewangeliza
cja ani wspólne świadectwo wiary. Potrzebny jest dystans wobec prozelityzmu.
W kwestii tej solidaryzujemy sie z tekstem Zgromadzenia Ogólnego w Canberrze: Prozelityzm w stosunkach między Kościołami jest zarówno zgorszeniem jak
i wyzwaniem. Światowa Rada Kościołów dala w I960 roku definicję prozelityzmu
i potępiła go. Chodzi tu o zagadnienie, które wymaga pogłębienia, o ile chce się
uniknąć przepełnionych goryczą stosunków między Kościołami i przeciwstawić
tendencji, że jedna grupa realizuje swoje cele kosztem drugiej /Sprawozdanie sekcji
trzeciej: „Duchu jedności - pojednaj swój lud”/.
/c/ Prowadząc naszą działalność, musimy się kierować zasadami sprawied
liwości, pokoju i pojednania. W czasach dzisiejszych, gdy wielu odkrywa na
nowo swoje wartości etniczne, kulturowe i narodowe, musimy, jako chrześ
cijanie, uczynić wszystko, aby wartości te utrzymać pod kontrolą. Nie wolno
dopuścić do tego, by stały się one przyczyną niesprawiedliwości wobec innych
grup ludzkich, czyniąc z nich naszych wrogów lub przeciwników. Ewangelia,
którą zwiastujemy, jest prawdziwie Dobrą Nowiną o pojednaniu poróżnionych
braci i sióstr. Dzięki pojednaniu przez Ojca w Synu otrzymują oni Ducha.
Ewangelia jest Dobrą Nowiną o miłości: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze
czyńcie tym, którzy was nienawidzą /Łk 6,27/. Nowe przykazanie daję wam,
abyście się wzajemnie miłowali, ja k Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie
miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną
mieć będziecie /J 13,34n/.
/d/ Musimy dbać w dalszym ciągu o ekumeniczną formację duszpasterzy
i wiernych. Kierownictwa kościelne muszą angażować się nie tylko na rzecz
recepcji dokumentów, w których zawarty jest teologiczny konsens, lecz także
podejmować odpowiednie kroki, które umożliwią poznanie chrześcijan innych
tradycji i nauczą szacunku wobec nich. Z najnowszych doświadczeń wynika
wyraźnie, że napięcia między chrześcijanami są największe tam, gdzie najmniej
zadbano o ekumeniczną formację.
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Ewangelia ma w Europie nieskrępowaną przyszłość

11.
Ewangelizacja Europejczyków będzie miała przyszłość wówczas, gdy
podczas snucia refleksji nad duchowym dziedzictwem naszego kontynentu
uwzględnimy różnorodne elementy tego dziedzictwa. Jako chrześcijanie od
kryliśmy na nowo nasze żywe korzenie, które biorą swój początek w ludzie
izraelskim /por. Rz 11-13/. Jako obywatele Europy jesteśmy zarazem dziedzica
mi hellenizmu i oświecenia. Dzisiaj uzyskaliśmy nowego sąsiada w wyznawcach
islamu. Nie chcemy tworzyć jakiegoś religijnego monopolu w Europie. Naszym
celem jest zwiastowanie łaski Boga dla wszystkich ludzi.
Chociaż powiększył się dystans między Ewangelią a pewnymi obszarami
kultury i grupami ludności, to przecież możemy też stwierdzić, że nie tylko
w pewnych regionach Europy Wschodniej, ale i na Zachodzie dają się zauważyć
wyraźne poszukiwania religijne. Tak przygotowuje się urodzajny grunt pod
zwiastowanie królestwa Bożego. W okresie przemian, przez jakie przechodzi dziś
Europa, naszym obowiązkiem i naszą radością jest dawanie świadectwa i nadziei,
która jest w nas.
Kwestie wymagające rozstrzygnięcia

12.
Bliższego wyjaśnienia wymaga jeszcze sposób wzajemnego odnoszenia
się do siebie chrześcijan i Kościołów. Nasuwa się tu wiele pytań. Na przykład:
- Co zrobić, by w Kościołach zadomowił się Duch miłości, pokory
i cierpliwości? Jest to ważne, gdyż tylko On może nas wprowadzić w te sfery
pojednania, które są niezbędne.
- Jak Kościoły mogą się oprzeć pokusie nie nadużywania wolności religii,
którą udało się odzyskać w Europie?
- Jak przygotować Kościół do braterskiego spotkania z wyznawcami
innego Kościoła? Chodzi tu o sytuację, gdy wskutek migracji dany Kościół traci
dotychczasowy monopol na jakimś obszarze.
- J a k spowodować, by Kościoły porzuciły rywalizację w pozyskiwaniu dusz
i zaczęły się dzielić ze sobą doświadczeniem w dziedzinie ewangelizacji?
Przemiany społeczne i kulturowe domagają się tworzenia w całej Europie
nowych form wyrażania naszego chrześcijańskiego świadectwa:
- Jak w obliczu wielkich przemian duchowych w Europie możemy
przyczynić się do inkulturacji życia chrześcijańskiego, dając przez to dowód na
żywotność Ewangelii?
- Jak możemy odpowiedzieć na wielkie wyzwania etyczne we współczesnej
Europie?
- J a k możemy uniknąć niebezpieczeństwa eurocentryzmu, który podkopuje
naszą, cały świat obejmującą solidarność?
- J a k możemy wesprzeć pozytywne wartości tożsamości narodowej i jedno
cześnie przeciwstawić się formom spaczonego nacjonalizmu?
Na zakończenie tych wywodów trzeba powiedzieć, że chrześcijanom, w ich
jednoznacznym dawaniu świadectwa, potrzebna jest dzisiaj często całkiem
elementarna pomoc. Są i tacy, którym trzeba przyswoić podstawową wiedzę
religijną. Jak można jednym i drugim tej niezbędnej pomocy udzielić? Jeśli
chcemy, by nasze wspólnoty lokalne rozwijały działalność misyjną, to musimy
dbać o ich żywotność i rozwiązać problemy związane z wdrażaniem pozyskanych
osób w tryb życia chrześcijańskiego.
Większość poruszanych kwestii była już rozważana na Zgromadzeniu
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Ekumenicznym w Bazylei /1989/. Wymagają one pogłębionej refleksji, czym
mogą zająć się wspólnie KKE i CCEE.
W stronę przyszłości

13. Na zakończenie obecnego Piątego Europejskiego Spotkania Ekumeni
cznego chcemy podziękować Bogu za wszystkie przeżycia i doświadczenia, jakie
mogliśmy poczynić dzięki licznym kontaktom w ramach pogłębiającej się
wspólnoty Kościołów chrześcijańskich Europy. W obliczu Boga dajemy też
wyraz nadziei, że możliwe będzie złożenie przez nas na naszym kontynencie
wspólnego świadectwa wiary.
14. Pojęciem wiodącym w Riva del Garda była „wiara” , w Erfurcie
- „nadzieja” , natomiast słowem wiodącym naszego spotkania w Santiago,
któremu podporządkowane zostały wszystkie inne, była „miłość” . Oznacza to
na przykład niezgodę na rywalizację a zgodę na współpracę. Jest to sprawa
bardzo aktualna, gdyż Europa na drodze do jedności a Kościoły podczas próby
silniejszego zaakcentowania swej jedności, o której powiadają, że pochodzi od
C hrystusa-m uszą stawić czoła licznym napięciom i konfliktom, które częściowo
otrzymują w spadku, a po części są zjawiskiem nowym.
15. Naszą nadzieję, będącą też wyrazem naszego wspólnego zaangażowania,
pokładamy w tym, że Kościoły staną się wspólnie, w sercu współczesnej Europy,
tym, czym nie zawsze były w przeszłości i również w czasach nam współczesnych
- domostwem miłości, miejscem, w którym dochodzi do zmieszania i wzajemnego
pobudzania miłości do Boga, bliźniego i wroga. W tych ramach, w tym klimacie
miłości i wyrzeczenia się zła, musi realizować się dzisiaj ewangelizacja w Europie.
Jako prezydenci chcielibyśmy zalecić następujące jej formy:
- Nasze Kościoły zobowiązują się do rezygnacji z wszelkiej formy współ
zawodnictwa w dziedzinie ewangelizacji, gdyż chciałyby uniknąć skażenia
duchem konkurencji.
- W czasach, gdy religia zamiast wpływać na łagodzenie konfliktów,
przyczynia się do ich ożywienia a nawet zaostrzenia, rzeczą szczególnie ważną
jest rozwijanie ekumenicznego pokoju.
- Ważnym środkiem w służbie ekumenicznego pokoju mogłoby być
powoływanie w każdym kraju europejskim na płaszczyźnie krajowej i lokalnej
rady Kościołów chrześcijańskich. Apelujemy do Kościołów, aby wszędzie tam,
gdzie takie rady jeszcze nie istnieją, podjęły niezbędne kroki zmierzające do
stworzenia takiej stałej struktury dialogu i współpracy.
- Współpraca ekumeniczna w dziedzinie misji i ewangelizacji jest już
możliwa na płaszczyźnie lokalnego życia kościelnego. Obejmuje ona takie
dziedziny, jak: przekład, kolportaż i wspólne studiowanie Biblii; zaangażowanie
ekumeniczne na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia; dawa
nie wspólnego świadectwa w środkach masowego przekazu; współpraca w dzie
dzinie diakonii. Zachęcamy gorąco Kościoły lokalne do podjęcia tego rodzaju
współpracy tam, gdzie jej jeszcze nie ma.
- W obliczu nowej sytuacji, charakteryzującej się religijnym pluralizmem
w Europie, Kościoły winny przemyśleć wspólnie wewnętrzną więź między
ewangelizacją a dialogiem międzyreligijnym.
- W celu pogłębienia wewnętrznego, zasadniczego związku, jaki istnieje
między misją a ewangelizacją w Europie, Kościoły mogłyby zastanowić się nad
wspólnym programem studyjno-edukacyjnym. W ten sposób mogłyby za
znaczyć dobitniej swoją odpowiedzialność za wspólny dom europejski, nad
którego budową trwają intensywne prace.
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- Modlitwa jest alfą i omegą chrześcijańskiego życia i ekumenii. Proponuje
my, aby tam, gdzie nie ma to jeszcze miejsca, wprowadzić do modlitwy
przyczynnej prośbę w intencji wszystkich Kościołów i naszego kontynentu.
- Nasza wizja przyszłości ma objąć cały świat i umocnić w nas nadzieję, że
nasze szczególne powołanie jako Kościołów europejskich polega także na
ukazywaniu, że żyjąc w społeczeństwie wysoko stechnicyzowanym i zeświecczonym
nie tylko można trwać przy wierze chrześcijańskiej, ale nawet wykazywać jej
znaczenie i wartość dla współczesnego życia. Na tym może polegać jeden
z naszych wkładów na rzecz przyszłości chrześcijaństwa w świecie.
- Nasza wizja przyszłości obejmuje nie tylko ten świat, opiera się ona
również na Tym, który od dawna jest już naszą przyszłością. On zaprasza nas do
tej przyszłości, powiadając i obiecując: Oto wszystko nowym czynię /Obj 21,5/.

16.
Po wyjściu z Egiptu, wyzwolonemu z niewoli faraona ludowi Bożemu
zdawało się, że jego wejście do Ziemi Obiecanej jest bardzo bliskie /IV Mojż 14/.
Wywiadowcy poinformowali, że rosną tam wielkie kiście winogron, wspaniałe
jabłka granatu i figi /IV Mojż 13,23/. Ale mówili też, że jest to kraj pełen
niebezpiecznych olbrzymów i że jego miasta są obwarowane aż po niebo /V Mojż
1,28/...
Lud wpadł w popłoch, gdyż większość wywiadowców, z wyjątkiem Kaleba
i Jozuego2odebrała Izraelitom odwagę. Potrzebna więc była długa wędrówka po
pustyni. Żaden z tych mężów... nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom /IV
Mojż. 14,23/.
Czy w obliczu obietnic i wielkich przemian, które przeżywa dziś Europa,
będziemy bojaźliwymi wywiadowcami lub ludźmi, którzy jak Jozue i Kaleb
dodają swoim braciom i siostrom odwagi /IV Mojż 13,30/?
Odpowiedź - z pomocą łaski Bożej - zależy od nas!
Tłumaczył: Karol Karski

SYMPOZJUM EKUMENICZNE
„Kościoły chrześcijańskie w Europie narodów”
Opole, 6 -7 grudnia 1991

Inicjatorem spotkania był przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds.
Ekumenizmu - Biskup opolski Prof. Alfons Nossol, organizatorami zaś Instytut
Ekumeniczny KUL oraz Diecezjalny Instytut Teologiczno-Pastoralny /Filia
KUL/ w Opolu.
Sympozjum zorganizowano w ramach realizacji programu badawczego
„Jedność Kościołów - jedność Europy” . W spotkaniu obok przedstawicieli
Kościoła rzymskokatolickiego uczestniczyli teologowie z Kościoła ewangelic
ko-augsburskiego oraz reprezentanci Kościoła grekokatolickiego. Zabrakło
niestety zaproszonych teologów prawosławnych.
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Obrady skoncentrowały się wokół trzech kręgów tematycznych: „Kościoły
w dialogu” , „Kościół i naród” oraz „Ewangelizacja w Europie Wschodniej
- szanse, problemy, zagrożenia” .
Sympozjum rozpoczęto odczytaniem fragmentu Pisma św. /Rz 15,2-13/
oraz wspólną modlitwą, której przewodniczył Ks. Prof. Wacław Hryniewicz
/OMI/.
Zebranych uczestników przywitał gospodarz sympozjum Ks. Biskup Prof.
Alfons Nossol. W słowach powitania nawiązał do czasu Adwentu, który
wskazuje na fakt, że wszyscy zmierzamy ku Pleromie, która jest w Bogu, że
Chrystus, Pan Wieków jest naszą przyszłością absolutną, bowiem - jak stwierdził
Ks. Biskup za K. Barthem - wszyscy, mimo, że wierzymy inaczej, wierzymy jednak
w Jednego. Szukając korzeni jedności Europy, jedynie w Chrystusie możemy
dostrzec kamień węgielny tejże jedności. Chrystus jest bowiem niezmienny.
Jedność w wielości świadczy jedynie o katolickości - powszechności prawdziwej
Kościoła, gdzie w centrum stoi Chrystus-Światło. Dlatego - jak podkreślił Ks.
Biskup - sympozjum to ma wymiar kairologiczny.
SESJA I
Temat: „KOŚCIOŁY W DIALOGU”
Retrospektywa minionego dziesięciolecia /1980-1990/
Sesji przewodniczył Karol Karski

Wprowadzenia do dyskusji dokonali: Ks. Bp Prof. A. Nossol - od strony
dialogu katolicko-luterańskiego oraz Ks. Prof. W. Hryniewicz - od strony
dialogu katolicko-prawosławnego. Obaj referenci od wielu już bowiem lat
uczestniczą w międzynarodowych dialogach doktrynalnych.
1.1. Ks. Biskup w swoim wystąpieniu poruszył trzy sprawy:
a/ przedstawił dokumenty konwersacyjne ostatniego dziesięciolecia;
b/ omówił efekty spotkania Światowej Rady Kościołów w Canberze
w Australii, które odbyło się w dniach 7-20.02.199 lr.;
c/ postawił problem: czy naprawdę można dziś mówić o zastoju w ekumeni
zmie i dlaczego?
W tym punkcie Ks. Biskup stwierdził, że istotnie nastąpił tu pewien kryzys.
Jest to sprawa wypływająca z wiary, bowiem „krisis” należy do istoty wiary. Jest
on więc zjawiskiem normalnym, nie mogącym rodzić przerażenia, ale raczej
mającym mobilizować do dalszej pracy.
Kolejną przyczyną zaistniałego kryzysu jest dostrzeganie tych spraw, które
nas dzielą, a także postawa indyferentyzmu religijnego. Kryzys wypływa również
z obawy przed utratą własnej tożsamości.
Na zakończenie swojego wystąpienia Ks. Bp. Prof. A. Nossol podkreślił, że
sprawa jedności jest jednym z naczelnych obowiązków każdego chrześcijanina.
1.2. Jako drugi zabrał głos Ks. Prof. W. Hryniewicz z Instytutu Ekumenicz
nego KUL. Swój referat zatytułował „Trud i nadzieja” . We wstępie swojego
wystąpienia zaznaczył on, że dla przezwyciężenia zaistniałych trudności w dialo
gu między Kościołami potrzeba wiele czasu i nadziei, i że jego wystąpienie jest
tylko dzieleniem się pewnymi nadziejami.
W swoim referacie Ks. Prof. W. Hryniewicz podkreślił, że:
a/ Dialog tworzy nowe sformułowania języka teologicznego:
- dialog rozpoczął się nad rzeczywistością wspólną obu Kościołom,
mianowicie, nad rzeczywistością zbawczą;
- hermeneutycznym kluczem tego dialogu jest rola dogmatu trynitarnego,
który wskazuje na rzeczywistość większą niż Kościół, którą jest sam Bóg.
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Tajemnica dogmatu trynitarnego, to tajemnica jedności i wielości. Jest to
ontologia relacji Boskich Osób bez jakiegokolwiek podporządkowania;
- nastąpiła równowaga chrystologii i pneumatologii; podkreśla się relację
wzajemności między Chrystusem i Duchem Świętym jako zadatek spełnienia;
- zaczęto myśleć w kategoriach ikonicznych, gdzie Kościół jest zwiastunem,
znakiem, ikoną rzeczywistości zbawczej. W jego funkcji odbija się obraz
posługiwania apostolskiego a nawet samego Chrystusa;
- nowy język unika terminologii kontrowersyjnej. W dialogu pragnie się
mówić językiem pozytywnym, biblijnym i patrystycznym.
b/ Ważnym momentem w dialogu jest „Eklezjologia communii” o orientacji
trynitarnej, chrystologicznej i pneumatologicznej. Wskazuje ona na:
- prymat koinonii. Podkreśla fakt, że Kościół jest szczególnym miejscem,
przestrzenią działania Chrystusa i Ducha Świętego, co też jest dla nas zobowią
zujące w dążeniu do jedności;
- diakonię Kościoła, która jest udziałem w posługiwaniu samego Chrystusa
a także Ducha Świętego;
- koncentrację uwagi na Eucharystii, która wprowadza w mistagogię i trud
bycia Kościołem.
c/ Ważnym elementem dialogu z Kościołem prawosławnym jest „Eklez
jologia Kościołów siostrzanych” i to szczególnie w dobie trudności związanych
z uniatyzmem. Trzeba - jak podkreśla Ks. Prof. W. Hryniewicz - odejść od
kategorii nawracania i porzucić przestarzałą eklezjologię powrotu i wejść na
nowo na grunt eklezjologii wspólnoty, bo to jest jedyna szansa dialogu, jedyna
szansa dojścia do pojednania.
d/ Kolejnym niezbędnym elementem dialogu jest akceptacja jedności wiary
w różnorodności praktyk. Coraz wyraźniej zarysowuje się potrzeba recepcji
dialogu. Ma ona budować postawy, wywierać wpływ na zachowania Kościołów,
na styl relacji między nimi, aby kształtowała się nowa duchowość całości,
katolickości.
Na zakończenie swojego wystąpienia Ks. Prof. W. Hryniewicz powrócił
w swoich rozważaniach do tytułu referatu „Trud i nadzieja” , stwierdzając, że
dialog teologiczny powinien być niezależny w zasadzie od nastrojów, uprzedzeń,
uwarunkowań emocjonalnych. Warunkiem porozumienia jest wzajemne zaufa
nie, które łatwo jednak zniszczyć brakiem wrażliwości, szacunku, zapomnieniem
o bolesnej przeszłości a nawet zapomnieniem o tym, że ktoś jest słabszy. Ważną
jest etyka dialogu, która jest bardzo trudna, ale bez której nie sposób myśleć
o postępie.
1.3. DYSKUSJA

Jako pierwszy w dyskusji zabrał głos dr K. Karski. Mówił o dia
logu międzyprotestanckim. Wymienił tu m. in. „Konkordię leuenberską” z
1973 r., która zaprowadziła wspólnotę ołtarza i ambony między luteranami,
reformowanymi i ewangelikami unijnymi w Europie. Stwierdził również, że w
tej chwili jest bardzo silna tendencja do wspólnoty z metodystami, którzy
w dobie obecnej postrzegani są jako trzeci tradycyjny Kościół ewangelicki.
Świadczy to, że i na tym polu zauważyć można pewne postępy na drodze do
jedności.
Następnie głos zabrał Ks. Prof. C. Napiórkowski /OFM Conv/, który
podkreślił rolę teologów polskich w ruchu ekumenicznym i nawiązał do
stwierdzenia, że nasz stosunek do uniatyzmu jest sprawdzianem dialogu. Dys
kutant zrozumiał to jako przekaz stanowiska prawosławnych. Ks. Profesor
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stwierdził dalej, że w takim sformułowaniu tkwi założenie, że skoro w dialogu się
coś przyjęło, to Kościoły powinne to wdrażać w życie. Tutaj postawił pytanie: czy
można posądzić Kościoły o nieszczerość, jeśli niezwłocznie nie wdrażają w życie
postanowień wypływających z dialogu, który przecież toczy się przede wszystkim
między teologami?
Polemikę w stosunku do postawionego problemu podjął ks. dr J.S. Gajek
/MIC/, który stwierdził, że skoro Kościoły godzą się na wysłanie teolo
gów, znaczy to, że mają zamiar na serio potraktować to jako przynajmniej
zadanie w recepcji. Postawił on również pytanie: co właściwie Kościoły
chrześcijańskie wnoszą w życie Europy narodów i to zarówno na Wschodzie
jak i na Zachodzie?
Kolejnymi dyskutantami byli dr B. Rożnowski oraz Rektor Prof. J.
Pośpiech. Zwrócili oni uwagę na zbyt małą transmisję pomiędzy ustaleniami
teologów a życiem wiernych, a także na brak antropologicznego, humanistycz
nego aspektu w dialogu.
W odpowiedzi na postawione pytania Ks. Bp Prof. A. Nossol stwierdził, że
szukanie dróg do jedności Kościoła nastawione jest do jedności świata. Kościoły
poprzez dialog winne doprowadzić do tego, aby wewnętrznie pojednane stały się
znakiem, „sakramentem” jedności ludzkości. Pojawiające się zaś nacjonalizmy
mogą być jedynie przezwyciężone dzięki autentycznemu świadectwu pojed
nanego Kościoła.
Ks. Prof. W. Hryniewicz przyznał, że przeszłość daje obraz niesłychanej
kłótliwości Kościołów. Wystarczy popatrzeć na męczenników, których sobie
wzajemnie przysparzano. Dlatego Kościołom trzeba na nowo uwrażliwienia na
wartości humanistyczne, ale w praktyce życia. Sam fakt dialogu, etos dialogu,
musi zmienić życie Kościołów.
1.4. Kolejnym referentem był dr B. Rożnowski. Temat jego prelekcji
brzmiał: „Stereotypy we wzajemnym patrzeniu chrześcijan na siebie” .
Przedstawiając wyniki swoich badań w tej materii zaznaczył, że w stereo
typie widzi największą trudność dążeń ekumenicznych, że to właśnie ste
reotyp stanowi często usprawiedliwienie dla wrogiej postawy wobec innych
ludzi.
W związku z tym stawia kilka postulatów dla spotkań ekumenicznych:
a/ liczebność zaproszonych uczestników poszczególnych wyznań powinna
być taka sama, aby uniknąć wrażenia dominacji jednych grup nad innymi;
b/ nie manifestować zbyt mocno swojej przynależności do danej grupy,
nawet przez znaki zewnętrzne;
c/ organizować spotkania, gdzie uczestnicy nie potwierdzaliby stereotypo
wych różnic, ale mogliby wczuć się w sytuację, położenie innych grup.
SESJA II
Temat: „KOŚCIÓŁ I NARÓD”
Sesji przewodniczył ks. dr H. Sobeczko

Biblijno-teologiczne podstawy problematyki „Kościół i naród” przed
stawili: ks. dr hab. J. Czerski oraz ks. dr P. Jaskóła. Z konfesyjnego punktu
widzenia problematykę tę prezentowali: ks. mgr J. Hause i dr K. Karski
/perspektywa ewangelicka/, ks. dr K. Staniecki i mgr B. Łeśko /perspektywa
grekokatolicka/, natomiast ks. mgr H. Gawelczyk - na podstawie lokalnej
perspektywy Śląska.
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2.1. Pierwszym prelegentem tej sesji był ks. dr hab. Janusz Czerski. Swój
referat zatytułował: „Ecclesia ex sentibus. Perspektywa biblijno-teologiczna” .
Ujął go w trzech punktach:
a/ Ciągłość Kościoła.
Podkreślał tu fakt, że temat Ludu Bożego zaczyna się od przymierza na
Synaju. Od tego momentu stary Lud Boży stał się własnością Boga. Przymierze
to, mimo niewierności, nigdy przez Boga nie zostało anulowane. Bóg bowiem
ocala „Resztę” i ustanawia „Nowe Przymierze” w Jezusie Chrystusie. Kościół
więc swoimi korzeniami wrośnięty jest w Stary Testament.
b/ Uniwersalizm Kościoła
Chrystus przygotowuje Nowy Lud Boży pośród Izraela, ale nie tylko
do niego się ogranicza. Przyjmuje do swojej wspólnoty również innych
ludzi, nakazując równocześnie apostołom, aby szli do wszystkich narodów
głosząc im Ewangelię o zbawieniu. Kościół stanowi więc wezwanie dla każdego
człowieka.
c/ Wnioski praktyczne:
- stwierdzenie judaistycznych korzeni Kościoła;
- w Kościele mieszczą się wszystkie narody;
- uniwersalizm Kościoła jest dla nas ostrzeżeniem, wypływającym ze
słów Chrystusa, że będzie on dany tym narodom, które wydadzą właściwy
owoc.
2.2. Kolejnym prelegentem był ks. mgr Jan Hause, dyrektor Biblioteki
Głównej ChAT. Tytuł jego wystąpienia brzmiał: „Kościół wobec procesów
koncyliarnych” .
Dokonał on krótkiego przeglądu ruchów koncyliarnych na przestrzeni
ostatnich dziesięcioleci. Podkreślił ich zasługi w przezwyciężaniu tzw. żelaznej
kurtyny w Europie, która była również jedną z przeszkód na drodze do jedności
Kościołów Europy. Zwrócił również uwagę na rozdźwięk, jaki istnieje pomiędzy
Biblią a życiem ludzkim.
2.3. Następnym referentem był dr Karol Karski. W swoim wystąpieniu
zauważył, że Reformacja i wyłonienie się z niej Kościołów ewangelickich stało się
powodem załamania się jednolitego „Corpus Christi” . Zaistniała wtedy zupełnie
nowa rzeczywistość organizowania się Kościołów protestanckich w granicach
różnych państw lub księstw. W zależności od sytuacji doszło do wykształcenia
czterech zasadniczych typów Kościołów: państwowego, ludowego /Volkskir
che/, mniejszościowego i diasporalnego. W dzisiejszej myśli protestanckiej
istnieje tendencja do nie absolutyzowania narodu, bowiem naród nie jest celem
samym w sobie. Zadanie Kościoła zaś widzi się jako występowanie na rzecz
pojednania różnorodności narodów.
2.4. Bardzo ciekawym był dwugłos ks. dra K. Stanieckiego oraz mgra
B. Łeśki na temat sytuacji Kościoła grekokatolickiego na przestrzeni ostatnich
dziesięcioleci i w obecnym czasie. Zwrócono przede wszystkim uwagę na
trudności i zagrożenia, jakie ten Kościół przeżywa.
2.5. Sytuację Kościoła na Śląsku na przestrzeni ostatnich trzech wieków
omówił ks. mgr H. Gawelczyk. Uczynił to w oparciu o: rytuały, modlitewniki,
listy pasterskie, pielgrzymki, bractwa istniejące na Śląsku, a także w oparciu
o postawę kapłanów tam pracujących.
Referent podkreślił, że swoje duchowe oblicze Śląsk zawdzięcza przenikaniu
się kultur: polskiej, niemieckiej i czeskiej. Jest to więc region specyficzny,
w którym Kościół już od wieków działał na styku różnych kultur i narodowości,
gdzie pełnił zawsze rolę jednania między ludźmi.
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2.6. DYSKUSJA

Ks. Bp Prof. A. Nossol, który jako pierwszy w tym miejscu zabrał głos
stwierdził, że wiązanie wyznania, przekonań religijnych z narodowością niesie
w sobie apriorycznie zacieśnienie chrystianizmu w jego uniwersalistycznej
otwartości. Z drugiej zaś strony nie można się zgodzić ze stwierdzeniem, że naród
nie koreluje z chrześcijaństwem, bowiem nie można odżegnywać się od narodu
jako nośnika wartości. Dlatego błogosławieństwem będzie zawsze zdrowy
patriotyzm pozbawiony jakichkolwiek form nacjonalizmu.
Jako drugi, głos zabrał Ks. Prof. W. Hryniewicz, który powrócił do sprawy
uniatyzmu podkreślając, że zdolność do dialogu być może w przeszłości
zmieniłaby bieg historii.

SESJA III
Temat: 9rEWANGELIZACJA W EUROPIE WSCHODNIEJ ,
W EZWANIE EKUMENICZNE, SZANSE, PROBLEMY, ZAGROŻENIA”

Sesji przewodniczył ks. prof. C. Napiórkowski

Miała ona charakter okrągłego stołu. O wezwaniu ekumenicznym, jakim jest
problem ewangelizacji w Europie Wschodniej, mówili:
Ks. Prof. C. Napiórkowski, diakon W. Bugel /z Czeskiego Cieszyna/ oraz
ks. dr J.S. Gajek.
3.1. Referat wprowadzający przedstawił ks. dr P. Jaskóła z Instytutu
Ekumenicznego KUL. Temat jego wystąpienia, to „Rola Kościoła w zsekularyzowanym świecie” . Referat ten opracowany został w oparciu o dokumenty
Vaticanum II a szczególnie o Konstytucję dogmatyczną o Kościele i Konstytucję
pastoralną o Kościele w świecie współczesnym.
Referent podkreślił:
a/nowy wymiar Kościoła
Dostrzega się ścisłą łączność Kościoła z całą rodziną narodów. Podczas
soboru dokonano epokowego kroku: Kościół pojednał się z epoką czasów
współczesnych;
b/nowe spojrzenie na zjawisko ateizmu
Kościół odrzuca ateizm. Nie wprowadzono jednak jego potępienia. Zaś
środka zaradczego na ateizm należy szukać: w doktrynie dobrze wyłożonej oraz
w patrzeniu na siebie z szacunkiem i wzajemnym zrozumieniem;
c/ nowe rozumienie Kościoła jako „sakramentu” zbawienia świata.
Referent za K. Rahnerem stwierdza, iż pojęcie to wyraża fakt, że Kościół
i zbawienie, to wielkości różne od siebie. Kościół jest bowiem, „znakiem”
zbawienia. Znak zaś nie jest identyczny z tym co oznacza. Uzasadnieniem
podstawy jego istnienia jest służba na rzecz ludzkości w Bogu.
3.2. Kolejnym referentem był diakon W. Bugel. Swoje wystąpienie zatytuło
wał: „Problem ewangelizacyjny w Czecho-Słowacji, ze szczególnym uwzględ
nieniem Czech i M oraw” .
Po historycznym nakreśleniu sytuacji Kościoła na tych terenach, jako
szczególnie ważną uznał inicjatywę dziesięcioletniej odnowy społeczeństwa
podjętą przez kard. Tomaśka od pierwszej niedzieli adwentu 1988 r. Podkreślił

KOŚCIOŁY CHRZEŚCIJAŃSKIE W EUROPIE NARODÓW

85

też fakt odnowy życia kapłańskiego i zakonnego przy pomocy duchowieństwa
polskiego.
3.3.
Jako następny wystąpił ks. dr J.S. Gajek z Instytutu Ekumenicznego
KUL.
Przedstawił on sytuację Kościoła na terenach byłego ZSRR. Stwierdził, że
dziś jest tam jeszcze atmosfera euforii, ale i ogólnego zamętu. Cerkiew rosyjską
uważa obecność duchownych innych Kościołów za działalność misyjną. Dlatego
potrzeba tutaj z naszej strony szczególnej delikatności i zrozumienia. Referent
nakreślił również zróżnicowaną sytuację w samej Cerkwi moskiewskiej a także
podkreślił fakt niezdrowej często rywalizacji pomiędzy katolikami na różnych
terenach.
3.4. DYSKUSJA

Wzięli w niej udział m.in.: dr K. Karski, ks. prof. C. Napiórkowski, ks. prof.
W. Hryniewicz, ks. prof. M. Czajkowski, dn. W. Bügel, M. Majerczak - członek
Diecezjalnej Komisji Ekumenicznej w Opolu, mgr B. Łeśko, ks. mgr J. Bogusiak
- również członek Diecezjalnej Komisji Ekumenicznej w Opolu, ks. dr J.S.
Gajek, ks. mgr J. Hause oraz ks. dr K. Staniecki - przewodniczący Diecezjalnej
Komisji Ekumenicznej w Opolu.

3.5. PO DSUM OW ANIE

Podsumowania obrad dokonali: ks. prof. C. Napiórkowski oraz ks. prof.
W. Hryniewicz.
Ks. prof. C. Napiórkowski we wstępie stwierdził, że w zasadzie udało się
zrealizować zamierzenia określone tematem spotkania.
Wyraził również ubolewanie z powodu nieobecności braci prawosławnych.
Następnie przystąpił do przedstawienia zasadniczych wniosków. Wśród nich
postawił m.in. następujące:
a/ Kościoły mogą spełnić doniosłą funkcję w dziele jednoczenia się Europy,
b/ Dziś odpowiedzialność Kościołów za kształ Europy jest wielka. Stwier
dzono istnienie stereotypów we wzajemnym patrzeniu na siebie. Trzeba je
przezwyciężać.
c/ Na skutek nieznajomości wielu faktów /Śląsk, Ukraina/, w sposób
krzywdzący myślimy o naszych braciach.
d/ Musimy uczyć się prawdziwej historii pisanej wspólnie,
e/ Wiele uwagi przyciągnął temat ewangelizacji na terenach byłego ZSRR.
f/ Przy podejmowaniu inicjatyw pastoralnych i ewangelizacyjnych potrzeba
nam wiele roztropności i wzajemnego szacunku.
PROBLEM Y OTWARTE:

a/ Co zrobić, aby dialogi doktrynalne owocowały w życiu?
b/ Co czynić, by ujawnione tutaj myślenie zawędrowało „pod strzechy i do
pałaców”?
c/ Przynależność religijna często przeplata się z przynależnością narodową.
Co zrobić aby przezwyciężyć nacjonalizmy?
d/ Gdzie leżą granice pomiędzy żarliwością głoszenia Ewangelii a ekumeni
czną spolegliwością?
e/ Jak kontynuować ekumeniczną pracę w postawionym temacie?
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3.6. ZAKOŃCZENIE

Na zakończenie obrad jeszcze raz zabrał głos Ks. Bp Prof. A. Nossol, który
wszystkim zebranym podziękował za udział w sympozjum oraz wyraził nadzieję
na jego owocność w pracy nad szukaniem dróg do jedności Kościoła.
4. WYKAZ UCZESTNIKÓW

1. ks. bp prof. Alfons Nossol /IE KUL; Filia KUL w Opolu/
2. ks. bp dr Gerard Kusz /Filia KUL w Opolu/
3. ks. prof. Wacław Hryniewicz /IE KUL/
4. ks. prof. Celestyn Napiórkowski (IE KUL)
5. ks. prof. Michał Czajkowski /ATK Warszawa/
6. prof. Jerzy Pośpiech /WSP Opole/
7. ks. dr hab. Janusz Czerski /Filia KUL w Opolu; PAT Wrocław/
8. ks. dr Helmut Sobeczko /Filia KUL w Opolu/
9. ks. dr Krzysztof Staniecki /Filia KUL w Opolu/
10. ks. dr Piotr Jaskóła /IE KUL; Filia KUL w Opolu/
11. ks. dr Stanisław J. Koza /IE KUL/
12. ks. dr Jan S. Gajek /IE KUL/
13. dr Karol Karski /ChAT Warszawa/
14. dr Bohdan Rożnowski /K U L/
15. ks. dr Franciszek Piechota /Opole/
16. ks. dr Gerard Strzeduła /Opole/
17. ks. mgr-lic. Henryk Gawelczyk /Proboszcz par. Koty, diec. opolska/
18. ks. mgr-lic. Edmund Podzielny /Proboszcz par. Kluczbork, diec. opolska/
19. ks. mgr-lic. Albert Glaeser /Filia KUL w Opolu/
20. ks. mgr Jan Hause /ChAT Warszawa/
21. ks. mgr Jerzy Bogusiak /Proboszcz par. Skorogoszcz, diec. opolska/
22. ks. mgr Zygfryd Glaeser /Student IE KUL/
23. dn mgr Walerian Bugel /Student IE KUL; CSFR/
24. ks. mgr Henryk Schroeder /Kluczbork, par. Ewangelicko-Augsburska/
25. ks. mgr Waldemar Szajthauer /Lasowice Wielkie, par. Ewang-Augsburska/
26. ks. mgr Kazimierz Bochenek /Opole/
27. ks. Alojzy Wolny /Opole/
28. kl. Ryszard Siadul /WSD Księży Orionistów/
29. Marian Majerczak /K IK Racibórz/
30. mgr Barbara Mażak /Opole/
31. mgr-inż. Bogdan Łeśko /K IK Gliwice/
32. Małgorzata Kurianowicz /Opole/
33. Piotr Muskała /Opole/
Ks. Zygfryd Glaeser
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SIÓDME ZGROMADZENIE OGÓLNE
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW
Canberra, Australia, 7-20 luty 1991 r.
PRZEBIEG OBRAD
Siódme Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów nie przejdzie
zapewne do histęrii jako wydarzenie o przełomowym znaczeniu dla ruchu
ekumenicznego. Śledząc obrady, można było odnieść wrażenie, że Kościoły
członkowskie zadowalają się dotychczasowymi osiągnięciami we współpracy
i współdziałaniu i nie myślą na razie o jakimś następnym śmiałym kroku na
drodze ku jedności.
Uroczystość eucharystyczna w niedzielę, 10 lutego, prowadzona według
tzw. liturgii z Limy, ukazała, że dla protestantów, niezależnie od ich konfesji,
wspólne przystępowanie do Wieczerzy Pańskiej jest już tak oczywiste, iż nie
wymaga dalszych dyskusji. Zarazem jednak można się było przekonać, że przy
Stole Pańskim najjaskrawiej uwidacznia się też podział między protestantami
a prawosławnymi i katolikami. Podczas gdy ci pierwsi, generalnie rzecz biorąc,
widzą w praktykowaniu wspólnej Komunii św. drogę prowadzącą do pełnej
jedności, ci drudzy uważają, iż najpierw trzeba osiągnąć całkowite porozumienie
w kwestiach doktrynalnych,a dopiero później wspólnie świętować Eucharystię
jako ukoronowanie tego porozumienia. Możliwość pogodzenia tych, tak
diametralnie różnych, stanowisk wydaje się więc dość beznadziejna. Dlatego
wypowiedź sekretarza generalnego, ks. Emilio Castro, który dawał wyraz
nadziei, że już podczas następnego zgromadzenia ogólnego wszyscy będą się
mogli spotkać przy wspólnym Stole Pańskim, uznać trzeba za zbyt optymistycz
ną.
Niewiele brakowało, by z powodu wojny w Zatoce Perskiej Zgromadzenie
w Canberrze zostało odwołane. Wnioskodawcy /zwłaszcza przedstawiciele
ewangelicyzmu niemieckiego/ wyrażali obawy, że wydarzenia polityczne ze
pchną na margines tematykę teologiczną oraz że nie uda się przybyć do Australii
przedstawicielom Kościołów z terenów objętych działaniami wojennymi. Prze
ważyła jednak opinia zwolenników zwołania obrad. Do Canberry zjechało 850
delegatów Kościołów członkowskich /jednak o stu mniej, niż oczekiwano/.
Prawie co drugi był osobą świecką, co trzeci - kobietą, co dziesiąty miał mniej niż
27 lat.
Wśród ogólnej liczby 4 tysięcy uczestników VII Zgromadzenia Ogólnego
było trzynastu Polaków. Status delegatów mieli: ks. bp Jeremiasz, Anna Daciuk,
Wsiewołod Konach i Marian Bendza z Kościoła Prawosławnego; ks. bp Jan
Szarek i ks. Jerzy Otello z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; ks. Tadeusz
Pikulski z Kościoła Polskokatolickiego. Ks. bp. Zdzisławowi Trandzie, jako
prezesowi krajowej rady ekumenicznej, przyznano status delegowanego przed
stawiciela, co upoważniało go do zabierania głosu na plenum i w sekcjach, lecz
nie pozwalało głosować nad uchwałami /prawo to przysługuje tylko delegatom
Kościołów/. Ks. bp Alfons Nossol, przewodniczący Komisji Episkopatu ds.
Ekumenizmu i członek 23-osobowej delegacji watykańskiej, posiadał status
delegowanego obserwatora. Ponadto Irena Białokoz /prawosł./ służyła Zgroma
dzeniu Ogólnemu jako doradca, a Hanna Tranda /ref./ i Anna Paszkiewicz
/prawosł./ należały do 175-osobowego grona stewardów. Piszący te słowa miał
akredytację dziennikarską.
Dnia 7 lutego, podążając na nabożeństwo inaugurujące obrady, przechodzi
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liśmy obok ogniska z liści eukaliptusowych, rozpalonego przez rdzennych
mieszkańców Australii, tzw. aborygenów. Przedstawiciel tej ludności, biskup
anglikański Arthur Malcolm, tak objaśnił nam symbolikę tego ognia: Jest to
obrządek, który w kulturze i religii rdzennych Australijczyków wiąże się ściśle
z chrześcijańskim pojmowaniem oczyszczenia przez ogień Ducha Świętego. Tak,
ja k wczesne chrześcijaństwo włączyło stare obrzędy przodków w porządek
obyczajów, związanych np. ze Świętami Wielkanocy, podobnie aborygeni, którzy
stali się chrześcijanami, traktują stare symbole religijne jako element swej obecnej
pobożności.
Pobożność uczestników Zgromadzenia Ogólnego rozkwitała pod potężnym
namiotem rozbitym na terenie kampusu unuwersyteckiego. Namiot miał nam
przypominać, że jesteśmy ludem pielgrzymującym, ludem, pośród którego
upodobało się zamieszkać Bogu. Tu odbywały się trzy razy dziennie nabożeńst
wa, przygotowywane przez specjalny komitet od 1988 r. Ich szczegółowe
programy wydrukowano w czterech językach /angielskim, niemieckim, francus
kim i hiszpańskim/ i rozdano wszystkie uczestnikom. Dzięki temu możliwe było
wprowadzenie do liturgii także innych języków. I tak, na przykład, podczas
porannego nabożeństwa w piątek, 15 lutego, Ewangelię w języku polskim czytał
bp Jan Szarek. Stroną muzyczną nabożeństw zajmowali się wybitni specjaliści
z różnych krajów, wykorzystano w niej dorobek liturgiczny i pieśniarski
Kościołów różnych tradycji z wszystkich części świata.
Modlitwa i pieśń towarzyszyły również obradom plenarnym, pracy w sekc
jach i podsekcjach. Przez cały czas w kaplicy im. Jana XXIII trwało czuwanie
modlitewne. Tu także odbywało się codziennie nabożeństwo komunijne, spra
wowane według różnych obrządków, a także medytacje.
Posiedzenia plenarne VII Zgromadzenie ŚRK, odbywające się w pierwszych
i ostatnich dniach obrad, przeznaczono na sprawozdania, referaty i przemówie
nia oficjalnych osobistości, takich na przykład, jak premier Australii, przewod
niczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan i in., a także na przyjmowanie
dokumentów, rezolucji, tekstu orędzia oraz na wybory Komitetu Naczelnego
i Prezydium.
Główna praca Zgromadzenia toczyła się w sekcjach i podsekcjach. Jej
rezultatem są cztery dokumenty dotyczące zachowania stworzenia, wyzwolenia,
jedności i pojednania, przemiany i uświęcenia. Jednocześnie działało kilka
komisji /koordynacyjna, mandatowa, ds. wytycznych programowych, ds. de
klaracji publicznych, ds. orędzia i finansowa/. Zorganizowano też specjalne sesje
poświęcone sytuacji aborygenów i problemom kobiet. Z inicjatywy Kościołów
australijskich odbyła się impreza „Pod Krzyżem Południa” , poświęcona prezen
tacji dziejów Australii w ostatnich 200 latach. W niedzielę, 17 lutego, przed
zakończeniem obrad Zgromadzenia, wielu delegatów rozjechało się po całym
kraju, aby podczas nabożeństw w różnych miejscowościach służyć Słowem
Bożym.
Główny temat obrad - Przyjdź, Duchu Święty, odnów całe stworzenie
- został zinterpretowany w dwóch referatach. Pierwszy, autorstwa patriarchy
Aleksandrii Partheniosa, nie zawierał w zasadzie nic, co nie byłoby już znane
z wystąpień innych przedstawicieli prawosławia na wcześniejszych konferenc
jach ekumenicznych, przeszedł więc właściwie bez echa /zwłaszcza że sam
referent był nieobecny, a tekst jego wystąpienia odczytała inna osoba/.
Natomiast referent 34-letniej prezbiterianki z Korei Południowej, prof. Chung
Hyun Kyung, rozgrzał atmosferę obrad na kilka następnych dni.
Prof. Chung Hyun Kyung jest typową przedstawicielką modnych dziś
dwóch tendencji w teologii - kontekstualnej i feministycznej. W działaniu Ducha
Świętego referentkę, która posługiwała sie pojęciem: Ruach Boża, interesowały
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nie tyle znaki wszechmocy Bożej, ile raczej - w nawiązaniu do wydarzeń wokół
wyjścia ludu Bożego z Egiptu i do zmartwychwstania Jezusa - ożywcza moc
Boga, przejawiająca się w obliczu śmierci. Prof. Chung próbowała Ducha
Bożego dostrzec także tam, gdzie tradycyjna teologia prawie nie kierowała swej
uwagi. Twierdziła mianowicie, że podobnie jak nasz brat Jezus, który został
wydany na śmierć, ofiarami złej Ruach Babel, czyli bezgranicznej żądzy ludzkiej,
ujawniającej się w całej historii, stali się: porzucona przez Abrahama Hagar,
wysłany na śmierć przez Dawida Uriasz, zamordowane przez Heroda betlejems
kie dzieci, ofiary średniowiecznych procesów czarownic, ofiary wszystkich
wojen, Żydzi pomordowani w komorach gazowych, a także cała, okaleczona
przez chciwość ludzką, Ziemia. Wspólny język, który ludzie utracili przy wieży
żądzy w Babel, został przywrócony w sposób całkowicie nowy podczas Zesłania
Ducha Świętego - ludzie mogli się wzajemnie słyszeć i rozumieć, i to nie w języku
Cesarstwa Rzymskiego, lecz pośród różnorodności własnej mowy. Żeby to
osiągnąć, trzeba pokutować, to znaczy porzucić ukrytą tęsknotę za wieżą Babel.
Jak wykazała późniejsza dyskusja, szczególnie kontrowersyjny okazał się
ten fragment wystąpienia Koreanki, w którym za pomocą dramaturgicznych
efektów „wywoływała” ona duchy tych zmarłych, których w historii ludzkości
spotkała niesprawiedliwość. Chung oświadczyła: Jeśli nie słyszymy krzyków tych
duchów, to nie możemy też usłyszeć głosu Świętej Ruach. Mam nadzieję, że
obecność wszystkich naszych przodków nie wywoła waszego złego samopoczucia.
Na końcu zaś dodała, że duchy te są dla niej namacalnymi i widzialnymi ikonami
działania Ducha Bożego.
W sposób szczególnie ostry zareagowali na wystąpienie prof. Chung
deelegaci prawosławni, zarzucając jej synkretyzm. Po stronie protestanckiej
opinie były podzielone. Jedni uważali, że uprawia ona teologię kontekstu,
wykorzystując elementy własnej kultury i tradycji, inni natomiast, jak na
przykład niemiecki teolog ewangelicki Walter Arnold, twierdzili, że idąc tropem
takiego rozumowania można doprowadzić do tego, że pojęcie „duch” zacznie
być stosowane dowolnie. Chrześcijaninowi mówiącemu o Duchu Śwętym nie
wolno utożsamiać Go z jakimś innym duchem lub duchami innych religii.
W rozumieniu chrześcijaństwa, Duch Święty może działać również poza
Kościołami chrześcijańskimi, ale zawsze wskazuje on na Jezusa Chrystusa
- stwierdził Arnold.
Wydaje się, że kontrrowersyjne poglądy Koreanki będą jeszcze przez długi
czas wzbudzały dyskusję w środowiskach ekumenicznych.
Wojna w Zatoce Perskiej zaciążyła w dużej mierze nad obradami. Delegaci
byli zgodni tylko co do jednego, że Irak musi się wycofać z Kuwejtu, natomiast
interwencja zbrojna sił sprzymierzonych oceniana była przez większość bardzo
krytycznie. Przedstawiciel Armeńskiego Kościoła Apostolskiego z Libanu, abp
Aram Keshishian, nazwał ją ...trzecią wojną światową /jako że zaangażowało się
w nią ok. 30 krajów/. Inni delegaci, zwłaszcza z krajów Trzeciego Świata,
wypominali Amerykanom interwencję w Panamie i tolerowanie okupacji ziem
palestyńskich przez Izrael. Wśród przedstawicieli Kościołów z Bliskiego Wscho
du dały się odczuć dość silne nastroje antyizraelskie. Reagując krytycznie na te
nastroje, delegat Kościoła Reformowanego z Holandii, Karel Blei, zarzucił
kierownictwu Światowej Rady Kościołów, iż od dawna uprawia ono politykę
antyizraelską i wykazuje całkowite niezrozumienie dla poczucia braku bez
pieczeństwa państwa Izrael. Zamiast uznać zagrożenie tego państwa, strofuje
Izrael i obarcza go współwiną za wojnę. Wniosek Karela Bleia o szczególne
potraktowanie Izraela napotkał opór ze strony prawosławnych i delegatów
z Bliskiego Wschodu.
Debata nad deklaracją w sprawie wojny w Zatoce Perskiej, sytuacją na
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Bliskim Wschodzie i zagrożeniem pokoju trwała wiele godzin, zabrakło więc
czasu na przedyskutowanie innych deklaracji i apeli. A dotyczyły one na
stępujących spraw: rdzennej ludności i jej prawa do ziemi, konfliktów między
państwowych, sytuacji w Afryce Płd., w strefie Pacyfiku, w republikach
bałtyckich i w innych punktach zapalnych w ZSRR, w Sri Lance i Salwadorze.
Ponieważ obrady dobiegały końca, rezolucję w sprawie rdzennej ludności i jej
prawa do ziemi przyjęto bez dyskusji, zaś pozostałe dokumenty przekazano do
ostatecznego opracowania i uchwalenia nowemu Komitetowi Naczelnemu.
W związku z tym powstaje pytanie, czy jest rzeczą słuszną i pożądaną, aby
Zgromadzenie Ogólne zajmowało się wszystkimi ogniskami zapalnymi w świę
cie? Delegaci, którzy przybyli z wielu krańców świata, pracowali w komisjach
przez wiele dni, a nawet nocy, aby przygotować teksty, których potem z braku
czasu nie dyskutuje się i nie przyjmuje do realizacji. Poza tym istnieje kwestia, czy
Zgromadzenie dysponuje fachowcami mogącymi wypowiadać się w sposób
kompetentny na temat skomplikowanych kwestii politycznych, społecznych
i ekonomicznych? Niektóre teksty sprawiają wrażenie bardzo amatorskich
poczynań.Nie tylko referat prof. Chung i deklaracja w sprawie wojny w Zatoce
Perskiej wywołały ostre spory na sali obrad. Temperatura debaty podniosła się,
gdy komisja mandatowa /jednym z jej dwóch współprzewodniczących był bp
Jeremiasz/ zaproponowała kandydatury do nowego Komitetu Naczelnego i do
Prezydium ŚRK. Na brak odpowiedniej swojej reprezentacji w 150-osobowym
Komitecie Naczelnym zwrócili uwagę przedstawiciele młodzieży i kobiet, a gdy
ich propozycja wprowadzenia do Komitetu kilku dodatkowych osób z młodego
pokolenia nie znalazła aprobaty większości delegatów, młodzież, wspierana
przezz grupę stewardów, zorganizowała na sali obrad krótką demonstrację,
defilując z transparentem, na którym widniał napis: „Ekumeniczne samobójst
wo” .
Jeszcze dramatyczniej przebiegały wybory do Prezydium ŚRK. Komisja
mandatowa była skrępowana wcześniejszymi uchwałami, na mocy których
wśród siedmiu prezydentów znaleźć się musiały trzy kobiety i jeden reprezentant
młodzieży. Gdy po trudach i znojach udało się wreszcie skompletować taką
siódemkę, okazało się, że nie ma w niej reprezentanta czarnej Afryki. Wprowa
dzenie go w skład Prezydium mogło nastąpić tylko kosztem jednej z trzech
kobiet, co z kolei było niemożliwe z uwagi na wcześniejszą uchwałę. Wyjściem
z impasu byłoby podjęcie uchwały o zwiększeniu liczby członków Prezydium
z siedmiu do ośmiu osób, ale według statutu uchwała staje się prawomocna
dopiero następnego dnia, czyli w tym wypadku ...już po zakończeniu obrad. Tak
więc ósmy prezydent - ks. dr Aaron Tolen z Kościoła Prezbiteriańskiego
w Kamerunie - został wybrany przez nowy Komitet Naczelny. Pozostali
członkowie Prezydium to: Anne-M arie Aagaard /Kościół Luterański Danii/, bp
Vinton Anderson /Afrykański Kościół Metodystyczno-Episkopalny w USA/,
bp Leslie Boseto /Kościół Zjednoczony w Papui Nowej Gwindei/, Priyanka
Mendis /Kościół Anglikański w Sri Lance/, patriarcha Aleksandrii Parthenios,
papież Śzenuda III /zwierzchnik Egipskiego Kościoła Koptyjskiego/, pastor
Eunice Santana /Kościół Chrześcijański-Uczniowie Chrystusa w Porto Rico/.
Przewodniczącym /moderatorem/ Komitetu Naczelnego został wspomnia
ny już wcześniej abp Aram Keshishian. Jest on pierwszym przedstawicielem
chrześcijaństwa wschodniego wybranym na to wysokie stanowisko. Zastępcami
abp. Keshishiana zostali: bp Soritua Nababan /luteranin z Indonezji/ i pani
pastor Nelida Ritchie /metodystka z Argentyny/.
Liczba Kościołów członkowskich SRK wzrosła do 317. Wśród nowo
przyjętych członków jest Chińska Rada Chrześcijańska, powstała z połączenia
czterech Kościołów: anglikańskiego, kongregacjonalnego, baptystycznego
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i Chrystusowego. W 1948 r., podczas I Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie,
wszystkie te Kościoły należały do współzałożycieli ŚRK. W latach pięć
dziesiątych, ze względu na sytuację polityczną w Chinach, zostały zmuszone do
zerwania kontaktów międzynarodowych. Teraz, już jako zjednoczone w jednej
organizacji kościelnej, powróciły do rodziny ekumenicznej. Przewodniczący
Chińskiej Rady Chrześcijańskiej, ks. bp K.H. Ting, poinformował Zgromadze
nie, że społeczność ta liczy 5-6 min wiernych i ma ok. tysiąca ordynowanych
duchownych /w większości są to kobiety/. Na terenie Chin działa 10 tys. tzw.
kręgów domowych, którym przewodzą^świeccy.
W skład. Komitetu Naczelnego ŚRK weszło po raz pierwszy dwóch
przedstawicieli Kościołów z Polski: ks. Jan Szarek - biskup Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego i Wsiewołod Konach /prawosł./ - pracownik naukowy
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Karol Karski

ORĘDZIE
Siódme Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów, obradu
jące w dniach 7-20 lutego 1991 r. w Canberrze /Australia/, pozdrawia wszyst
kie Kościoły, chrześcijan i ludzi na całym świecie. ŚRK jest społecznością
Kościołów świata, wyznających Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela,
dążących do wypełnienia swego powołania ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha
Świętego.
W Canberrze zostaliśmy przyjęci przez rdzennych mieszkańców tego
kontynentu - aborygenów. Ich spojrzenie na życie i otaczający świat, z którym
mieliśmy tu okazję się zapoznać, wywarło wpływ na nasze myślenie. Zostaliśmy
również przyjęci przez przedstawicieli Kościołów, rządu i narodu Australii.
Wszystkim im wyrażamy głęboką wdzięczność za gościnność i pomoc okazywa
ną nam na różny sposób.
Temat Zgromadzenia brzmiał: Przyjdź, Duchu Święty, odnów całe stworze
nie! W oddawaniu czci Bogu, refleksji i wspólnym życiu staraliśmy się zrozumieć
nadzieje i problemy naszej epoki. Pomagały nam w tym cztery powiązane ze sobą
prośby modlitewne: Dawco Życia - zachowaj swoje stworzenie! Duchu Prawdy
- wyzwól nas! Duchu Jedności - pojednaj swój lud! Duchu Święty - przemień
i uświęć nas!
Wielość kultur, ras i tradycji reprezentowanych na Zgromadzeniu dostar
czyła nam dużo radości. Dziękujemy Bogu za możliwość wyrażania wiary
chrześcijańskiej na różne sposoby i za lepsze uświadomienie sobie, że pośród tej
wielości jesteśmy jednością, i wielbimy Boga za widoczny postęp ekumenizmu
w społecznościach lokalnych. Różnorodność form modlitewnych, pobożności,
teologii i zaangażowania chrześcijańskiego wzbogaciła nas i chcielibyśmy, aby
wzbogaciła także nasze Kościoły i ludzi na całym świecie.
Udział kobiet w obradach Zgromadzenia był bardzo ważki. W tym miejscu
podkreślamy, że ponownie udzielamy poparcia programowi Ekumenicznej
Dekady Solidarności Kościołów z Kobietami. Uznajemy też decydujące znacze
nie ekumenicznego ruchu młodzieży i z nadzieją oczekujemy Światowego
Ekumenicznego Śpotkania Młodzieży i Studentów w 1992 roku. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za świadectwo osób niepełnosprawnych i prosimy usilnie
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Kościoły o stworzenie im możliwości pełnego uczestnictwa w życiu kościelnym
i działalności misyjnej.
Obecność przedstawicieli innych religii światowych jako gości Zgromadze
nia Ogólnego przypomniała nam o obowiązku uznania obrazu Boga we
wszystkich ludziach, wzajemnego akceptowania się jako bliźnich i wspólnej
odpowiedzialności za całe stworzenie Boże, odpowiedzialności za losy całej
ludzkości.
Spotkaliśmy się w czasie rosnącego zagrożenia dla stworzenia i życia
ludzkiego. W czasie, w którym nieodporne środowisko naturalne znajduje się
w kryzysie, zdaliśmy sobie sprawę, że człowiek nie jest panem stworzenia, lecz
jedną z wzajemnie zależnych części zintegrowanej całości. Postanowiliśmy zatem
stać się rzecznikami odpowiedzialnego traktowania stworzenia. Wobec ucisku,
który cierpi wiele ludów pierwotnych, mniejszości narodowych i ludzi koloro
wych, zobowiązujemy się do solidarności i pomocy ludziom spychanym na
margines życia. W obliczu pogłębiającej się przepaści między biednymi a bogaty
mi, zobowiązujemy się do działania na rzecz sprawiedliwości dla wszystkich.
W świecie, w którym żyjemy, istnieje jeszcze nadal wiele podziałów.
Niektóre mają charakter polityczny i gospodarczy.
Z powodu zerwanych więzi i niesprawiedliwości cierpią szczególnie kobiety,
dzieci, młodzież i niepełnosprawni. Duch Święty wprowadza Kościoły w związek
miłości i zobowiązania. Duch wzywa Kościoły, aby zobowiązały się do
osiągnięcia bardziej widzialnej jedności i lepszych wyników w dziedzinie misji.
Prosimy Kościoły, aby wsłuchując się w wezwanie Ducha Świętego tworzyły
nowe, pokojowe stosunki między narodami wykorzystując w tym celu wszystkie
dary swych członków.
My, Kościoły zrzeszone w Światowej Radzie Kościołów, ciągle żyjemy
jeszcze w stanie rozdarcia. Niedoskonały jest nadal proces pojednania między
Kościołami. Jednakże dzięki ruchowi ekumenicznemu wyszliśmy już z izolacji,
przeżywając razem radość i ból czujemy się coraz bardziej za siebie odpowiedzia
lni, a pod przewodnictwem Ducha Świętego szukamy dróg prowadzących do
lepszego wyrażenia tej odpowiedzialności wobec naszego Pana, który modlił się,
aby wszyscy byli jedno /Jn 17,21/. Uznajemy także, że pełnia pojednania jest
darem Bożym i że jesteśmy zdolni do przyjęcia tego daru tylko w tej mierze,
w jakiej Duch Święty dokonuje w nas przemiany i uświęcenia.
Bóg pojednał ludzkość ze sobą przez kosztowną ofiarę krzyża Chrys
tusowego. Ta ofiara i przyjęcie powierzonej nam służby pojednania /2 Kor 5,18/
są dla nas zobowiązujące. Podejmując się służby pojednania stajemy się
misjonarzami nie po to, aby podporządkować sobie ludzi i narody, jak to zbyt
często zdarzało się w działalności misyjnej, ale aby mieć udział w misji Boga,
zmierzającej do doprowadzenia całej ludzkości do wspólnoty z Nim przez Jezusa
Chrystusa i moc Ducha Świętego. Jako współpracownicy tej misji mamy
możność dzielenia się z wszystkimi ludźmi naszą wiarą, naszymi dobrami
i darami.
Modlimy się o to, aby Duch Święty doprowadził chrześcijan do nowego
rozumienia rządów Bożych a nas natchnął jako rzeczników tajemnicy Ewangelii
/Ef 6,19/. Modlimy się o możliwość korzystania z owoców Ducha i dawania w ten
sposob świadectwa o Bożym panowaniu miłości i prawdy, prawa i sprawiedliwo
ści, wolności, pojednania i pokoju.
Jesteśmy przekonani, że skrucha oraz Boże i nasze wzajemne przebaczenie
są istotnymi elementami nowego rozumienia rządów Bożych w niebie i na ziemi.
W obliczu szybkich i radykalnych zmian zachodzących w wielu regionach
świata, zobowiązujemy się do ciągłego prezentowania nowych rozwiązań
w takich kwestiach, jak zadłużenie świata, militaryzm, ład ekonomiczny i rasizm,
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nad którymi zastanawialiśmy się w czasie naszej ekumenicznej podróży i wspól
nego przebywania ze sobą.
Wierzymy, że Duch Święty przynosi nadzieję nawet w sytuacjach pozornie
beznadziejnych i daje siłę do rozwiązywania wszelkich konfliktów. Skrucha musi
się zacząć w nas samych, gdyż nawet podczas tego Zgromadzenia Ogólnego
widać było naszą niezdolność do rozumienia się, wrażliwości i miłości. Zobowią
zując się do nieustannej pokuty, wzywamy wszystkich ludzi, by przyłączyli się do
nas i wraz z nami modlili się o odnawiającą moc Ducha Świętego, przywracającą
integralność całego stworzenia.
Idąc drogą ku jedności Kościoła i ludzkości pod Bożymi rządami, modlimy
się ze wszystkimi ludźmi na całym świecie: Przyjdź, Duchu Święty, nauczy
cielu pokornych i sędzio pysznych; przyjdź, nadziejo ubogich, pokrzepienie
strudzonych, wybawco rozbitków, przyjdź najpiękniejszo ozdobo wszystkich
istot żywych, jedyny ratowniku wszystkiego, co śmiertelne! Przyjdź,
Duchu Święty, zmiłuj się nad nami, napełń nas w naszym pęniżeniu swoją siłą.
Pomóż naszej słabości pełnią swojej łaski. Przyjdź, Duchu Święty, odnów całe
stworzenie!
Tłum, Karol Karski

KU NOWEMU POROZUMIENIU
MIĘDZY KOŚCIOŁAMI A ŻYDAMI
Publikowany poniżej tekst jest rezultatem międzynarodowej konsultacji chrześcijan,
zwołanej przez Podzespół ds. Dialogu Światowej Rady Kościołów w Sigtunie (Szwecja)
w dniach 31 października - 4 listopada 1988 r.

A. Wstęp

Żyjemy w epoce ogólnoświatowej walki o przetrwanie i wyzwolenie.
Wszyscy wyznawcy religii światowych popierają zrywanie barier dzielących ludzi
i sprzyjanie współżyciu rodziny ludzkiej w sprawiedliwości i pokoju, wyrażone
w „bazie doktrynalnej” Światowej Rady Kościołów. „Wytycznymi w sprawie
dialogu z przedstawicielami różnych religii”, przyjętymi przez Komitet Naczelny
w 1977 i 1979 r., Światowa Rada Kościołów przyczyniła się do wzrostu
wzajemnego szacunku i zrozumienia między wyznawcami różnych religii,
szacunku będącego podstawą współpracy i harmonii między ludźmi. Chrześ
cijanie wierzą, że Bóg, którego poznali w Jezusie Chrystusie, stworzył wszystkie
istoty ludzkie na swój obraz i podobieństwo, i że pragnie, by wszyscy ludzie żyli
w miłości i prawości. Dążenie do wspólnoty w pluralistycznym świecie wymaga
akceptacji istnienia wartości różnych historycznych wspólnot religijnych, któ
rych wzajemne stosunki są oparte na obopólnym poszanowaniu integralności
tożsamości drugiej strony. Zważywszy różnorodność żywych religii, ich wyznaw
cy powinni mieć swobodę „samookreślenia się” i dawanie świadectwa o swoich
darach w pełnym szacunku dialogu z innymi.
Popieranie wzajemnego poszanowania i zrozumienia między wyznawcami
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wszystkich żywych religii ma zasadnicze znaczenie, ale jako chrześcijanie
dostrzegamy istnienie specjalnych stosunków między Żydami i chrześcijanami
z uwagi na nasze wspólne korzenie tkwiące w objawieniu biblijnym. Paradoksem
jest fakt, że te specjalne stosunki często w historii były źródłem napięć i alienacji,
z fatalnymi konsekwencjami dla naszych żydowskich sąsiadów. Wierzymy, że
uczciwe i wsparte modlitwą przemyślenie dzisiejszych więzi i różnic między
judaizmem a chrześcijaństwem, prowadzące do lepszego zrozumienia się i wzaje
mnego szacunku, jest zgodne z wolą jedynego, żywego Boga, posłuszeństwo
wobec którego wyznają obie wspólnoty religijne.
B. Nota historyczna

Od zakończenia drugiej wojny światowej ŚRK i jej różne agendy wykazywa
ły poważne, aczkolwiek okresowe zainteresowanie stosunkami żydowsko-chrześcijańskimi. Na Pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym w Amsterdamie (1948)
uznano szczególne znaczenie ludu żydowskiego dla religii chrześcijańskiej i potę
piono antysemityzm jako zjawisko nie dające się pogodzić z chrześcijańskim
wyznaniem wiary oraz grzech przeciw Bogu i ludziom. Trzecie Zgromadzenie
Ogólne w New Delhi (1961) potwierdziło wcześniejsze odrzucenie antysemityz
mu przez ŚRK, negując zarazem pogląd, iż Żydzi dzisiejsi są współwinni śmierci
Chrystusa. Wydarzeń historycznych, które doprowadziły do ukrzyżowania, nie
powinno się przedstawiać w nauczaniu chrześcijańskim tak, by dzisiejszy lud
żydowski obarczać odpowiedzialnością, która jest częścią naszej odpowiedzialności
zbiorowej.
Komisja Wiara i Ustrój na spotkaniu w Bristolu (1967) przyjęła i zaleciła do
dalszych studiów teologicznych raport, w którym wzywano do przemyślenia
w sposób systematyczny tego, jak Kościół, od strony teologicznej, rozumie
judaizm. Propozycja ta wspierała się na następujących założeniach:
1) Potwierdzeniu ciągłości istniejącej między Kościołem a ludem żydows
kim, przy czym podstawą i istotą tej ciągłości jest sam Chrystus.
2) Potwierdzeniu pozytywnego znaczenia faktu, że lud żydowski istnieje
nadal jako żywy i widzialny znak Bożej wierności i miłości.
3) Odrzuceniu poglądu, że cierpienia Żydów są dowodem jakiejś specjalnej
ich winy wobec Boga i uznaniu winy chrześcijan, którzy prześladowali
Żydów lub stali często po stronie prześladowców.
4) Przyznaniu, że nieposłuszeństwo wobec Boga cechowało w rozmaity
sposób nie tylko Żydów, jak często sądzą chrześcijanie, lecz także
samych chrześcijan, że zatem i jedni, i drudzy mogą żyć tylko dzięki
przebaczeniu grzechów i dzięki Bożemu miłosierdziu.
5) Uznaniu, że chrześcijanie naprawdę różnią się między sobą w poglądzie,
że lud żydowski jest nadal narodem wybranym, obok Kościoła, a także co
do natury chrześcijańskiego świadectwa wobec Żydów, podczas gdy
istnieje zgodność co do odrzucania arogancji, paternalizmu i narzucane
go prozelityzmu.
6) Zaleceniu wprowadzenia odpowiednich poprawek tam, gdzie błędne
rozumienie nauki i praktyki żydowskiej w chrześcijańskim nauczaniu,
homiliach i modlitwach czy też cokolwiek innego może podsycać
uprzedzenia wobec Żydów.
Aczkolwiek zawarte w raporcie bristolskim wezwanie do odnowy chrześ
cijańskiego sposobu myślenia o judaizmie nie spotkało się z większą uwagą
w łonie ŚRK, to jednak w latach siedemdziesiątych kontynuowano konstruktyw
ne działania w ramach Grupy Konsultacyjnej do Spraw Kościoła i Narodu
Żydowskiego (CCJP). Ich wynikiem były „Rozważania ekumeniczne nt. dialogu
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żydowsko-chrześcijańskiego” , dokument przyjęty i zalecany do studiów przez
Komitet Wykonawczy ŚRK (1982). Te „Rozważania ekumeniczne” wskazywa
ły, że Kościół w procesie określania własnej tożsamości teologicznej tradycyjnie
przypisywał judaizmowi negatywną rolę w historii zbawienia, przez nauczanie,
że:
1) Przymierze z Synaju zostało anulowane;
2) Kościół zastąpił Izrael jako lud Boży;
3) zburzenie świątyni jest dowodem, że Bóg odrzuca lud żydowski;
4) istniejący judaizm to skamieniała religia legalizmu.
W „Rozważaniach ekumenicznych” domagano się ponownych studiów nad
judaizmem w kontekście historycznym oraz uznania faktu, iż judaizm rabinistyczny, Miszna i Talmud, dały ludowi żydowskiemu siłę duchową i struktury,
pozwalające przez całe wieki prowadzić twórcze życie. Dostrzegając różnorod
ność i odmienność między Żydami i chrześcijanami, a także wśród nich samych,
„Rozważania ekumeniczne” wskazują też na podstawowe elementy wspólne,
których korzenie tkwią w objawieniu biblijnym, i wzywają chrześcijan, by: 1)
dostrzegali, iż dla judaizmu przetrwanie ludu żydowskiego jest nieodłączne od jego
posłuszeństwa Bogu i Bożemu przymierzu oraz 2) nauczyli się tak głoszenia
i nauczania Ewangelii, by mieć pewność, że nie będzie ona mogła być używana do
szerzenia pogardy wobec judaizmu i narodu żydowskiego.
Należy także odnotować stanowisko Soboru Watykańskiego II
(1963-1965) wobec innych żywych religii, łącznie z hinduizmem, buddyzmem,
islamem i judaizmem, oparte na solidarności rodzaju ludzkiego podlegającego
Bogu, solidarności służącej pobudzaniu jedności i miłości wśród wszystkich
ludzi. W odniesieniu do Żydów Sobór Watykański II stwierdził, iż Żydzi nadal ze
względu na swych przodków są bardzo drodzy Bogu, który nigdy nie żałuje darów
i powołania (por. Rz 11, 28-29), potwierdzając w ten sposob teologiczną wartość
świadectwa judaizmu. W „Wytycznych i propozycjach w kwestii stosowania
Nostra Aetate” (1974) także wskazano, iż problem stosunków żydowsko-chrześcijańskich jest ściśle związany z własnym samookreśleniem się Koś
cioła, ponieważ rozważając swą własną tajemnicę Kościół natyka się na tajemnicę
Izraela. Sobór Watykański II, twierdząc, iż Kościół jest nowym ludem Bożym,
zwracał jednocześnie uwagę na to, iż nie należy przedstawiać Żydów jajco
odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma Sw.
Sobór Watykański II wyraził wdzięczność za dziedzictwo duchowe, jakie
Kościół otrzymał od Żydów i dzieli z nimi. Dalej, Sobór Watykański II potępił
wszelkie przejawy antysemityzmu i upomniał, że wszyscy powinni dbać o to, by
w nauczaniu katechetycznym i w głoszeniu Słowa Bożego nie nauczali niczego,
co się nie zgadza z prawdą Ewangelii i duchem Chrystusowym.
W ostatnich latach liczne Kościoły członkowskie ŚRK i krajowe konferen
cje kościelne, wydały podobne odrębne oficjalne oświadczenia dotyczące takich
tematów, jak: 1) antysemityzm i szoach (holokaust), 2) przymierze i wybór, 3)
naród i państwo Izrael, 4) Pismo Św., 5) Jezus i Tora, 6) misja, oraz 7) wspólna
odpowiedzialność Żydów i chrześcijan. Jeśli przeanalizować te oświadczenia
jako całość, to zauważymy, że przyczyniają się one do zrozumienia judaizmu
przez chrześcijan oraz do poprawy stosunków żydowsko-chrześcijańskich
eksponując następujące kluczowe punkty:
1) przymierze Boga z ludem izraelskim nadal obowiązuje;
2) należy odrzucać antysemityzm oraz wszelkie postaci głoszenia pogardy
dla judaizmu;
3) żywa tradycja jest darem Boga;
4) narzucanie Żydom prozelityzmu nie da się pogodzić z wiarą chrześcijańs
ką;
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5)
Żydzi i chrześcijanie ponoszą wspólną odpowiedzialność jako świad
kowie Bożej sprawiedliwości i pokoju na świecie1.
Kościoły wciąż zmagają się z problemem, czy nadal trwa rola Jezusa i misja
Kościoła wobec ludu żydowskiego oraz z kwestią stosunków między Przymie
rzem a Narodem, zwłaszcza w odniesieniu do Państwa Izrael. Powinniśmy zatem
zwrócić uwagę na autodefinicję tych Żydów, którzy deklarują swoją wiarę
w Jezusa jako Mesjasza, ale uważają się nadal na Żydów.
C. Stwierdzenia

W świetle rosnącego chrześcijańskiego zrozumienia judaizmu w ciągu kilku
ostatnich dziesięcioleci cieszymy się, że na nowo docenia się wiarę i sposób życia
Żydów. My jako chrześcijanie zdecydowanie trzymamy się swego wyznania
wiary w Jezusa Chrystusa jako Pana i Boga (J 20,28), w stwórcze, odkupicielskie
i uświęcające działanie Boga w Trójcy Jedynego i w uniwersalne głoszenie
Ewangelii. Czujemy zatem, że wolność, którą uzyskaliśmy w Chrystusie,
pozwala poczynić nam następujące stwierdzenia:
1) Wierzymy, że Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi, ponieważ powiedział On
Izraelowi, że przez Niego będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi
(Rdz 12,3) i że będzie światłością dla narodow (Iz 42,6). W miłości Boga do ludu
żydowskiego, potwierdzonej w Jezusie Chrystusie, ukazuje się miłość Boga do
całego rodzaju ludzkiego.
2) Dziękujemy Bogu za skarby duchowe, jakie dzielimy z ludem żydowskim:
wiarę w żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba (Wj 3,6); znajomość imienia
Boga i przykazań; głoszenie przez proroków sądu i łaski; Pisma hebrajskie; oraz
nadzieję na nadejście Królestwa. Odnajdujemy wspólne korzenie wszystkich
tych darów w objawieniu biblijnym i dostrzegamy więzi duchowe, łączące nas
z ludem żydowskim.
3) Uznajemy, że Jezus Chrystus wiąże nas i zarazem dzieli jako chrześcijan
i Żydów. Jako Żyd, Jezus w swoim posługiwaniu zwracał się przede wszystkim
do Żydów, potwierdzał boski autorytet Pisma św. i pełnienie służby Bożej ludu
żydowskiego, wykazując w ten sposób solidarność ze swoim ludem. Przyszedł,
aby wypełnić, a nie, aby odrzucić żydowskie życie religijne, oparte na Torze
i Prorokach (Mt 5,17). Jednakże Jezps, przez głoszenie nadejścia królestwa
eschatologicznego, powołanie uczniów, interpretowanie Prawa, obwieszczenie
się Mesjaszem, a przede wszystkim przez swoją śmierć i zmartwychwstanie
zapoczątkował odnowienie przymierza, czego wynikiem był nowy ruch w postaci
Kościoła pierwotnego, który w istotnych punktach zerwał ciągłość z judaizmem.
4) Potwierdzamy, że - używając słów Soboru Watykańskiego II - to, co
popełniono podczas Jego (Jezusa) męki, nie może być przypisane ani wszystkim
bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym (Nostra Aetate
IV.4). Odrzucamy, jako sprzeczny z wolą Bożą, pogląd, że cierpienia Żydów
w historii zostały spowodowane zbiorowym współudziałem w zadaniu śmierci
Chrystusowi.
5) Uznajemy, że zbawcze dzieło Chrystusa pozwoliło się narodzić nowej
wspólnocie wiary w łonie wspólnoty żydowskiej, który to fakt w ostatecznym
wyniku doprowadził do napięć i polemik w związku z problemem sposobu
włączenia pogan do wybranego ludu Bożego oraz roli Prawa Mojżeszowego jako
kryterium zbawienia (Dz 15,1). Większość Żydów, zgodnie ze swoim rozumie1 Dwadzieścia tych oficjalnych oświadczeń wraz z komentarzem teologicznym znajduje się w: The
Theology o f the Churches and the Jewish People (Geneva 1988).
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niem Tory, nie akceptowała głoszenia przez apostołów zmartwychwstania
Chrystusa. Także pierwsi chrześcijanie uważali się za wiernych Żydów, jednakże
zgodnie ze swym rozumieniem wydarzeń eschatologicznych otwarli bramy swej
wiary dla pogan. Stopniowo wytworzyły się więc dwie wspólnoty wiary, mające
te same korzenie duchowe, ale głoszące zupełnie co innego. W miarę upływu
czasu wzajemna wrogość i spory coraz bardziej zatruwały ich stosunki.
6) Głęboko ubolewamy, że, w niezgodzie z duchem Chrystusowym, wielu
chrześcijan wykorzystywało głoszenie wiary jako broń przeciwko ludowi
żydowskiemu, co znalazło kulminacyjny wyraz w szoach i wyznajemy, że w ciągu
wieków grzeszyliśmy przeciwko Żydom słowem i uczynkiem. Chociaż nie
wszyscy chrześcijanie we wszystkich epokach i wszystkich krajach byli winni
prześladowania Żydów, uznajemy, że w tradycji chrześcijańskiej oraz w korzys
taniu przez nią z Pisma Św. i sprawowaniu liturgii nadal kryją się takie poglądy
i postawy wobec judaizmu i Żydów, które świadomie lub nieświadomie sprzyjają
uprzedzeniom i dyskryminacji.
7) Wraz ze św. Pawłem Apostołem uznajemy, że Bóg żadną miarą nie
odrzucił ludu żydowskiego (Rz 11,1-11). Nawet po Chrystusie są to Izraelici, do
których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie
służby Bożej i obietnice (Rz 9,4). W planie Bożym ich niewiara w Chrystusa miała
pozytywny cel zbawienia pogan do czasu, kiedy w porze wybranej przez Boga
i zgodzie z Jego mądrością okaże On wszystkim swoje miłosierdzie (Rz
11,11.25.26.32). Chrześcijan nie będących Żydami, zaszczepionych jak dziczki
oliwne na drzewie duchowego dziedzictwa Izraela, upomina się, aby nie pysznili
się i nie wynosili ponad Żydów, lecz raczej trwali w bojaźni wobec tajemnicy
Boga (Rz 11,18,20,25.33).
8) Radujemy się, że lud żydowski nadal istnieje i że zachował swoje
powołanie, mimo prób unicestwienia go; fakt ten uważamy za znak miłości
i wierności Boga wobec tego ludu. Nie oznacza to kwestionowania wyjątkowości
Chrystusa i prawdy wiary chrześcijańskiej. Nie sądzimy, że jedno przymierze
zastępuje drugie, lecz dostrzegamy dwie wspólnoty wiary, z których każdą
powołał do istnienia Bóg, każda trzyma się darów otrzymanych od Boga i każda
odpowiada przed Bogiem.
9) Stwierdzamy, że dzisiejszy lud żydowski łączy ciągłość z biblijnym
Izraelem i jesteśmy wdzięczni za żywotność żydowskiej wiary i myśli. Uważamy
Żydów i chrześcijan, razem z wszystkimi wyznawcami żywych religii, za
partnerów Boga, działających we wzajemnym szacunku i współpracy dla dobra
sprawiedliwości, pokoju i pojednania.
(Przekład za: „Current Dialogue”, Geneva 1988 nr 15 s. 23-27)

Tłum. Joanna Kruczyńska

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI 25. ROCZNICY
OGŁOSZENIA SOBOROWEJ DEKLARACJI „NOSTRA AETATE”
(na niedzielę 20 stycznia 1991 roku)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Dziś zwracamy się do Was w niezmiernie ważnej sprawie naszego stosunku
do narodu żydowskiego i religii mojżeszowej , z którą nas chrześcijan łączą jedyne
i niepowtarzalne więzy. Czynimy to z okazji 25. rocznicy ogłoszenia soborowej
Deklaracji „N ostra aetate” , w której Kościół bliżej określił swoją relację do
religii niechrześcijańskich, w tym też i do Żydów. Deklaracja ta, przyjęta dnia 27
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października 1965 r.,nie straciła dzisiaj nic ze swej wagi i aktualności. Podkreślał
to niejednokrotnie Ojciec Święty Jan Paweł II między innymi mówiąc: Pragnę
potwierdzić z najgłębszym przekonaniem, że nauczanie Kościoła, podane podczas
Soboru Watykańskiego II w Deklaracji,,Nostra aetate” /.../pozostaje zawsze dla
nas, dla Kościoła katolickiego, dla Episkopatu /.../ i dla Papieża nauczaniem,
którego należy się trzymać, nauczaniem, które trzeba przyjąć nie tylko jako rzecz
stosowną, ale i o wiele bardziejjako wyraz wiary, jako natchnienie Ducha Świętego,
jako słowo Bożej Mądrości /Przemówienie do gminy żydowskiej w Wenezueli, 15
stycznia 1985 r./.
Deklaracja soborowa wskazuje przede wszystkim na wielość i różnorodność
powiązań, jakie zachodzą między Kościołem a religią mojżeszową i narodem
żydowskim. Z żadną inną religią Kościół nie pozostaje w tak bliskiej relacji ani
z żadnym innym narodem nie łączą go tak ścisłe więzy. Kościół Chrystusowy - piszą
Ojcowie Soborowi w Deklaracji - uznaje, że początkijego wiary i wybrania znajdują
się według Bożej tajemnicy zbawienia już u Patriarchów, Mojżesza i Proroków
/Nostra aetate nr 4/. Dlatego to Jan Paweł II, który po św. Piotrze jako pierwszy
z jego Następców odwiedził synagogę, przemawiając w synagodze rzymskiej 13
kwietnia 1986 r. mógł zwrócić się do Żydów jako do naszych braci w wierze.
Kościół zakorzeniony jest w narodzie żydowskim i w wierze Żydów przede
wszystkim przez fakt, że Jezus Chrystus wedle ciała wywodzi się z tego narodu. To
centralne historiozbawcze wydarzenie było od samego początku zamierzone przez
Boga w Jego odwiecznym planie zbawienia. Temu też narodowi Bóg objawił Swe
Imię i z nim zawarł swoje przymierze. Wybranie to było nie tylko wyjątkowym
przywilejem, ale także wielkim zobiowiązaniem do wiary i wierności Jedynemu
Bogu aż do świadectwa cierpienia, a nierzadko także i śmierci. Temu ludowi Bóg
powierzył szczególną misję jednoczenia wszystkich w prawdziwej wierze w jednego
Boga i w oczekiwaniu Mesjasza, Zbawiciela. Gdy nadeszła pełnia czasu,
Odwieczne Słowo Boga, Jednorodzony Syn Ojca przyjął ciało z Maryi Dziewicy,
córki narodu żydowskiego. Zapowiadany przez proroków i oczekiwany przez swój
lud, Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, jako syn Dawida, syn Abrahama /M t
1,1/. Z narodu żydowskiego wywodzą się też Apostołowie, stanowiący fundament
i kolumny Kościoła, oraz bardzo wielu spośród pierwszych uczniów, którzy głosili
świętą Ewangelię Chrystusową /por. „Nostra aetate”, tamże/.
Kościół, jako Lud Boży Nowego Wybrania i Przymierza, nie wydziedziczył
Ludu Bożego Pierwszego Wybrania i Przymierza z jego darów otrzymanych od
Boga. Jak uczy bowiem św. Paweł: Izraelici ze względu na praojców są
przedmiotem miłości / Rz 11,28/ i dlatego dary łaski i wezwanie Boże są
nieodwołalne /tamże 11,29/. Do nich należy też przybrane synostwo i chwała,
przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice /tamże 9,4/. Bóg
więc nie cofnął narodowi żydowskiemu Swego wybrania, ale dalej darzy go swoją
miłością. I tylko On jeden, Bóg Najwyższy i Miłosierny, zna dzień, w którym
wszystkie ludy będą wzywały Pana jednym głosem i „służyły Mu ramieniem
jednym” /„N ostra aetate” , tamże/.
Ojcowie Soborowi występują w Deklaracji w sposób jasny i zdecydowany
przeciw głównemu zarzutowi obarczenia wszystkich Żydów odpowiedzialnością
za śmierć Chrystusa. Deklaracja stwierdza: Choć władze żydowskie ze swymi
zwolennikami domagały się śmierci Chrystusa, jednakże to, co popełniono podczas
Jego męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas
żyjącym, ani Żydom dzisiejszym /Nostra aetate, tamże/. Niektórzy jednak
powołując się na słowa Ewangelii św. Mateusza: Jego krew na nas i na dzieci nasze
/M t 27,25/, obwiniają Żydów za śmierć Chrystusa. Istotnie wyrażenie to znaczy:
przyjmujemy pełną odpowiedzialność za tę śmierć. Wołał to wszakże nie cały
naród żydowski, lecz tylko podburzony tłum, zebrany przez pałacem Piłata. Nie
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można również zapominać, że także za tych ludzi, podobnie jak i za nas
wszystkich, modlił się Jezus na krzyżu: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co
czynią /Łk 23,34/.
Katechizm Soboru Trydenckiego tak ujmuje sprawę odpowiedzialności za
śmierć Chrystusa: Chrześcijanie grzesznicy są bardziej winni śmierci Chrystusa
w porównaniu z niektórymi Żydami, którzy w niej mieli udział: ci ostatni istotnie
,,nie wiedzieli, co czynią, podczas gdy my wiemy to aż za dobrze” /pars I, cap. V,
questio IX/. Deklaracja „Nostra aetate” przypomina tradycyjną naukę Koś
cioła, że Chrystus /.../ mękę swoją i śmierć podjął dobrowolnie z bezmiernej miłości,
za grzechy wszystkich ludzi /Nostra aetate, tamże/.
Nauczanie Kościoła, zawarte w tej Deklaracji, zostało rozwinięte w później
szych dokumentach Stolicy Apostolskiej. Szczególnie ważny jest dokument
z 1985 r. pt. Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła
katolickiego. Zasługuje on na jak najszersze upowszechnienie, zwłaszcza wśród
duszpasterzy i katechetów.
Z narodem żydowskim łączą nas Polaków szczególne więzy i to już od
pierwszych stuleci naszych dziejów. Polska stała się dla wielu Żydów drugą
Ojczyzną. Większość Żydów, żyjących obecnie na świecie, wywodzi się z terenów
dawnej i obecnej Rzeczypospolitej. Niestety, ta właśnie ziemia stała się w naszym
stuleciu grobem dla kilku milionów Żydów. Nie z naszej woli ani nie z naszej ręki.
Oto, co niedawno temu - 26 września 1990 r. - mówił Ojciec Święty o naszej
wspólnej historii. Jest jeden jeszcze naród, jeden lud szczególny: lud Patriarchów,
Mojżesza i Proroków, dziedzictwo wiary Abrahama... Ten naród żył z nami przez
pokolenia, ramię w ramię, na tej samej ziemi, która stała się jakby nową ojczyzną
jego rozproszenia. Temu narodowi zadano straszliwą śmierć w milionach synów
i córek. Naprzód napiętnowano ich szczególnym piętnent. Potem zepchnięto do
getta w osobnych dzielnicach. Potem wywożono do komór gazowych zadając
śmierć - tylko za to, że byli dziećmi tego narodu. Mordercy czynili to na naszej
ziemi - może po to, aby ją zhańbić. Nie można zhańbić ziemi śmiercią niewinnych
ofiar. Przez taką śmierć ziemia staje się świętą relikwią /Przemówienie do
Polaków podczas audiencji środowej 26 września 1990r./.
Zaś w czasie historycznego spotkania w r. 1987 z nielicznymi żyjącymi
w Polsce Żydami, w Warszawie Ojciec Święty powiedział: Bądźcie przekonani
o tym, drodzy bracia, że Polacy, ten Kościół w Polsce, który z bliska patrzył na tę
potworną rzeczywistość zagłady, bezwzględnej zagłady waszego narodu, zamierzo
nej i zrealizowanej, przeżywał to w duchu głębokiej solidarności z wami. Wasze
zagrożenie było i naszym zagrożeniem. To nasze się nie zrealizowało w takiej
mierze, nie zdążyło się zrealizować w takiej mierze. Tę straszliwą ofiarę
wyniszczenia ponieśliście wy, można powiedzieć, ponieśliście za innych, którzy
także mieli być wyniszczani /„Pismo Okólne” Biura Prasowego Episkopatu
Polski 28-1987-179/.
Wielu Polaków ratowało Żydów podczas ostatniej wojny. Setki, jeśli nie
tysiące, przypłaciło tę pomoc własnym życiem i życiem swych najbliższych. Za
każdym z ocalałych Żydów stał cały łańcuch serc ludzi dobrej woli i pomocnych
rąk. Wymownym świadectwem tej pomocy dla Żydów w okrutnych latach
okupacji hitlerowskiej są liczne drzewka poświęcone Polakom w miejscu
narodowej pamięci „JAD VASZEM” w Jerozolimie oraz zaszczytny tytuł
Sprawiedliwy wśród narodów przyznany wielu Polakom. Mimo tych licznych
heroicznych przykładów pomocy ze strony chrześcijan Polaków byli i tacy,
którzy pozostali obojętni na tę niepojętą tragedię. Szczególnie bolejemy nad tymi
spośród katolików, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do śmierci
Żydów. Pozostaną oni na zawsze wyrzutem sumienia także w wymiarze
społecznym. Choćby tylko jeden chrześcijanin mógł pomóc, a nie podał
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pomocnej ręki Żydowi w czasie zagrożenia lub przyczynił się do jego śmierci,
każe to nam prosić nasze Siostry i Braci Żydów o przebaczenie.
Jesteśmy świadomi, że u wielu naszych rodaków żywa jest ciągle pamięć
krzywd i niesprawiedliwości wyrządzonych przez powojenne rządy komunis
tyczne, w których uczestniczyli także ludzie pochodzenia żydowskiego. Przyznać
jednak musimy, że źródłem inspiracji ich działania nie było zapewne ani ich
pochodzenie, ani też religia, ale ideologia komunistyczna, od której sami Żydzi
zresztą zaznawali wiele niesprawiedliwości.
Wyrażamy także szczere ubolewanie z powodu wszystkich wypadków
antysemityzmu, które kiedykolwiek lub przez kogokolwiek na polskiej ziemi
zostały dokonane. Czynimy to w głębokim przeświadczeniu, że wszelkie
przejawy antysemityzmu są niezgodne z duchem Ewangelii i - jak podkreślił
niedawno Jan Paweł II - pozostają / też/ w całkowitej sprzeczności z chrześcijańską
wizją godności człowieka /Jan Paweł II z okazji 50. rocznicy wybuchu wojny/.
Wyrażając nasze ubolewanie z powodu wszystkich niesprawiedliwości
i krzywd wyrządzonych Żydom, nie możemy nie wspomnieć, że odczuwamy jako
niesprawiedliwe i głęboko krzywdzące posługiwanie się przez wielu pojęciem
tzw. antysemityzmu polskiego jako szczególnie groźnej formy tegoż antysemity
zmu, a niejednokrotnie także łączenie obozów koncentracyjnych nie z faktycz
nymi sprawcami, a z Polakami w okupowanej przez Niemców Polsce. Mówiąc
0 bezprzykładnej eksterminacji Żydów nie można zapominać, a tym bardziej
przemilczać faktu, że także Polacy jako naród jedni z pierwszych byli ofiarami tej
samej zbrodniczej rasistowskiej ideologii nazizmu hitlerowskiego.
Ta sama ziemia, która przez wieki była wspólną Ojczyzną Polaków i Żydów,
wspólnie przelana krew, morze potwornych cierpień, doznanych krzywd powin
ny nas nie dzielić a łączyć. O tę wspólnotę wołają do nas szczególnie miejsca
kaźni, a w wielu wypadkach także wspólne mogiły. Łączy przecież nas,
chrześcijan i Żydów, wiara w jedynego Boga, Stwórcę i Pana całego wszech
świata, który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Łączą nas
wspólnie uznane zasady etyczne, zawarte w Dekalogu, a zamykające się
w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Łączy nas cześć dla ksiąg biblijnych
Starego Testamentu jako Słowa Bożego i wspólne tradycje modlitewne. Łączy
nas wreszcie jedna nadzieja w ostateczne nadejście Królestwa Bożego. Razem
oczekujemy Mesjasza, Zbawiciela, choć my wierząc, że jest Nim Jezus Chrystus
z Nazaretu - oczekujemy nie pierwszego, lecz ostatniego Jego przyjścia, już nie
w ubóstwie betlejemskiej stajni, lecz w potędze i chwale.
Najważniejszym sposobem przezwyciężenia istniejących jeszcze dzisiaj
trudności jest postawa dialogu prowadząca do eliminowania nieufności, uprze
dzeń i stereotypów oraz do wzajemnego coraz lepszego poznania się i zro
zumienia, opartego na szacunku dla odrębnych tradycji religijnych, a także
otwierająca drogę do współpracy w wielu dziedzinach. Ważne jest przy tym,
byśmy uczyli się przeżywać i oceniać własne treści religijne Żydów i chrześcijan,
tak jak je dzisiaj przeżywają sami Żydzi i chrześcijanie.
Kończymy, Umiłowani Bracia i ^Siostry, nasze pasterskie słowo przypom
nieniem niedawnej wypowiedzi Ojca Świętego o naszych wspólnych doczesnych
1 ostatecznych przeznaczeniach: Lud /żydowski/, który żył z nami przez wiele
pokoleń, pozostał z nami po tej straszliwej śmierci milionów synów i córek.
Wspólnie czekamy dnia Sądu i Zmartwychwstania /Przemówienie do Polaków
podczas audiencji środowej dnia 26 września 1990 r./.
Polecając miłosiernemu Bogu wszystkie ofiary przemocy i nienawiści,
błogosławimy Was z serca, prosząc, aby Bóg pokoju był zawsze z Wami /Flp 4,9/.
244 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, Jasna Góra, dnia 30 listopada 1990 r.
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TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Instytut Ekumeniczny KUL - kontynuując kilkuletni już zwyczaj - był
jednym z organizatorów tradycyjnego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jed
ność Chrześcijan (18-25.01.1992r.) w Lublinie. Jego hasłem były ewangelijne
słowa: ,,Idźcie i nauczajcie wszystkie narody...A oto ja jestem z wami aż do
skończenia świata” (Mt 28, 19a-20b). Na tegoroczny Tydzień Ekumeniczny
składały się: uroczysta celebracja eucharystyczna w kościele akademickim KUL
(w dni powszednie o godz. 12.15, zaś w niedzielę o godz. 12.30), otwarte
seminarium dyskusyjne w ramach wykładów Instytutu Ekumenicznego oraz
aktywny udział jego studentów i pracowników naukowych w ogólnomiejskich
nabożeństwach ekumenicznych, które odbywały się w wybranych kościołach
Lublina o godz. 18.00.
1. Ekumeniczna celebracja eucharystyczna
Podczas południowej Liturgii Eucharystycznej Słowo Boże głosili kolejno
zarówno pracownicy naukowi KUL, jak i zaproszeni goście z bratnich Koś
ciołów chrześcijańskich:
18.01.1992 r.: ks. bp prof. Alfons Nossol (+ przewodnictwo w koncelebrowanej
Eucharystii = PE), kierownik IE i przewodniczący Komisji Epi
skopatu ds. Ekumenizmu;
19.01.1992 r.: ks. Jerzy Stahl z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w W ar
szawie (PE: ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI, zastępca kierow
nika IE);
20.01.1992 r: Ks. doc. dr hab. Franciszek Drączkowski (4- PE), zastępca
prodziekana Wydziału Teologicznego;
21.01.1992 r: ks. dr Zdzisław Kijas OFM Conv ( + PE);
22.01.1992 r: ks. dziekan Bogusław Wołyński z Kościoła Polskokatolickiego
w Lublinie (PE: ks. dr Leonard Górka SVD);
23.01.1992 r: ks. prof. Józef Kudasiewicz (+ PE);
24.01.1992 r: kaznodzieja Jaroslav Kratka z Ewangelickiego Kościoła Czesko-Braterskiego w Brnie, Czecho-Słowacja (PE: ks. dr Jan
Sergiusz Gajek MIC);
25.01.1992 r: ks. wikariusz Andrzej Łoś z Kościoła Prawosławnego w Chełmie
(PE: ks. prof. W. Hryniewicz).
Głoszone Słowo Boże (specjalna homilia względnie okolicznościowe kaza
nie) wiązało się w swej treści z przewodnim hasłem Tygodnia. Podczas piątkowej
Liturgii Eucharystycznej słowa Ewangelii zostały odczytane w j. czeskim, zaś
prośby Modlitwy Powszechnej m.in. w językach: rosyjskim, ukraińskim, węgier
skim, kałmuckim, angielskim, francuskim, włoskim (głównie przez uczestników
KUL-owskiej Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego). Codzienną Eucharys
tię koncelebrowało średnio ponad dziesięciu księży, głównie studentów i pracow
ników naszej Uczelni.
2. Otwarte seminarium dyskusyjne
W ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Ekumenicznego odbyło się
otwarte seminarium dyskusyjne w jednej z sal wykładowych Wydziału Teologi
cznego KUL. Seminarium to, którego motyw przewodni - nadający zasadniczy
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kierunek całej dyskusji - brzmiał: „W zmaganiu o lepsze oblicze Kościoła” ,
prowadził ks. dr Leonard Górka SVD. Dokonując jego otwarcia przypomniał
zebranym, iż tego typu spotkania należały - jeszcze nie tak dawno temu - do
tradycji obchodów Styczniowego Tygodnia Ekumenicznego KUL. Prowadzący
seminarium przywołał ich tematy z ostatnich lat: „Papież wszystkich chrześ
cijan?” (23.01.1979), „Spór o ekumenizm dzisiaj” (21.01.1980)1, „Duch Święty
a odwaga ekumeniczna” (21.01.1981)*2, „Teologia Krzyża w perspektywie
ekumenicznej” (24.01.1984), „Dylematy ekumenii poszukującej uzgodnień
i zbieżności” (22.01.1988)3.
Właściwym i tematycznym wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja
pod tym kątem widzenia życia i działalności dwóch wybitnych postaci, których
pierwotną ojczyzną duchową był Kościół Rzymskokatolicki: ks. bpa Franciszka
Hodura (1866 - 1953) i prof. Friedricha Heilera (1892-1967). Pierwszej dokonał
ks. doktorant Jerzy Bajorek (proboszcz parafii polskokatolickiej w Kosarzewie
k. Lublina), zaś drugiej - ks. dr Stanisław Józef Koza (pracownik nauko
wo-badawczy w IE). Dobór obu wymienionych postaci nie był bynajmniej
przypadkowy. Podstawowa racja tegoż wyboru tkwi w jego ekumenicznej
aktualności. Motywem przedstawienia życia i dzieła bpa F. Hodura są przygoto
wania do rozpoczęcia dialogu teologicznego pomiędzy Kościołem Polskokatolickim a Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce. Motywacja ta jest tym bardziej
uzasadniona, iż w Ameryce Północnej oficjalny dialog teologiczny pomiędzy
Polskim Narodowym Kościołem Katolickim a Kościołem Rzymskokatolickim
trwa już od jesieni 1984 r.4. Powodem prezentacji dokonań ekumenicznych prof.
F. Heilera jest natomiast stulecie jego urodzin i dwudziestopięciolecie śmierci.
W seminarium tym aktywnie uczestniczyli studenci i sympatycy IE; wśród
naszych gości z bratnich Kościołów obecny był także brat J. Kratka, kaznodzieja
Ewangelickiego Kościoła Czesko-Braterskiego z Brna w Czecho-Słowacji.
Sama dyskusja odznaczała się dużą szczerością i otwartością. Pokazała, że we
współczesnych dążeniach ekumenicznych problem „zmagania się o lepsze
oblicze Kościoła” , zwłaszcza „własnego Kościoła” staje się zagadnieniem
zyskującym coraz bardziej na swym znaczeniu - zarówno na płaszczyźnie
teoretycznej jak praktycznej. Ukazała jego niezwykłą aktualność i złożoność.
★

* *

Pracownicy i studenci IE uczestniczyli również w ogólnomiejskich nabożeń
stwach ekumenicznych, które były organizowane w wybranych świątyniach
chrześcijańskich Lublina o godz. 18.00. W świątyni Starokatolickiego Kościoła
Mariawitów Słowo Boże głosił ks. doktorant Zygfryd Glaeser (23.01), a w cerkwi
Kościoła Prawosławnego - ks. prof. Wacław Hryniewicz (24.01).
Stanislaw Józef Koza

Zob. S.J. Koza. Spór o ekumenizm dzisiaj. Seminarium dyskusyjne na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim dn. 23.01.1980 r. „Biuletyn Ekumeniczny” 9:1980 nr 1 (33) s. 23-28.
2* Zob. tenże. Duch Święty a odwaga ekumeniczna. Seminarium dyskusyjne KUL - 21.01.1981 r.
Tamże 10:1981 nr 3(39) s. 56-64.
3*Zob. tenże. Modlitwa i refleksja ekumeniczna. Styczniowy tydzień Instytutu Ekumenicznego KUL
(18-25.01.1988 r.). Tamże 17:1988 nr 2(66) s. 22-25, zwł. 23-25.
4- Dialog ten rozpoczął się dokładnie 23 października 1984 r. Bliżej na ten temat zob. m.in.:
S.Filipowicz, Bliżej zjednoczenia. Dialog między Kościołem Rzymskokatolickim i Polskokatolickim
iv Ameryce Pin. Tamże 20:1991 nr 1-2(77-78) s.65-72.
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KOŚCIOŁY CHRZEŚCIJAŃSKIE W IZRAELU
Izraelskie Stowarzyszenie Międzywyznaniowe wydaje co kwartał sześciostronicowy biuletyn pod tytułem „Życie chrześcijańskie w Izraelu” . Poniższy
artykuł oparty jest na tej publikacji redagowanej przez sekretarza generalnego
Stowarzyszenia, Josepha Emanuela.
0 powstaniu wspólnot chrześcijańskich
Historia wspólnot chrześcijańskich w Izraelu rozpoczyna się wraz z życiem
1 działalnością Jezusa z Nazaretu. Po Jego śmierci wczesny Kościół apostolski,
przynajmniej w Jerozolimie i wokół niej, zachował charakter judeo-chrześcijański; stan taki trwał aż do odbudowy miasta, które jako Aelia Capitolina stało się
rzymską metropolią. Od tego momentu miejscowy Kościół przybrał charakter
całkowicie nieżydowski. Kościół ten zachował zwartość i niepodzielność aż do
czasu, gdy w wyniku pierwszych soborów kościelnych zaczęły się wyodrębniać
Kościoły partykularne. Ale jeszcze w czasach panowania muzułmańskiego, gdy
Kościół podzielony był na różne wyznania, wierni korzystali wspólnie z tych
samych miejsc świętych.
Dopiero wyprawy krzyżowe i związana z nimi dominacja łacińskiego
Kościoła zachodniego, zapoczątkowały na tych terenach „długą historię wrogo
ści i konfliktów” , trwającą nieprzerwanie poprzez okres panowania mameluckiego i osmańskiego aż do ogłoszenia status quo w roku 1852. Spośród ponad
4-milionowej ludności dzisiejszego Izraela chrześcijanie stanowią tylko 2,3%.
Spis ludności z roku 1983 wykazał 94 170 chrześcijan na łączną liczbę 4 065 000
mieszkańców. Oznacza to 30,6% przyrostu ludności chrześcijańskiej od ostat
niego spisu w roku 1972. Dane te nie obejmują obszaru administracyjnego Judei,
Samarii i Gazy. W rejonach tych nie prowadzono obliczeń od roku 1967.
Ludność chrześcijańską tych obszarów szacuje się jednak na mniej więcej 30 000
dusz; ogólna liczba ludności chrześcijańskiej wynosi zatem około 125 000 osób.
Jak dotychczas nie istnieją jednak miarodajne statystyki odnoszące się do
przynależności wyznaniowej. Dane tego rodzaju są więc w najlepszym razie tylko
przybliżone.
Wspólnoty chrześcijańskie dają się podzielić na cztery zasadnicze tradycje:
prawosławną, przedchalcedońską, katolicką (łacińską i unicką) i protestancką;
ogółem rozwija działalność 20 starych wspólnot pochodzenia miejscowego
i około 30 głównie protestanckich grup konfesyjnych. Poza Kościołami narodo
wymi, jak np. Kościół armeński, wspólnoty pochodzenia miejscowego mówią
głównie po arabsku i wywodzą się z wczesnych wspólnot chrześcijańskich okresu
bizantyjskiego.
Kościół prawosławny
Po roku 1099, tj. po zdobyciu Ziemi Świętej przez krzyżowców, patriarchat
Jerozolimy, znajdujący się już wówczas na emigracji, przeniesiony został do
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Konstantynopola, a jego stała obecność w Jerozolimie została przywrócona
dopiero w roku 1845.
Począwszy od roku 1662 Bractwo Grobu Świętego strzeże interesów
prawosławnych w Ziemi Świętej; jego celem jest zachowanie prymatu Kościoła
prawosławnego w miejscach świętych i utrzymanie helleńskiego charakteru
patriarchatu.
Parafie, których członkowie mówią głównie po arabsku, liczą w Jerozoli
mie, Galilei i na obszarach okupowanych łącznie około 40 000 dusz.
Rosyjski Kościół Prawosławny został założony w Jerozolimie w roku 1858,
lecz rosyjscy chrześcijanie zaczęli odwiedzać Ziemię Świętą już w XI stuleciu,
w kilka lat po przyjęciu chrześcijaństwa przez Księstwo Kijowskie. Wizyty te
rozrosły się w toku następnych stuleci do wielkich corocznych pielgrzymek, które
przerwała dopiero pierwsza wojna światowa i wybuch rosyjskiej rewolucji.
Od roku 1949 misja rosyjsko-prawosławna (patriarchat moskiewski)
zgłasza roszczenia do własności Kościoła rosyjskiego na terytorium Izraela.
Dobra znajdujące się pod ówczesną kontrolą jordańską pozostały przy misji
rosyjsko-eidezjastycznej, reprezentującej emigracyjny Kościół rosyjsko-prawosławny. Na czele obu misji stoją archimandryci wspierani przez liczne mniszki
i mnichów.
Misja reprezentująca Rumuński Kościół Prawosławny została utworzona
w roku 1935. Prowadzona jest przez archimandrytę i składa się z małej wspólnoty
mnichów i mniszek mieszkających w Jerozolimie.
Kościoły przedchalcedońskie
Początki Armeńskiego Kościoła Apostolskiego sięgają roku 301, kiedy to
Armeńczycy, jako pierwszy naród, ogłosili chrześcijaństwo religią państwową.
Armeńska Wspólnota religijna istnieje w Jerozolimie od V wieku. Patriarchat
armeński Jerozolimy został utworzony w roku 1311. Wspólnota armeńska
rozrastała się w XIX wieku, a potem w czasie i po I wojnie światowej poprzez
przyjęcie ofiar masakry anatolskiej, szczególnie tej z roku 1915. Dziś liczy ona
ok, 2 000 członków żyjących w Jerozolimie, Hajfie, Jaffie i Betlejem.
Wspólnota Kościoła etiopskiego istnieje w Jerozolimie od Średniowiecza.
Wcześni historycy Kościoła wspominają o obecności etiopskich pielgrzymów
w Ziemi Świętej już w IV wieku. Jest rzeczą stwierdzoną, że w następnych
stuleciach Kościół etiopski cieszył się istotnymi przywilejami w miejscach
świętych; większość swych praw stracił jednakże w okresie panowania turec
kiego.
Dziś Kościół etiopski w Izraelu jest niewielką wspólnotą kierowaną przez
arcybiskupa, składającą się głównie z mnichów i mniszek. Mimo obecnego braku
stosunków dyplomatycznych między Izraelem a Etiopią pielgrzymki są kon
tynuowane, a w uroczystościach liturgicznych Wielkiego Tygodnia w roku 1986
uczestniczyło około 4G0 etiopskich pielgrzymów.
Kościół koptyjski, który już w początkach chrześcijaństwa wywarł wpływ
na rozwój życia klasztornego na Pustyni Judejskiej, obecny jest w Izraelu od
czwartego wieku. Wspólnota ta przeżyła jednak swój rozkwit dopiero w czasie
panowania Mameluków (1250-1517). Poczynając od XIII wieku koptyjski
patriarcha Aleksandrii reprezentowany jest przez rezydującego w Jerozolimie
arcybiskupa. Wspólnota koptyjska liczy niewiele ponad 1000 członków w Jero
zolimie, Betlejem i Nazarecie.
Kościół syryjski jest kontynuatorem tradycji antycznego Kościoła An
tiochii i jedną z najstarszych wspólnot chrześcijańskich na Środkowym Wscho
dzie. Zgodnie z tradycją posługuje się on nadal w liturgii i modlitwie językiem
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syriackim (zachodnio-aramejskim). Patriarcha tego Kościoła rezyduje w Dam a
szku. Od roku 793 istniał urząd biskupa Kościoła syryjskiego w Jerozolimie, a od
roku 1471 istnieje on nieprzerwanie.
Obecnie Kościół miejscowy kierowany jest przez arcybiskupa, rezydującego
w pochodzącym z VII stulecia klasztorze św. M arka w Jerozolimie. Wspólnota
syryjska liczy około 1000 członków zamieszkujących głównie Jerozolimę
i Betlejem.
Kościoły łacińskie i unickie
Niezależnie od rozwoju stosunków między Rzymem i Konstantynopolem,
ąż do czasów wypraw krzyżowych nie podjęto żadnej próby utworzenia w Ziemi
Świętej Kościoła zachodniego niezależnego od patriarchatu prawosławnego.
W okresie wypraw krzyżowych istniał łaciński patriarchat w Jerozolimie,
utrzymujący się od 1099 do 1291 roku. Urząd ten reaktywowano w roku 1847
w reakcji na wzmagającą się w Izraelu protestancką działalność misyjną. Do tego
czasu odpowiedzialnością za miejscowy Kościół obarczony był zakon francisz
kanów, który od wieku XIV posiada funkcję kustosza miejsc świętych Kościoła
łacińskiego.
Obecnie Kościołowi łacińskiemu w Jerozolimie przewodzi patriarcha,
któremu podlegają trzej wikariusze urzędujący w Nazarecie, Ammanie i na
Cyprze. Wspólnota w Izraelu i na obszarach okupowanych liczy około 25 000
członków.
Kościół maronicki stanowi wspólnotę chrześcijańską pochodzenia syryjs
kiego, której członkowie w przeważającej części zamieszkują swą ojczyznę,
Liban. Kościół maronicki zjednoczony jest z Rzymem od roku 1182; jest on
jedynym czysto katolickim Kościołem wschodnim. Wspólnota maronicka
w Izraelu liczy 6 000 członków zamieszkałych głównie w Galilei. Maronicki
wikariat patriarchalny istnieje w Jerozolimie od roku 1895.
Melkicki Kościół grecko-katolicki powstał w roku 1724 jako wynik
schizmy w Kościele grecko-prawosławnym Antiochii. (Pojęcie „melkicki”
pochodzi z IV stulecia i odnosi się do miejscowych chrześcijan, którzy uznali
definicję wiary ustaloną przez Sobór Chalcedoński i pozostali w łączności
z Konstantynopolem.) Archidiecezja grecko-katolicka utworzona została w G a
lilei w roku 1752. W 20 lat później greko-katolicy Jerozolimy dostali się pod
jurysdykcję melkickiego patriarchy Antiochii, reprezentowanego w Jerozolimie
przez patriarchalnego wikariusza. Do archidiecezji grecko-katolickiej należy
dziś ok. 38 000 dusz w Galilei i 3 300 w Jerozolimie.
Kościoły protestanckie
Kościoły protestanckie na Bliskim Wschodzie powstały na początku XIX
wieku. Był to okres „ponownego odkrycia” przez zachodnie towarzystwa
misyjne Ziemi Świętej. Zamiarem tych towarzystw było zewangelizowanie
ludności muzułmańskiej i żydowskiej, jednakże sukces odniosły one tylko wśród
prawosławnych chrześcijan mówiących po arabsku, niezadowolonych z grec
kiego panowania w historycznym Kościele bizantyjskim.
Ewangelicki Kościół Episkopalny powstał w roku 1841 w wyniku porozu
mienia angielsko-pruskiego, które stanowiło, że urząd biskupa w Jerozolimie
mieli sprawować na przemian anglikanin i ewangelik. Zwyczaj ów zanikł w roku
1866 i od tego czasu tylko anglikanie obsadzali urząd biskupa. W roku 1976
Kościół ten został „zdekolonializowany” poprzez konsekrację pierwszego
Araba na biskupa anglikańskiego w Jerozolimie. Ewangelicki Kościół Epi-
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skopalny jest największą wspólnotą protestancką w Ziemi Świętej i liczy ok.
2 000 członków.
Kościół luterański w Ziemi Świętej powstał w roku 1866 w wyniku
załamania się porozumienia angielsko-pruskiego. Podobnie jak przedsięwzięcia
rosyjsko-prawosławne tak i niemiecka aktywność misyjna i dobroczynna łączyła
się z rosnącymi zainteresowaniami imperialistycznymi i dlatego została silnie
ograniczona lub całkowicie zarzucona wraz z końcem pierwszej wojny świato
wej. Podobnie było na początku drugiej wojny światowej. Skonfiskowane przez
Brytyjczyków w roku 1939 niemieckie mienie luterańskie zostało przekazane
rządowi izraelskiemu w roku 1951 w ramach układu z RFN o reparacjach
wojennych.
Dawnym niemieckim Kościołem luterańskim w Jerozolimie kieruje dziś
biskup pochodzenia arabskiego, a cała wspólnota liczy ok. 1000 dusz. W roku
1982 luterańska misja norweska w Izraelu przekazała zarząd nad swymi dwoma
ośrodkami misyjnymi w Hajfie i Jaffię wspólnotom lokalnym.
Kościół baptystyczny w Ziemi Świętej powstał w roku 1911 w wyniku
utworzenia wspólnoty lokalnej w Nazarecie. Dziś Stowarzyszenie Kościołów
Baptystycznych ma 6 wspólnot lokalnych w Galilei oraz dalsze wspólnoty
w Hajfie, Tel Awiwie-Jaffie, Jerozolimie, Betlejem, Ramallah i Gazie. Łącznie
wszystkich baptystów jest około 600, większość z nich mówi po arabsku.
Kościół szkocki (prezbiteriański) wysłał swą pierwszą misję do Galilei
w roku 1840 i w ciągu następnych 100 lat zajmował się wychowaniem
medycznym. Dziś jest on małą społecznością, składającą się głównie z ludzi,
którzy wywędrowali z ojczyzny, społecznością troszczącą się o pielgrzymów
odwiedzających Ziemię Świętą. Kościół ten prowadzi domy gościnne w Jerozoli
mie i Tyberiadzie oraz szkołę w Jaffie. Niezależne Misyjne Towarzystwo
Medyczne z Edynburga prowadzi w Nazarecie szpital, będący placówką
kształcącą pielęgniarki.
Trzy protestanckie wspólnoty rolne zostały założone w różnych częściach
Izraela; Kfar Habaptistim, położone na północ od Petach Tikva, powstało
w roku 1955 i obok uprawy roli zajmuje się organizowaniem konferencji
i obozów letnich dla baptystycznych i innych wspólnot protestanckich kraju.
Nes Amim położone w pobliżu Nahariji, zostało utworzone w roku 1963
przez grupę holenderskich protestantów jako międzynarodowe centrum popie
rania chrześcijańskiego zrozumienia dla judaizmu; na zachód od Jerozolimy
wybudowano w roku 1971 ośrodek Yad Haschmonah, który podejmuje gości
i pielgrzymów z Finlandii. Poza wymienionymi istnieje w Izraelu wiele innych
protestanckich grup wyznaniowych. Większość z nich nie ma zbyt wielu
członków. Na uwagę zasługują tzw. bractwa „mesjanistyczno-żydowskie” ,
które - w liczbie 30 - są rozsiane po całym kraju. Jako zdecydowana mniejszość
pozostają one zjawiskiem marginesowym i podobnie jak judeo-chrześcijanie
pierwszych wieków, pozostają w konflikcie zarówno z synagogą jak i z Koś
ciołem.
Tłum. Ewa Kłucińska
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ARCYBISKUP WILLIAM TEMPLE
KONTYNUATOR DZIEŁA ZBLIŻENIA KOŚCIOŁÓW W DZIEDZINIE DOKTRYNY

Komitet Kontynuacji Pracy Ruchu do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła,
obradujący latem 1929 r. w Maloja /Szwajcaria/, zastanawiał się, kto mógłby być
godnym kontynuatorem dzieła bp. Charlesa H. Brenta. Wybór padł na
nieobecnego biskupa angielskiego Williama Tempie, który właśnie przestał
pełnić funkcję biskupa Manchester, gdyż powołany został na stanowisko
arcybiskupa Yorku, drugie najwyższe, po arcybiskupie Canterbury, stanowisko
w hierarchii Kościoła Anglikańskiego Anglii. Abp Tempie był ściśle związany
z wszystkimi trzema nurtami ruchu ekumenicznego, w każdym z nich od
grywając wybitną rolę.
Mogło się wydawać, że los obdarzył Williama Tempie wieloma darami:
wspaniałym ojcem, który w hierarchii angielskiej doszedł do najwyższej godności
arcybiskupa Canterbury, wczesnym wdrożeniem w zasady wiary chrześcijańs
kiej, chłonnym umysłem, pogodnym usposobieniem. Ale jedno nie było mu
dane: dar dobrego zdrowia. Poza najbliższymi przyjaciółmi niewielu wiedziało,
że całe życie Williama Tempie było stałą walką z podagrą, jedną z najboleśniej
szych chorób, jakie istnieją.
William Tempie wyróżniał się inteligencją i zdolnościami od najmłodszych
lat życia. Urodził się 15 października 1881 r. w Exeter. Z wyróżnieniem ukończył
szkołę, po czym w latach 1900-1904 studiował teologię w Oxfordzie. Jeszcze jako
uczeń marzył o tym, by zostać misjonarzem. W wieku 26 lat oddał się do
dyspozycji Kościelnego Towarzystwa Misyjnego. Miał udać się do Indii, by tam
kierować St. John’s College w Agrze. Ale nie zgodziły się na to władze Kościoła,
które oświadczyły, że Tempie potrzebny jest w Anglii. Nie był tą decyzją
zachwycony, ale poddał się dyscyplinie kościelnej. Zajmował się pracą nauko
wo-dydaktyczną oraz prowadził szeroką działalność kaznodziejsko-duszpasterską. W 1921 r., w wieku 40 lat, został biskupem Manchester.
Tempie zetknął się z ruchem ekumenicznym u jego zarania. W I Światowej
Konferencji Misyjnej^ w Edynburgu, w 1910 r., wziął udział w charakterze
’’ushera” /woźnego/. Ćwierć wieku później wspominał: Było to w czerwcu 1910 r.
Przeważnie stałem przy drzwiach, niekiedy też na zewnątrz, wspólnie z Williamem
Patonem, który już wówczas miał za sobą burzliwe przeżycia. Udało się nam
wysłuchać większości przemówień. Sprawowaliśmy obowiązki woźnych, które na
ogół przypadały najmłodszym semestrom. Nasz brytyjski związek studentów
dopuścił nas tylko do takiej funkcji. Ale myśmy byli za to serdecznie wdzięczni.
Wprawdzie od kilkunastu miesięcy byłem już ordynowanym kapłanem Kościoła
Anglii. Ale do Edynburga, stolicy Reformacji szkockiej, Kościoł mój nie wysłałby
mnie z pewnością oficjalnie. Być może, niektórzy obawiali się, a w każdym razie
przeczuwali to, co dzisiaj wiemy, że w tym miejscu, mogącym się wykazać
tradycjami walki o wolność duchową, wezwanie do służby dla świata zabrzmi
czystym tonem, i że jedność chrześcijańska stanie się przez to wezwanie historyczną
rzeczywistością.
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Williama Temple nie zabrakło również wśród uczestników II Światowej
Konferencji Misyjnej w Jerozolimie, w 1928 r. Zaproszono go tam przede
wszystkim jako teologicznego eksperta. Na tym posiedzeniu miał się objawić po
raz pierwszy jeden z jego szczególnych darów - umiejętność znajdowania słów,
przy pomocy których daje się uzgodnić sprzeczne na pierwszy rzut oka poglądy.
Jemu też polecono opracowanie projektu orędzia Konferencji. Tempie pisał ten
dokument leżąc na podłodze przewiewnego baraku i korzystając ze słabego
światła świecy. W liście do żony, datowanym 3 kwietnia 1928 pisał: Najwidoczniej
uważa się, że zadziwiająco przydaje mi się moja zdolność włączenia do zunifikowa
nego dokumentu ulubionych idei każdego, idei sprzecznych ze sobą.
W każdym razie powstałe w opisanych warunkach orędzie zostało jedno
myślnie przyjęte przez uczestników obrad. Powiadało ono: Naszym posłannict
wem jest Jezus Chrystus. On jest objawieniem tego, czym jest Bóg i czym może się
stać człowiek przez Niego/.../ W Nim spotykamy ostateczną rzeczywistość
wszechświata. On objawia nam Boga jako naszego Ojca, doskonałego i nieskoń
czonego w miłości i sprawiedliwości, gdyż w Nim widzimy Boga w ciele, ostateczne
a zarazem wiecznie rozwijające się objawienie Boga /.../
Dalej, orędzie powiadało, że posłannictwo chrześcijańskie, Ewangelia,
odnosi się nie tylko do pojedynczego człowieka, lecz również do organizacji
społecznych i stosunków ekonomicznych, w jakich jednostka żyje. Ponieważ
Jezus Chrystus sam jest Ewangelią, więc Dobra Nowina jest posłannictwem
Kościoła do świata /.../, niezawodnym źródłem siły dla odnowy społecznej. Otwiera
ona jedyną drogę, na której ludzkość może uniknąć nienawiści rasowej i klasowej,
siejącej obecnie spustoszenie w społeczeństwie /.../ Dla chrześcijańskiego świata
Wschodu i Zachodu jest ona także łaskawym zaproszeniem Boga do uczestnictwa
w radości żywego Pana.
William Tempie dzielił od wczesnej młodości zainteresowanie swego ojca
sprawami klasy robotniczej. Przez wiele lat był członkiem Partii Pracy, i to
w okresie, gdy Kościół Anglii był niemal całkowicie identyfikowany z Partią
Konserwatywną. W 1905 r. przystąpił do Stowarzyszenia Kształcenia Robot
ników, które za cel stawiało sobie umożliwienie ludziom pracy uzyskanie
wyższych kwalifikacji; w latach 1908-1924 był przewodniczącym tej organizacji.
Oznacza to, że utrzymywał znacznie ściślejszy niż większość dostojników
kościelnych kontakt z ludźmi działającymi na rzecz sprawiedliwości społecznej.
Działania te znalazły później swój wyraz w organizowanym przez luterańskiego
arcybiskupa Uppsali N athana Soderbloma nurcie ruchu ekumenicznego - w Ru
chu Praktycznego Chrześcijaństwa.
W okresie I wojny światowej powstała Rada Popierania Konferencji
Chrześcijańskiej /Council for Promoting a Christian Meeting/, która zrzeszała
przedstawicieli prawie wszystkich wielkich Kościołów chrześcijańskich Wielkiej
Brytanii. Rada dążyła do zorganizowania spotkania chrześcijan wywodzących
się zarówno z krajów prowadzących wojnę jak i z krajów neutralnych. Jednym
z najbardziej aktywnych działaczy tej organizacji był Willliam Tempie, wówczas
proboszcz parafii św. Jakuba w Picadilly.
Sprawa zwołania międzynarodowej konferencji chrześcijańskiej była też
często poruszana i popierana na łamach tygodnika anglikańskiego „The
Challenge” , którego wydawcą był Tempie. Nieudana próba zwołania w tym
czasie prawdziwie międzynarodowej konferencji robotniczej w Sztokholmie była
powodem, który go skłonił do zajęcia się tą sprawą. Uważał, że jest obecnie
obowiązkiem Kościołów podjęcie próby zwołania międzynarodowej konferencji
w służbie pokoju i pojednania, „chrześcijańskiego Sztokholmu” - jak powiada
no wówczas w Anglii i w Niemczech. Tempie był zdania, że umiarkowana opinia
publiczna w różnych krajach doszła najwidoczniej do porozumienia co do
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pewnych istotnych pojęć, które winny znaleźć odbicie w każdym przyszłym
traktacie pokojowym. Sprawą Kościołów jest sprzyjanie rozpowszechnianiu
takich poglądów wśród narodów świata.
Gdy latem 1917 r. luterański arcybiskup Uppsali, Nathan Soederblom, nie
wiedząc nic o propozycjach działaczy Kościołów brytyjskich, wystąpił z inic
jatywą zwołania międzynarodowej konferencji chrześcijańskiej, Rada Popiera
nia Konferencji Chrześcijańskiej w Wielkiej Brytanii nawiązała z nim kontakt.
William Tempie miał jednak poważne zastrzeżenia wobec zbytniego pośpiechu
Arcybiskupa, uważał, że aby zwołać reprezentatywną konferencję Kościołów
trzeba dłuższego okresu przygotowawczego, poza tym byłby konieczny liczny
udział Kościołów amerykańskich, co - w warunkach toczącej się wojny - było nie
do zrealizowania.
Po zakończeniu I wojny światowej ruch chrześcijańsko-społeczny w Anglii
rozwijał się paralelnie do kierowanego przez abp. N.Soederbloma Ruchu
Praktycznego Chrześcijaństwa. Od 1921 r,. pod przewodnictwem bp. Williama
Tempie, trwały przygotowania do Konferencji w sprawie Chrześcijańskiej
Polityki, Ekonomii i Obywatelstwa /The Conference on Christian Politics,
Economics and Citizenship, skrót: COPEC/. Odbyła się ona w kwietniu 1924 r.
w Birmingham. Spośród wszystkich dotychczasowych inicjatyw była to najbar
dziej godna uwagi próba dostosowania myśli i działalności chrześcijańskiej do
palących, aktualnych problemów. W przygotowaniu i przeprowadzeniu tej
konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Kościoła katolickiego. O t
wierając obrady, bp W. Tempie tak scharakteryzował stosunki wzajemne między
COPEC a Ruchem Praktycznego Chrześcijaństwa: Nasza konferencja jest
brytyjskim przygotowaniem do Światowej Konferencji Praktycznego Chrześcijańs
twa. Skrócone sprawozdania z COPEC przedłożono faktycznie jako brytyjski
wkład do I Światowej Konferencji Kościołów do Spraw Praktycznego Chrześ
cijaństwa, która zebrała się w Sztokholmie w 1925r. Nigdzie na świecie nie
przygotowano się tak starannie do tego wydarzenia jak w Wielkiej Brytanii.
William Tempie był aktywnym współpracownikiem Ruchu Praktycznego
Chrześcijaństwa, uczestniczył w obu jego konferencjach światowych: w Sztok
holmie /1925/ i Oxfordzie /1937/. W Oxfordzie przewodniczył komitetowi, który
przygotował projekt orędzia.
Najbliższy sercu W. Temple’a był jednak Ruch do Spraw Wiary i Ustroju
Kościoła. Prawdę powiedziawszy, po śmierci bp. Brenta nie było chyba
człowieka, który nadawałby się lepiej niż on na stanowisko przewodniczącego
Komitetu Kontynuacji Pracy tego ruchu. Niewielu przywódców kościelnych
owej epoki było w stanie w tej samej mierze co Tempie połączyć elementy
praktyczne z teoretycznymi, być stale na bieżąco z konkretną sytuacją Kościoła
w XX w., a jednocześnie widzieć wszystko z perspektywy podstawowych prawd
życia Kościoła w Jezusie Chrystusie.
Abp W. Tempie poświęcił szczególnie wiele czasu i energii gruntowemu
przygotowaniu II Światowej Konferencji Kościołów do Spraw Wiary i Ustroju
w Edynburgu, w 1937 r. W okresie 10 lat, jakie upłynęły od Konferencji
Lozańskiej, specjalne komisje opracowały dokumenty, które ukazywały, w jak
różny sposób Kościoły różnych tradycji rozumieją trzy podstawowe problemy
wiary chrześcijańskiej: łaskę, urząd duchowny i sakramenty. Optymizm pierw
szych lat, że szybko i bez większych kłopotów da się osiągnąć porozumienie
w sprawach wiary, minął bezpowrotnie. Jak w tej sytuacji widział abp Tempie
możliwość dalszej pracy podczas II Światowej Konferencji?
Wygłosił on w Edynburgu inaugurujące kazanie, skierowane do 400
delegatów ze 123 Kościołów, z prawie wszystkich części świata. Kazanie to było
bardzo charakterystyczne dla jego myślenia. Uznając jasno i otwarcie rzeczywis
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tość i grzeszność podziału, chodziło mu głównie o to, by skierować uwagę ludzi
znowu na Chrystusa, który wyłącznie może uzdrowić narody i Kościoły. Abp
Tempie mówił:
Jedność Kościoła, której bardzo pragnie nasza wiara i nasza nadzieja, opiera
się na jedności Boga i Jego jedynym w swoim rodzaju czynie zbawczym w Jezusie
Chrystusie /.../ Jedność Kościoła Bożego jest odwiecznym faktem ; nasze zadanie
nie polega na tworzeniu, lecz na manifestowaniu tej jedności. Kościół nie jest
zrzeszeniem ludzi, z których każdy wybrał Chrystusa za swego Pana; jest on
wspólnotą ludzi, z których Chrystus każdego z sobą połączył. Wiara chrześcijańska
i życie chrześcijańskie nie są odkryciem lub wynalazkiem ludzi, nie są członem
rozwoju dziejów, lecz darem Bożym /.../ Nie my możemy uzdrowić rany Jego ciała.
Zbieramy się wspólnie, naradzamy się, i to jest słuszne. Lecz nie przez mądre plany
i zręczne kroki możemy zjednoczyć Kościół Boży. Tylko gdy zbliżamy się do Niego,
zbliżamy się do siebie.
Abp Tempie zaproponował zaraz na początku obrad, aby przygotowywane
przez wiele lat dokumenty przedyskutowano najpierw w oddzielnych sekcjach,
a dopiero potem przekazano je - z uwzględnieniem wyników dyskusji - posiedze
niu plenarnemu do zatwierdzenia. Spośród trzech dokumentów, tylko dokument
o łasce został zaakceptowany.
Na uwagę zasługują zasady pracy, które abp Tempie sformułował
na samym początku obrad. Prawdziwą jedność można znaleźć, gdy pozwoli
się dojść do głosu prawdzie, która zawarta jest we wszystkich tradycjach.
Naszym celem musi być łączenie wierności wobec otrzymanej prawdy z gotowością
poznania także tej prawdy, którą otrzymali inni /.../ Rozważania prowadzone
przez dziesięć lat, jakie minęły od Lozanny przekonały mnie, że właściwym
przedmiotem różnicy poglądów jest istota Kościoła i że z niej biorą się wszystkie
inne różnice. Jeśli w tym punkcie chcemy osiągnąć porozumienie lub raczej, o co
jedynie chodzi, chcemy znaleźć prawdę, to musimy wrócić do Pisma Świętego!...j
Prawda jest tylko jedna i niemożność pogodzenia /własnej tradycji z tradycjami
innych! musi m^ ć swoją przyczynę w tym, że fałszywie rozumiemy prawdę /.../
Przede wszystkim wsłuchujmy się w głos jednego Pana, który jest Głową ciała,
którego członkami wszyscy jesteśmy, aby nauczył nas prawdy, która nas wszyst
kich zjednoczy.
Abp William Tempie wielce zasłużył się idei utworzenia Światowej Rady
Kościołów., W jego rezydencji w Bishopthorpe zebrała się po raz pierwszy
w 1933 r. nieoficjalna grupa doradcza złożona z przedstawicieli różnych nurtów
ruchu ekumenicznego, aby przedyskutować sprawę utworzenia „związku” lub
„rady ekumenicznej” Kościołów. Podczas pobytu w USA, w 1935 r., spotkał się
z amerykańskimi przywódcami wszystkich nurtów ruchu ekumenicznego.
W rozmowie z nimi wypowiedział się za utworzeniem międzywyznaniowej,
międzynarodowej, reprezentującej wszystkie Kościoły rady, która posiada
łaby komitety do kontynuowania zadań, które obecnie realizują oddzielnie
różne nurty ruchu ekumenicznego. Wypowiedział się na rzecz powołania Rady
o prawdziwie oficjalnym charakterze i prawdziwie koordynowanego ruchu
ekumenicznego.
Wspomniana wyżej nieoficjalna grupa doradczy została w 1935 r. przez
Praktyczne Chrześcijaństwo oraz Wiarę i Ustrój oficjalnie uznana i polecono jej
przedłożenie w 1937 r. w Oxfordzie i Edynburgu propozycji w sprawie przyszłego
kształtu ruchu ekumenicznego. Powstał Komitet złożony z 35 osób, z tego
powodu przylgnęła do niego nazwa „Komitetu 35” . Abp Tempie, nawiązując do
sprawy^utworzenia jednej organizacji ekumenicznej, pisał do przyszłych delega
tów II Światowej Konferencji Kościołów do Spraw Wiary i Ustroju w Edynbur
gu: Jeśli tej nowej organizacji uda się pozyskać zaufanie Kościołów, to przyczyni się
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ona do tego, że całe chrześcijaństwo nierzymskokatolickie będzie w stanie
przemówić jednym głosem.
Pierwsze posiedzenie „Komitetu 35” odbyło się w Westfield College
w Londynie w dniach 8-10 lipca 1937 r„ tj. krótko przed rozpoczęciem obrad II
Światowej Konferencji Kościołów do Spraw Praktycznego Chrześcijaństwa
w Oxfordzie i II Światowej Konferencji Kościołów do Spraw Wiary i Ustroju
w Edynburgu. Obradom przewodniczył abp. W. Tempie. On też poczynił
przełomową propozycję. Oświadczył, że rozbicie ruchu ekumenicznego zaciem
nia świadectwo, które chrześcijanie winni złożyć przed światem. Nadszedł czas
zespolenia ruchów Praktycznego Chrześcijaństwa oraz Wiary i Ustroju. Inne
ruchy, z przyczyn strukturalnych, nie wchodzą na razie w rachubę. Jeden
z uczestników tego spotkania, Samuel McCrea Cavert zaproponował, by nowa
organizacja nosiła nazwę: Światowa Rada Kościołów.
Propozycję „Komitetu 35” przedstawiono najpierw Konferencji w Oxfor
dzie /12-26 lipca 1937/, która przyjęła ją tylko dwoma głosami sprzeciwu.
Wkrótce potem /3 - 18 sierpnia 1937/ rozpoczęła obrady Konferencja Edynburska. Tutaj sprawa przedstawiała się trudniej. Wyrażono m.in. obawy, że nowa
organizacja będzie czymś w rodzaju „super-Kościoła” oraz że podejmować
będzie uchwały w sprawach życia publicznego, czym spowoduje wiele szkody.
O wyniku głosowania zadecydował w dużej mierze fakt, że ideę stworzenia ŚRK
popierał abp Tempie i inni czołowi działacze ruchu ekumenicznego. Wniosek
został przyjęty 112 głosami przeciw 19.
W maju 1938 r. zebrała się w Utrechcie /Holandia/ konferencja, która
powołała do życia Komitet Tymczasowu Światowej Rady Kościołów. Stwier
dzono wyraźnie, że Rada nie będzie w żadnym wypadku „super-Kościołem” , ani
nie będzie posiadać pełnomocnictw ustawodawczych. Abp Tempie stwierdził
przy tej okazji, że cały jej autorytet będzie polegać na znaczeniu, jakie jej mądre
decyzje będą miały dla Kościołów.
Komitet Tymczasowy ŚRK potrzebował przewodniczącego. Wśród przy
wódców Kościołów chrześcijańskich nie było wątpliwości, kto nim powinien
zostać. W oficjalnej publikacji Rady czytamy: Pierwsze posiedzenie Komitetu
Tymczasowego odbyło się 13 maja 1938r. w Utrechcie. Przewodniczącym wybrano
arcybiskupa Williama Tempie.
Abp Tempie podsumowując dyskusję w Utrechcie stwierdził: Rada opiera
się na wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela. Podstawa
ta jest pomyślana jako wyznanie wiary chrześcijańskiej, a nie, jak ukazuje jej
zwięzłość, jako norma nauki służąca do oceny prawowierności Kościołów lub
poszczególnych chrześcijan. Jest ona wyznaniem inkarnacji i pojednania. Rada
chce być społecznością Kościołów, które akceptują te prawdy potrzebne do
zbawienia. Nie zajmuje się jednak tym, w jaki sposób interpretują je Kościoły.
Przeto decyzja co do możliwości współpracy na tej płaszczyźnie leżeć będzie w gestii
każdego poszczególnego Kościoła.
Wspomnijmy jeszcze o kontaktach, jakie abp W.Temple nawiązał z przed
stawicielami Kościoła katolickiego. W okresie przygotowań do Konferencji
Edynburskiej, 11 września 1936 r. wystosował on list do arcybiskupa katolic
kiego St. Andrews i Edynburga, Andrew Mac Donalda, w którym wspomniał, że
przesłane Kościołowi katolickiemu zaproszenie do uczestnictwa w Konferencji
Lozańskiej w 1927 r., zostało wprawdzie uprzejmie potraktowane lecz nie
przyjęte. Tempie stwierdził dalej: Zaproszenie to jest nadal aktualne, gdyż stanowi
część całego programu i intencji naszego ruchu. Nic nie uradowałoby nas bardziej,
niż usłyszenie od Waszej Eminencji, że Kościół rzymskokatolicki przy tej okazji
reprezentowany będzie oficjalnie. Bylibyśmy bardzo zobowiązani, gdyby Wasza
Eminencja uznała za wskazane przekazać tę propozycję Stolicy Apostolskiej.
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W lutym 1937r. abp Mac Donald pisał do abp. Temple’a: Rozważyłem sytuację
bardzo dokładnie i doszedłem do wniosku, że będzie lepiej dla mnie, jeśli nie będę
aktywnie współpracować z Konferencją, która ma odbyć się w Edynburgu
w sierpniu. Powyższe stanowisko zostało potem nieco zmodyfikowane: czterech
kapłanów katolickich i jeden laik otrzymali zezwolenie, by ubiegać się o dopusz
czenie na Konferencję Edynburską w charakterze nieoficjalnych obserwatorów.
Po utworzeniu Komitetu Tymczasowego Światowej Rady Kościołów, abp
Tempie, jako przewodniczący, napisał 10 lutego 1939 r. do kardynała-sekretarza
stanu list, w którym uwzględnia fakt, że Kościół rzymski nie życzy sobie formalnej
łączności z Radą, uważa jednak za wskazane wymianę informacji z organami
Kościoła rzymskiego o przedmiotach wspólnego zainteresowania i - od czasu do
czasu - nieoficjalną naradę z teologami i uczonymi rzymskokatolickimi. Sekretarz
stanu wystosował odpowiedź do legata apostolskiego w Wielkiej Brytanii, a ten
z kolei poinformował abp. Temple’a w liście z 21 lipca 1939 r., iż Kościół
katolicki wprawdzie nie życzy sobie formalnych stosunków z Komitetem
Tymczasowym, ale uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie w przeprowadzeniu
poufnych konsultacji z angielskimi biskupami katolickimi i legatem apostolskim
oraz poufnej wymiany informacji i poglądów z teologami katolickimi. W tak
zwanym międzyczasie jednak wybuchła wojna i obie strony skierowały uwagę na
inne problemy.
21 grudnia 1940 r. w czasopiśmie „Times” ukazał się 10-punktowy list,
który podpisali: kard. Arthur Hinsley, obaj arcybiskupi anglikańscy - C.G. Lang
i W. Tempie - oraz m oderator Rady Kościołów Wolnych W.H.Armstrong.
Autorzy nawiązywali do pięciu punktów pokojowych z przemówienia papieża
Piusa XII, wygłoszonego w Wigilię 1939 r. i do pięciu myśli przewodnich
w sprawie sprawiedliwego ładu ekonomicznego, sformułowanych podczas
Konferencji w Oxfordzie, w 1937r. Oba dokumenty uznano za właściwą
podstawę, na której można by ustanowić sprawiedliwy pokój. Do zakończenia
działań wojennych prowadzono systematyczną współpracę, od której uchylały
się tylko niektóre diecezje. Niestety, po zakończeniu wojny wrócono na „stare
pozycje” .
Pierwotnie planowano, że Światowa Rada Kościołów zostanie oficjalnie
powołana do życia w 1941 r. Na przeszkodzie stanęła, niestety, wojna. Ale abp
Tempie był w stanie utrzymywać kontakt z Sekretarzem generalnym w Genewie
do 1942 r. Duże zadowolenie sprawiał mu fakt, że przywódcy kościelni krajów
neutralnych przyjmowali pozytywnie jego przemówienia radiowe i inne deklara
cje. Tempie czynił wszystko, co było w jego mocy, by utrzymać ducha jedności
i wspólnoty.
William Tempie został w 1942 r. arcybiskupem Canterbury, a tym samym
honorowym zwierzchnikiem Wspólnoty Kościołów Anglikańskich. Nie było mu
jednak dane sprawować długo tej funkcji, zmarł nagle 26 października 1944 r.
w wieku 63 lat. Jego niespodziewana śmierć była bolesną stratą dla ruchu
ekumenicznego. W łonie ekumenii zdobył on sobie taką pozycję, że jego
nazwisko nasuwało się instynktownie każdemu, gdy szukano przewodniczącego
obrad. Posiadał wszystkie cechy, jakich oczekuje się od wielkiego przywódcy:
wybitne uzdolnienia, jasność wypowiadania myśli, umiejętność wczuwania się
w określoną sytuację, niesamowitą cierpliwość i ...duże poczucie humoru.
Karol Karski

KRONIKA

KRONIKA WYDARZEŃ EKUMENICZNYCH
1989 1991
-

W chwili zawieszenia wydawania „Studiów i Dokumentów Ekumenicz
nych” nasza „K ronika” doprowadzona była do końca marca 1989 r. Powstała
więc blisko trzyletnia luka, której nie da się już całkiem uzupełnić. W poniższym
przeglądzie ujęliśmy jedynie sprawy najważniejsze, przedstawiając je w układzie
tematyczno-chronologicznym /Redakcja/.
Z ZAGRANICY
Światowa Rada Kościołów
- Pod hasłem: „ Bądź wola Twoja - misja według wskazań Chrystusa”
obradowała w dniach 22-31 maja 1989 r. w San Antonio /Teksas, USA/
X Światowa Konferencja Misyjna zwołana przez ŚRK. W obradach wzięło
udział 300 delegatów z ponad 100 krajów. Większość to przedstawiciele
Kościołów z krajów Trzeciego Świata. W uchwalonym na zakończenie obrad
orędziu do chrześcijan i Kościołów we wszystkich częściach świata ostrzega się
przed błędnym pojmowaniem misji chrześcijańskiej, która w przeszłości kojarzy
ła się często nie z miłością chrześcijańską, lecz z przemocą i uciskiem państw
kolonialnych. Misja zaś to posłannictwo o zbawczej miłości Boga w Jezusie
Chrystusie, to solidarność ze wszystkimi, którzy cierpią i walczą o sprawied
liwość i godność ludzką.
- Komitet Naczelny ŚRK obradował w dniach 17-26 lipca 1989 w Mosk
wie. Obrady stworzyły członkom Komitetu okazję do zapoznania się z przemia
nami w Związku Radzieckim. Z dużym zainteresowaniem uczestników obrad
spotkał się dokument: „Nowa organizacja programu Światowej Rady Koś
ciołów” . Zawierał on propozycje uproszczenia struktur ŚRK. W deklaracji na
temat sytuacji w Europie stwierdzono, że ważkie wydarzenia zachodzące
w Związku Radzieckim i innych krajach socjalistycznych mają głębokie
konsekwencje nie tylko dla Europy, ale dla całego świata. W tej sytuacji Kościoły
członkowskie ŚRK powinny przede wszystkim bronić praw człowieka, w szcze
gólności zaś praw mniejszości narodowościowych. Ale potępienie Rumunii za
gwałcenie tych praw nie było możliwe wskutek sprzeciwu delegatów kościelnych
tego kraju. Komitet Naczelny zajął się po raz pierwszy zagadnieniem eks
perymentów w dziedzinie biotechniki i inżynierii genetycznej.
- W Budapeszcie od 9 do 20 sierpnia 1989 r. odbyły się obrady plenarne
Komisji „W iara i Ustrój” ŚRK. Odbywają się one zwykle co 3-4 lata i służą
podsumowaniu wykonanej pracy w dziedzinie doktrynalnego zbliżenia Koś
ciołów oraz ustaleniu planów działania. Przedmiotem tego posiedzenia były
różne kwestie związane z dążeniem do jedności Kościoła. Szczególnie wiele
uwagi poświęcono trzem tekstom teologicznym: „Chrzest, Eucharystia i Urząd
duchownego” , „K u wspólnemu wyrażaniu wiary apostolskiej dziś” , „Jedność
Kościoła i odnowa wspólnoty ludzkiej” . Dyskutowano też nad możliwością
zwołania w 1993 r. V Światowej Konferencji ds. Wiary i Ustroju Kościoła.
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- Przygotowywane od kilku lat przez ŚRK Światowe Zgromadzenie na
rzecz Pokoju, Sprawiedliwości i Zachowania Stworzenia w Seulu (6-12 marca
1990) dość zgodnie zostało ocenione jaKo fiasko. Delegaci Kościołów (w liczbie
400) nie zdołali uchwalić wspólnej deklaracji w ważnych kwestiach politycznych
i ekologicznych. Przyjęto tylko krótkie orędzie oraz cztery - ogólnikowo
sformułowane - tzw. przymierza, poruszające sprawę sprawiedliwego ładu
ekonomicznego, demilitaryzacji, zachowania naturalnych warunków życia
i przezwyciężania rasizmu. Wystąpiły różnego rodzaju napięcia między delegata
mi Kościołów w Europie i Ameryce Północnej a reprezentantami Trzeciego
Świata. Kościół Rzymskokatolicki reprezentowany był jedynie przez 20 obser
watorów, a nie - jak pragnęła tego Rada - przez 50 pełnoprawnych delegatów.
Większość delegatów prawosławnych zbojkotowała nabożeństwo odprawione
przez anglikańskiego biskupa-kobietę, Barbarę Harris.
- Komitet Naczelny ŚRK, obradujący w Genewie w dniach 25-30 marca
1990r., wypowiadając się na temat Europy Środkowej i Wschodniej stwierdził, że
chrześcijanie w tej części naszego kontynentu w wyniku sowieckiej koncepcji
marksizmu-leninizmu, doznali bolesnych przeżyć, że łamano tu prawa człowieka
i prowadzono ideologiczne wojny. Wielkie emocje wywołała dyskusja wokół
stanowiska, jakie ŚRK zajmowała wobec reżimu Ceausescu w Rumunii. Nie
przyjęto wniosku, aby Rada przeprosiła naród rumuński za swą niewłaściwą
postawę, za brak wsparcia ludzi wierzących w tym kraju. Natomiast w specjalnej
rezolucji Komitet Naczelny udzielił poparcia procesowi demokratyzacji w Rumu
nii. Za najważniejsze wydarzenie w Europie po drugiej wojnie światowej Komitet
uznał obalenie muru berlińskiego. Jednakże konsekwencje wynikające ze
zjednoczenia Niemiec wywołują w różnych częściach Europy strach lub niepo
kój, czego Kościoły nie mogą bagatelizować. Uczestnicy obrad poświęcił; też
sporo miejsca przygotowaniom do najbliższego Zgromadzenia Ogólnego ŚRK
w Canberrze w lutym 1991 r. Przez przyjęcie czterech nowych Kościołów, liczba
Kościołów członkowskich ŚRK wzrosła do 311.
- W stolicy Australii, Canberrze, obradowało w dniach 7-20 lutego 1991 r.
VII Zgromadzenie Ogólne ŚRK /sprawozdanie uczestnika i orędzie zamiesz
czamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”/.
- W pierwszych dniach lipca 1991 r. przebywała po raz pierwszy w Albanii
delegacja ŚRK. Spotkała się ona z przedstawicielami Kościoła Prawosławnego
i Rzymskokatolickiego oraz z reprezentantami władz państwowych.
- Komitet Naczelny, wybrany na VII Zgromadzeniu Ogólnym w Canber
rze, odbył w dniach 20-27 września 1991 r. w Genewie swoje pierwsze
posiedzenie. Z Polski w jego obradach uczestniczyli: bp Jan Szarek /ew.-augsb./
i Wsiewołod Konach ypraw./. Głównym zadaniem było przyjęcie nowej struk
tury organizacyjnej ŚRK. Zamiast dotychczasowych trzech zespołów pro
gramowych, w ramach których realizowano program ŚRK od początku lat 70.,
wprowadzonę cztery, a mianowicie: I. „Jedność i Odnowa” , II. „Misja,
Edukacja i Świadectwo” , III. „Sprawiedliwość, Pokój i Stworzenie” , IV.
„Dzielenie się /darami/ i Służba” . Zlikwidowano zarazem wszystkie dawne
podzespoły. Teraz zespół I zajmować się będzie opracowywaniem podstawo
wych zagadnień z dziedziny teologii, liturgii i kształcenia teologicznego; zespół II
- ewangelizacją i wychowawczą działalnością Kościołów; zespół III - polityczną
działalnością Kościołów oraz sprawami kobiet i młodzieży; zespół IV - diakonią.
Reforma strukturalna ma przynieść oszczędności finansowe i usprawnić pracę
Rady. Do końca 1992 r. liczba pracowników zmniejszy się o kilkadziesiąt osób.
Komitet Naczelny wydał deklarację w związku z 500. rocznicą odkrycia Ameryki
oraz skierował listy do Kościołów w ZSRR i Jugosławii. W deklaracji mowa jest
o cierpieniach zarówno pierwotnej ludności Ameryki, jak też czarnych niewól-
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ników przywiezionych na ten kontynent. Wzywa się w niej Kościoły, aby
opowiadały się po stronie tych grup ludności, które nadal znajdują się w trudnym
położeniu. W liście do Kościołów w ZSRR zawarta jest pochwała odważnej
postawy licznych przywódców kościelnych, duchownych i świeckich, jaką zajęli
podczas puczu w sierpniu 1991 r. opowiadając się po stronie demokracji i nadziei.
ŚRK będzie wspierać tamtejsze Kościoły w ich staraniach o polityczną odnowę,
wolność i przestrzeganie praw człowieka. Z kolei w liście do Kościołów
Jugosławii Komitet Naczelny wyraża solidarność z wszystkimi, którzy po obu
stronach frontu cierpią z powodu wojny domowej. SRK wzywa Kościoły
w republikach jugosłowiańskich, aby słowem i czynem przeciwstawiały się
przemocy i wzywały do przebaczenia. Ważnym punktem porządku obrad była
dyskusja nad tym, czym jest i czym być powinna ŚRK w świetle zmian, jakie
nastąpiły w Kościołach, w ruchu ekumenicznym i w świecie od 1948 r., tzn. od
chwili jej powstania. Wkrótce zostanie przedstawiony Kościołom odpowiedni
dokument na ten temat, zaś Komitet ogłosi swój punkt widzenia w sprawie
wzajemnych relacji między ŚRK a Kościołami członkowskimi, Kościołami nie
należącymi do Rady i innymi społecznościami chrześcijańskimi. Komitet
Naczelny zapoznał się ze stanem przygotowań do dwóch światowych konferencji
ekumenicznych planowanych na 1993 r.: V Światowej Konferencji ds. Wiary
i Ustroju Kościoła oraz Światowego Zgromadzenia Ekumenicznego Młodzieży
i Studentów.
- Delegacja ŚRK, na czele z ks. Emilio Castro, sekretarzem generalnym,
złożyła w dniach 21-23 października 1991 r., po przeszło 30-letniej przerwie
wizytę w Republice Południowej Afryki. Nastąpiły spotkania z prezydentem
Frederikiem W. de Klerkiem, z przywódcami ludności murzyńskiej - Nelsonem
Mandelą i Mongosuthu Buthelezim, z reprezentantami różnych Kościołów
- także z kierownictwem tzw. białego Holenderskiego Kościoła Reformowane
go, który w 1960 r. wystąpił z Rady z powodu krytykowania przez nią
apartheidu. M oderator tego Kościoła, ksv Pieter Potgieter, oświadczył, że jego
Kościół jest zainteresowany powrotem do ŚRK ze względów pryncypialnych, ale
zanim to nastąpi, będzie musiał zostać przyjęty do Południowoafrykańskiej
Rady Kościołów. Ta z kolei domaga się przekonujących dowodów, że Kościół
rzeczywiście zerwał z polityką apartheidu, którą próbował uzasadniać nawet na
gruncie biblijnym.
Kościół Rzymskokatolicki
- Papież Jan Paweł II odbył w dniach 1-10 czerwca 1989r. swoją 42
zagraniczną pielgrzymkę. Odwiedził Norwegię, Islandię, Danię, Finlandię
i Szwecję. Była to pierwsza jego podróż do krajów, których ludność jest
w przytłaczającej większości wyznania luterańskiego. We wszystkich wspo
mnianych krajach papież spotykał się z przedstawicielami Kościołów ewangelic
kich, ale temperatura przyjęcia była różna. Najcieplej witano go w Szwecji
i Finlandii, najchłodniej - w Norwegii i Danii, gdzie nie wyrażono nawet zgody
na jego publiczne wystąpienie w świątyni ewangelickiej. Głównym celem
pielgrzymki papieskiej było odwiedzenie diaspory katolickiej, wśród której
poważny procent stanowią Polacy.
- W dniach 28 listopada - 14 grudnia 1991 r. obradował w Rzymie
Nadzwyczajny Synod Biskupów, poświęcony sprawie nowej ewangelizacji
Europy. Na Synod zaproszeni zostali /z tytułem delegatów braterskich/ przed
stawiciele Kościołów nierzymskokatolickich. Patriarchat moskiewski oraz kilka
innych Kościołów prawosławnych odrzuciło zaproszenie. Przyczyny tej odmowy
przedstawił na Synodzie abp Spirydon - przedstawiciel patriarchy ekumenicz
nego Konstantynopola.
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Jedną z nich jest ustanowienie struktur kościelnych, paralelnych w stosunku
do prawosławnych, na terytoriach, gdzie tych struktur dawniej nie było.
Druga przyczyna to odrodzenie Kościołów katolickich obrządku wschodniego
/unickich/. W sobotę, 7 grudnia, w bazylice św. Piotra odbyło się nabożeństwo
ekumeniczne poświęcone modlitwie o jedność chrześcijan i o pokój na świecie,
a szczególnie w Europie. W nabożeństwie tym, pod przewodnictwem papieża,
wzięli udział wszyscy obecni na Synodzie przedstawiciele Kościołów nierzymskokatolickich. Jan Paweł II w swojej homilii mówił m.in. o etyce dialogu,
że ewangeliczny wymóg prawdy i miłości zakłada lojalne uznanie faktów oraz
gotowość przebaczania i naprawiania ewentualnych krzywd. Czyż w Europie
- powiedział papież - dążącej do jedności politycznej, możemy dopuścić do tego,
by właśnie Kościół Chrystusa stał się czynnikiem podziału i niezgody? Czyż
nie byłoby to jednym z największych skandali naszego czasu? Zaś abp Spirydon,
który w czasie tego nabożeństwa przemawiał w imieniu „delegatów braters
kich” , przypomniał, że 26 lat temu, 7 grudnia 1965 r., jednocześnie w Rzymie
i Konstantynopolu odwołane zostały uroczyście ekskomuniki dzielące od
roku 1054 oba Kościoły. Synod Biskupów zakończył się ogłoszeniem Deklaracji
końcowej, obszernego dokumentu, który zaczyna się od słów: U progu Trze
ciego Tysiąclecia. Składa się on z 4 rozdziałów. Pierwszy mówi o znaczeniu
współczesnej epoki w świetle wiary chrześcijańskiej i historii Europy.
Drugi o znaczeniu i metodach nowej ewangelizacji. Trzeci o potrzebie dia
logu i współpracy z innymi chrześcijanami, z Żydami i wszystkimi wierzącymi
w Boga. Wreszcie czwarty o zadaniach Kościoła w budowaniu Europy, otwartej
na powszechną solidarność. Poruszając problem ekumenizmu, Deklaracja
wyraża ubolewanie z powodu nieprzyjęcia zaproszenia przez kilka Kościo
łów prawosławnych, ale podkreśla, że na wszystkich Kościołach chrześcijańskich
spoczywa wspólna odpowiedzialność za świadectwo Ewangelii wobec świata,
toteż nie wolno zaniechać dążeń do jedności, które wymagają cierpliwości
i zrozumienia.
Na linii Watykan-Genewa
- Wspólna Grupa Robocza Światowej Rady Kościołów i Kościoła Rzyms
kokatolickiego obchodziła w 1990 r. 25 rocznicę swego istnienia. W drugiej
połowie tegoż roku ogłosiła ona Szósty Raport, podsumowujący jej działalność
w latach 1983-90. Do raportu dołączono w formie aneksu dwa dokumenty
studyjne, z których jeden dotyczył refleksji nad Kościołem w aspekcie lokalnym
i uniwersalnym, drugi zaś podejmował ekumeniczną interpretację pojęcia
„hierarchia prawd” .
- W wywiadzie dla miesięcznika ekumenicznego „One World” /sierpień-wrzesień 1991/ sekretarz generalny ŚRK, ks. Emilio Castro, stwierdził, że
stosunki między Radą a Kościołem Rzymskokatolickim stały się obecnie
trudniejsze. Ich dialogowi grozi to, że stanie się mniej swobodny a bardziej
oficjalny. Jako przyczynę tych trudności ks. Castro wymienił dążenie Kościoła
katolickiego do teologicznej recentralizacji i podkreślanie autorytetu papieża.
Z kolei dialog między Rzymem a Kościołami prawosławnymi, będącymi
członkami ŚRK, zakłócony jest kwestią unicką. Inne trudności wynikają z różnic
strukturalnych między Kościołem katolickim, mającym zasięg światowy, a Koś
ciołami zrzeszonymi w ŚRK, które z reguły działają w ramach jednego kraju lub
regionu. Współpracy nie ułatwia także fakt, że Watykan reprezentuje zarówno
Kościół katolicki, jak i państwo. Już po udzieleniu wywiadu dla „One W orld” ,
12 września 1991, ks. Emilio Castro spotkał się z papieżem Janem Pawłem II.
Obaj rozmówcy byli zgodni co do tego, że ekumenia potrzebuje solidnej bazy
teologicznej, a Rada i Kościół katolicki winny bliżej współpracować w dziedzinie
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doktryny społecznej, misji i rozwijania stosunków ekumenicznych w Europie
Środkowo-Wschodniej. Jan Paweł II i ks. Castro rozmawiali również
o przeszkodach piętrzących się na drodze ku jedności chrześcijan, o roli
Kościołów w kryzysie jugosłowiańskim, o 500-leciu chrystianizacji Ameryki
Łacińskiej i potrzebie reewangelizacji Europy. Rozmowa z papieżem poprze
dzona była spotkaniami ks. Castro z wysokimi przedstawicielami hierarchii
watykańskiej.
Światowy Alians Kościołów Reformowanych
W dniach 15-27 sierpnia 1989 r. w Seulu odbyło się XXII Zgroma
dzenie Ogólne SAKR zrzeszającego ponad 70 milionów chrześcijan ze
160 Kościołów w 80 krajach. Z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w
Polsce w obradach uczestniczyli: prezes Konsystorza - Włodzimierz Zuzga i
ks. Bogdan Tranda. Hasło Zgromadzenia brzmiało: „Za kogo mnie uważacie?”
Zgromadzenie obradowało w trzech sekcjach: 1/ wspólne świadectwo wiary,
2/ misja i jedność, 3/ sprawiedliwość, pokój i zachowanie stworzenia. Zostały
też powołane dwie specjalne komisje, z których pierwsza zajmowała się oceną
działalności Aliansu w ciągu ostatnich siedmiu lat, tzn. od Zgromadzenia
w Ottawie /1982/, i opracowaniem programu na następne lata, druga zaś za
jęła się analizą sytuacji w świecie na podstawie materiałów dostarczonych
przez Komitet Wykonawczy, Kościoły członkowskie i delegatów na Zgroma
dzenie. W rezultacie powstało kilka oświadczeń wyrażających stosunek Zgro
madzenia do różnych współczesnych wydarzeń. Ze szczególną troską mówio
no o sprawach łamania praw ludzkich w Rumunii. Dyskryminacja i prze
śladowania dotyczyły m.in. zamieszkałej w Siedmiogrodzie węgierskojęzycznej ludności wyznania reformowanego. Przedstawiciele tamtejszego Koś
cioła nie mogli przybyć na obrady. Zgromadzenie uchwaliło dokument, który
przedstawiał społeczną, ekonomiczną i religijną sytuację mniejszości w Rumunii,
zwracał się do cierpiących tam ludzi ze słowami otuchy, zapewnieniem o nie
ustannej modlitwie i podejmowaniu kroków w celu ulżenia im w cierpieniach,
apelował do Aliansu i Kościołów członkowskich o podjęcie konkretnych akcji
wobec władz rumuńskich i wobec ludzi będących przedmiotem ucisku. Po
raz pierwszy od zakończenia wojny na obrady Zgromadzenia Ogólnego przy
był przedstawiciel ewangelików reformowanych na Litwie - ks. Juliusz Norwila.
Światowa Federacja Luterańska
W Kurytybie /Brazylia/ obradowało w dniach 30 stycznia - 8 lutego 1990 r.
VIII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. Obrady toczyły
się pod hasłem: „...i słyszałem ich krzyk” /2 Mojż 3,7/. Uczestniczyło w nich
ponad 1200 osób o różnym statusie, wśród nich 376 delegatów ze 105 Kościołów
członkowskich. W skład delegacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Po
lsce wchodzili: bp Janusz Narzyński, ks. Piotr Gaś i Małgorzata Platajs.
Zgromadzenie postanowiło wystosować „Posłanie” do Kościołów członkows
kich Federacji i do wszystkich wiernych, jako swego rodzaju zobowiązanie do
działania. Sformułowany w stylu pastoralnym dokument daje świadectwo sile
krzyku ludu Bożego, wypunktowuje sprawy, które dla zgromadzonych były
szczególnie ważne, daje wyraz zatroskaniu brakiem duchowej społeczności,
solidaryzuje się z pokrzywdzonymi, a jednocześnie jest pełen nadziei, że
zobowiązania chrześcijan przekształcą się w realne działanie. Dokument powstał
w wyniku prac czterech sekcji, które pracowały nad następującymi zagad
nieniami: 1/ o życie w społeczności, 2/ o zbawienie, 3/ o pokój i sprawiedliwość, 4/
o wyzwolone stworzenie. Zgromadzenie przyjęło nową konstytucję i nową
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strukturę. Dokonało też wyboru prezydenta ŚFL w osobie zwierzchnika
Ewangelickiego Kościoła Wyznania Luterańskiego w Brazylii, ks. Gottfrieda
Brakemeiera. W skład 48-osobowej Rady ŚFL, najwyższego gremium w okresie
między zgromadzeniami ogólnymi, wszedł ks. Piotr Gaś.
Chrześcijańska Konferencja Pokojowa
- W dniach 18-22 czerwca 1990 r. Komitet Roboczy ChKP, obradujący
w Arnoldshain /R FN / zastanawiał się nad przyszłością swojej organizacji.
Żeby „umiędzynarodowić” jej kierownictwo, zdominowane dotąd przez dzia
łaczy z Europy Środkowej i Wschodniej, powołał nowego rzecznika w osobie
ks. Richarda Andriamanjato z Madagaskaru, który stanął na czele 15-osobowej grupy przygotowującej nadzwyczajne zgromadzenie światowe ChKP,
oraz nowego koordynatora sztabu ChKP w centrali w Pradze w osobie ka
nonika Kenyona E. Wrighta z Wielkiej Brytanii. W Arnoldshain postanowio
no, że nastąpi dogłębna reforma ChKP i wyznaczone zostaną jej nowe cele.
Organizacja ta ma złożyć wyznanie winy za swoje niektóre działania w prze
szłości, a zwłaszcza za brak reakcji na łamanie praw człowieka w Europie
Wschodniej i Środkowej oraz próby usprawiedliwiania wkroczenia wojsk
Układu Warszawskiego do Czechosłowacji w 1968 r., co było ceną zapłaconą
za kontynuowanie dialogu z rządami wschodnioeuropejskimi.
- W dniach 17-22 października 1991 r. odbyło się w Celakovicach k.Pragi
Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków /konwokacja/ ChKP. Uczestniczyło
w nim ok. 70 oficjalnych delegatów z 23 krajów. W przeciwieństwie do daw
nych Ogólnochrześcijańskich Zgromadzeń Pokojowych, większość delegatów
pochodziła z Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i niektórych krajów
tzw. Trzeciego Świata. Z byłych państw komunistycznych obecni byli tylko
delegaci Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Głównym motywem, przewija
jącym się podczas obrad, było pytanie: czy ChKP ma kontynuować swoją pracę
jako międzynarodowy chrześcijański ruch pokojowy, a jeśli tak, to w jakiej
formie? Dokonano redukcji statutu z 93 do 29 paragrafów. ChKP rozumie się
obecnie jako sieć regionalnych komitetów i kontynentalnych stowarzyszeń,
angażujących się na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia. Ta
ostatnia kwestia jest elementem nowym w programie ChKP. Poza tym przypom
niano sobie o chrześcijańskiej tradycji biernego oporu, w przyszłości chce się też
poświęcać więcej uwagi obronie praw ludzkich zgodnie z deklaracjami i paktami
ONZ. Jedynym gremium kierowniczym nowej ChKP jest 7-osobowy Komitet
Koordynacyjny, który może być maksymalnie zwiększony do 10 osób. 5 człon
ków Komitetu mianują stowarzyszenie kontynentalne. Jeden z piątki przejmuje
na rok funkcję moderatora. Szóstym członkiem KK jest sekretarz koordynacyj
ny, siódmym - dyrektor sztabu międzynarodowego. Jako pierwszy funkcję
moderatora przejął prof, dr Dick Boer z Holandii. Sekretarzem koordynacyjnym
został kanonik Kenyon E. Wright z Wielkiej Brytanii, dyrektorem - Sylvia
Weber z Niemiec. Najwyższym organem jest Zgromadzenie Członków zbierają
ce się co pięć lat. Sztab międzynarodowy w Pradze uległ istotnej redukcji; odtąd
pełnić on będzie rolę wyłącznie ośrodka komunikacji i informacji. Po raz
pierwszy w historii ChKP nie uchwalono żadnych rezolucji, deklaracji lub
stanowisk.
Ekumenizm w Europie
- Z inicjatywy Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji
Episkopatów Europy w Bazylei /Szwajcaria/ obradowało w dniach 15-21 maja
1989 r. Europejskie Źgromadzenie Ekumeniczne „Pokój przez sprawiedliwość”
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/sprawozdanie uczestnika, Dokument końcowy i Posłanie do chrześcijan Europy
zamieszczamy wewnątrz numeru/.
- Konferencja Kościołów Europejskich zwołała w trybie nadzwyczajnym
do Genewy 150 przywódców kościelnych z naszego kontynentu, którzy 23 i 24
kwietnia 1990 r. konferowali nad sytuacją polityczną i społeczną, jaka powstała
w wyniku zachodzących przemian w Europie Środkowej i Wschodniej, oraz nad
pozytywnymi i negatywnymi (np. budzenie się nacjonalizmów i szowinizmu)
zjawiskami towarzyszącymi dokonującym się procesom. Zwracano uwagę, że
wysoka inflacja, ubóstwo i inne ekonomiczne niedostatki w krajach byłego bloku
komunistycznego są zagrożeniem dla demokracji, że tworzą sprzyjający grunt
dla wzrostu prawicowego radykalizmu. Z Polski w obradach uczestniczył bp
Zdzisław Tranda, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.
- W Moskwie odbyła się w dniach 14-19 maja 1990 r. konsultacja
ekumeniczna zwołana przez Światową Radę Kościołów, Światową Federację
Luterańską i Światowy Alians Kościołów Reformowanych.W debacie nad
tematem: „Nowe procesy w europejskich krajach socjalistycznych - wezwanie do
świadectwa Kościołów”, uczestniczyli delegaci Kościołów z Bułgarii, Czecho-Słowacji, Jugosławii, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR. Obecni też byli
uczestnicy z innych części świata. Wymianę doświadczeń rozpoczęto od sprawo
zdań, składanych przez każdą delegację narodową. Ramy referatów wyznaczało
pięć punktów: 1/ sytuacja duchowa i ekumeniczna, 2/ problemy ekonomiczne, 3/
uczestnictwo narodu w procesach społecznych i podejmowaniu decyzji, 4/ stosunki
Kościół-państwo, 5/ oczekiwania wiązane z Kościołami i organizacjami ekumeni
cznymi. 10-osobowa delegacja z Polski reprezentowała 6 Kościołów członkows
kich Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościół Rzymskokatolicki.
- Ponad 100 delegatów Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego
w Bazylei /15-21 maja 1989/ spotkało się w dniach 19-22 października 1990
w Akademii Ewangelickiej w Muelheim dla rozważenia zadań, jakie stanęły
przez Kościołami w czasie, jaki upłynął od bazylejskiego zgromadzenia.
Dokument podsumowujący obrady stwierdzał: Jesteśmy przekonani, że koniecz
ność kontynuowania procesu koncyliarnego musi być stale obecna w naszej
świadomości. Niebezpieczeństwo, w jakim znajduje się świat, zmusza Kościoły do
bliższej i głębszej wspólnoty ekumenicznej oraz porzucenia samotnej drogi
wyznaniowej.
Zwrócono w nim również uwagę na stosunki między Europą a Trzecim
Światem. Chrześcijanie z krajów słabo rozwiniętych obawiają się bowiem, że
polityczne i gospodarcze zmiany w Europie Wschodniej spowodują, że Europa
-ja k o całość - zajmie się swoimi sprawami i skieruje swe zainteresowanie i środki
na kraje postkomunistyczne, co całkowicie odetnie bogatą Północ od biednego
Południa.
- W Santiago de Compostela /Hiszpania/ odbyło się w dniach 12-18
listopada 1991 r. Piąte Europejskie Spotkanie Ekumeniczne, zorganizowane
przez Konferencję Kościołów Europejskich i Radę Konferencji Episkopatów
Europy /Kom unikat i Raport prezydentów zamieszczamy w dziale „Sprawo
zdania i dokumenty”/.
- Europejskie Spotkania Młodych, zwoływane od końca lat 70. przez
Wspólnotę w Taize, w ostatnich trzech latach odbywały się w byłych krajach
komunistycznych. W dniach 28 grudnia 1989 - 2 stycznia 1990 kilkadziesiąt
tysięcy młodych chrześcijan z całej Europy spotkało się we Wrocławiu w celu
rozważenia tematu: „Życie wewnętrzne a solidarność międzyludzka” . Od 28
grudnia 1990 do 2 stycznia 1991 trwało kolejne Europejskie Spotkanie Młodych,
na które do Pragi czeskiej przybyło 80 tys. chrześcijan z prawie wszystkich
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krajów Europy /prawie połowę z nich stanowili Polacy, a po raz pierwszy
przyjechała młodzież z ZSRR i Rumunii/. W różnych kościołach Pragi odbywały
się dwa razy dziennie nabożeństwa, modlitwy i medytacje. Z kolei na przełomie
1991 i 1992 r. młodzież chrześcijańska z Europy i z kilku republik azjatyckich b.
ZSRR spotkała się w Budapeszcie. Również tym razem licznie stawili się młodzi
ludzie z Polski. Program 6-dniowego spotkania obejmował nabożeństwa,
dyskusje i wizyty w parafiach. Przeor Taize, br. Roger Schutz, wezwał młodych
do tworzenia małych wspólnot, które będąc ściśle związane z życiem parafii,
przyczynią się do odnowy Kościoła od wewnątrz.
- 21 sierpnia 1990 r. przypadła 50 rocznica założenia przez dwóch
ewangelików /Rogera Schutza i Maxa Thuriana/ Wspólnoty w Taize. Dziś liczy
ona 83 członków, w większości katolików. Pochodzą oni z 23 krajów. Połowa
żyje w Taize, pozostali osiedlili się w małych grupach poza Europą, w różnych
częściach świata. Ośrodek w Taize, corocznie tłumnie odwiedzany przez
pielgrzymów z całego świata,szczególnie przez młodzież, teraz jest rozbudowy
wany.
- Ekumeniczna Grupa Robocza ds. Informacji w Europie, zrzeszająca
kilkudziesięciu publicystów ewangelickich, katolickich i prawosławnych z ponad
10 krajów, odbyła w dniach 21-24 maja 1991 r. w Driebergen /Holandia/ swoje
doroczne posiedzenie. Przedstawiciele Kościoła Reformowanego i Rzyms
kokatolickiego w Holandii poinformowali dziennikarzy o sytuacji ekumenicznej
w tym kraju. Wiele uwagi poświęcono konfliktom narodowościowym na naszym
kontynencie. Wybrano też na nową 6-letnią kadencję przewodniczącego tej
organizacji w osobie ks. Ernesta-Ulricha Katzensteina, duchownego refor
mowanego w Bazylei, oraz wiceprzewodniczącego - dra Karola Karskiego,
redaktora „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” . W skład 11-osobowego
zarządu weszli publicyści z Holandii, Niemiec, Luksemburga, Austrii, ZSRR.
Katolicy w dialogu
-V I Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu Teologi
cznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Prawosławnym w Freising k.
Monachium /7-14 czerwca 1990/ miało zastanowić się nad tym, jak struktury
instytucjonalne odzwierciedlają w sposób widzialny tajemnicę wspólnoty kościelnej.
Tymczasem rozgorzałoś try spór wokół unitów, czyli odradzającego się w róż
nych krajach Europy Środkowej i Wschodniej Kościoła katolickiego obrządku
wschodniego. Przewodniczący watykańskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, abp
Edward Idris Cassidy, stwierdził, że powstałe napięcia zagrażają dialogowi
katolicko-prawosławnemu. W podobnym duchu wypowiedział się przedstawi
ciel Patriarchatu Konstantynopola metropolita Stylianos. Na szczęście - dodał
ten ostatni - po długich debatach przyjęto wspólne oświadczenie, którego treści
nie ujawniono, gdyż przeznaczone jest wyłącznie dla autorytetów po obu
stronach, i wyrażono pragnienie kontynuowania dialogu miłości.
Kilka miesięcy później na posiedzeniu w Stambule przedstawiciele Komisji
Międzyprawosławnej ds. Dialogu Teologicznego z Kościołem Rzymskokatolic
kim podjęli uchwałę, że jedynym tematem dwustronnych rozmów powinien stać
się obecnie problem unitów. Komisja wypowiedziała się za kontynuowaniem
dialogu z katolikami, gdyż jest on skutecznym mechanizmem rozwiązywania
istniejących problemów.
W podobnym duchu wypowiedział się abp Cassidy na łamach greckiego
czasopisma kościelnego „Ekklesiastike Aletheia” . W odpowiedzi na niektóre
wypowiedzi strony prawosławnej, że Kościoły unickie powinny albo podporząd
kować się właściwemu patriarsze prawosławnemu, albo przyjąć obrządek
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łaciński, stwierdził, że Watykan nie może stosować przymusu wobec unitów
ukraińskich i rumuńskich, którzy dopiero co uwolnili się spod komunistycznego
ucisku.
Patriarchat Moskiewski odrzucił zaproszenie Kurii Rzymskiej do udziału
przedstawiciela prawosławia w trwającym na przełomie listopada i grudnia 1991
r. Synodzie Biskupów Katolickich w Rzymie. Odmowę uzasadniono tym, że
Kościół katolicki tworzy na obszarze działania Rosyjskiego Kościoła Prawo
sławnego paralelne struktury misyjne, co doprowadziło np. na Ukrainie Zachod
niej niemal do zlikwidowania prawosławia. Mimo to Kościół rosyjski chce dalej
prowadzić braterski dialog z Kościołem katolickim, gdyż tylko tą drogą można
rozwiązać narosłe problemy. Jednakże podczas spotkania z dziennikarzami
w Londynie patriarcha Aleksy II oświadczył, że w świetle aktualnych stosunków
między Patriarchatem Moskiewskim a Watykanem podróż papieża Jana Pawła
II do Związku Radzieckiego byłaby teraz niewskazana.
Pod koniec 1991 r. papież Jan Paweł II wystosował orędzie do nowego
prawosławnego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, w którym zapewniał
go o głębokiej przyjaźni, jaką Kościół Rzymskokatolicki darzy wyznawców
prawosławia. Jednocześnie papież dał wyraz nadziei, że ponowne pojednanie
będzie czynić stałe postępy. Nawiązując do nowych napięć, jakie wytworzyły się
w Europie Środkowo-Wschodniej, papież stwierdził: Jest rzeczą konieczną, aby
tam nauczono się współżyć w wolności, we wzajemnym respekcie i miłości bliźniego.
- Na zaproszenie Ekumenicznej Fundacji „Pro Oriente” w dniach 29
czerwca - 2 lipca 1989 r. obradował w Wiedniu po raz pierwszy Komitet
Teologów Katolickich i Przedchalcedońskich. Główne jego zadanie polegało na
rozważeniu możliwości wprowadzenia w życie propozycji i zaleceń przed
łożonych przez dotychczasowe nieoficjalne konsultacje przedstawicieli obu
stron. W wyniku tych konsultacji /1971,1973, 1976, 1978 i 1988/ osiągnięto duże
zbliżenie stanowisk, a w wielu wypadkach nawet zgodność poglądów w kluczo
wych kwestiach teologicznych.
Kolejne posiedzenie Komitetu Teologów Katolickich i Przedchalcedońs
kich odbyło się pod koniec czerwca 1991 r. i dotyczyło kwestii prymatu papieża.
Teologowie przedchalcedońscy oświadczyli, że dla nich prymat ten nie jest do
przyjęcia pod żadną postacią.
Dialog między Kościołem Rzymskokatolickim a jednym z Kościołów
przedchalcedońskich, z Kościołem Koptyjskim w Egipcie, trwa od 1974 r.
W 1988 r. podpisano porozumienie w kwestiach chrystologicznych. Od tej chwili
spotkania przedstawicieli obu wspólnot odbywają się co roku w klasztorze Wadi
Natrum w Egipcie. Obecnie rozważane są dwie trudne kwestie - nauka o czyśćcu
oraz o pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca i Syna /filioque/, obie sfor
mułowane przez Kościół katolicki już po rozłamie w V wieku. W przyszłości
przedmiotem dialogu stanie się rzymskokatolicka nauka o niepokalanym
poczęciu Marii.
- Dnia 28 kwietnia 1989 r. opublikowany został w Londynie list papieża
Jana Pawła II do honorowego zwierzchnika Wspólnoty Kościołów Anglikańs
kich, arcybiskupa Canterbury Roberta Runciego. Papież podkreślił, że ordyna
cja kobiet w niektórych prowincjach anglikańskich blokuje drogę do wzajemnego
uznania urzędów. Dzieje się to ze szkodą dla wysiłków na rzecz ponownego
zjednoczenia anglikanów i katolików. Papież ostrzegał arcybiskupa Canterbury
przed możliwymi konsekwencjami dla jego własnej pozycji przywódczej w łonie
Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, o ile Kościół angielski zacznie prak
tykować ordynację kobiet. Ponieważ Ruńcie reprezentuje anglikanizm wobec
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Watykanu, może dojść do problematycznej sytuacji, gdy istnieć będą prowincje
anglikańskie bez ordynacji kobiet, a w Kościele angielskim zostanie ona za
prowadzona. List papieża był odpowiedzią na pismo abp. Runciego, w którym
poinformował on Jana Pawła II o wynikach obrad światowej konferencji
biskupów anglikańskich, która odbyła się w lipcu 1988 r. w Londynie.
W pierwszych dniach września 1989 r. obradowała w Wenecji Między
narodowa Komisja Anglikańsko-Katolicka. W komunikacie z posiedzenia
czytamy: W ostatnich latach stało się jasne, że różnice w pojmowaniu istoty
Kościoła stanowią podstawę różnic poglądów w innych kwestiach doktrynalnych.
Komisja zajęła się zagadnieniami etyki chrześcijańskiej oraz poważnymi różnicami
poglądów, jakie wyłoniły się w wyniku udzielania święceń kapłańskich i biskupich
kobietom przez niektóre Kościoły anglikańskie.
Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Katolicka na ósmym posiedzeniu
plenarnym w Dublinie na początku września 1990 r. przyjęła wspólną deklarację
na temat: „Kościół jako wspólnota /communio/” , skonsultowaną wcześniej
z właściwymi autorytetami kościelnymi. U podstaw dokumentu legło przekona
nie, że poszukiwanie zgodności w sprawach wiary musi mieć oparcie we
wspólnym rozumieniu istoty Kościoła. Deklaracja odzwierciedla aktualny stan
wspólnoty^ anglikanów i katolików, zawiera analizę pojęcia „communio”
w Piśmie Św. i podejmuje takie kwestie, jak sakramentalność, apostolskość,
jedność i świętość Kościoła.
Głównym tematem dziewiątego posiedzenia plenarnego Międzynarodowej
Komisji Anglikańsko-Katolickiej, które odbyło się w Paryżu w dniach 27
sierpnia-5 września 1991 r., były zagadnienia moralne, m.in. stosunek do
środków antykoncepcyjnych i postępowanie z rozwodnikami, którzy zawarli
nowy związek małżeński.
Pierwsza runda dialogu Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Katolic
kiej odbywała się w latach 1970-1982, ale dopiero 5 grudnia 1991 r. watykańska
Kongregacja Doktryny Wiary ustosunkowała się do dokumentu końcowego
z tych rozmów. Zdaniem Kongregacji, mimo istotnej zgodności poglądów,
w dalszym ciągu występują między obu Kościołami zasadnicze różnice. Istnieją
jeszcze nieporozumienia w kwestii, co oznacza rzeczywista obecność Chrystusa
w chlebie i winie. Inne ważne różnice to: prymat papieża i nauka o jego
nieomylności a także inne rozumienie urzędu duchownego. Katolicki współ
przewodniczący Komisji, bp Cormac Murphy O’Connor oświadczył, że od
powiedź Watykanu na dokument końcowy z pierwszej rundy rozmów stanowi
rozczarowanie dla wielu anglikanów.
- Na początku października 1990 r. obradowała w Oslo Wspólna Komisja
Luterańsko-Katolicka. Kontynuowała ona prace nad projektem dokumentu
o eklezjologii, a ściślej - o eklezjologii w odniesieniu do nauki o usprawied
liwieniu: jak daleko sięga zgoda w kwestii usprawiedliwienia i jakie może to mieć
konsekwencje eklezjologiczne. Posiedzenie w Oslo oceniono jako ważny krok ku
wspólnemu celowi: widzialnej jedności.
W 600. rocznicę kanonizacji szwedzkiej mistyczki Brygidy, w Rzymie
odbyło się ekumeniczne nabożeństwo /5.X 1991 r ./ z udziałem papieża Jana
Pawła II oraz dwóch luterańskich arcybiskupów: Bertila Werkstroema z Uppsali
/Szwecja/ i Johna Vikstroema z Turku /Finlandia/. Modlono się o jedność
Kościoła, w drodze do której postać św. Brygidy może stać się pomostem między
luteranami i katolikami.
- „Ku wspólnemu rozumieniu Kościoła” - taki tytuł nosi raport końcowy
drugiej tury dialogu między przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego

KRONIKA

123

i Światowego Aliansu Kościołow Reformowanych, który odbywał się w latach
1984-1990.
- W 1991 r. zakończono piątą turę dialogu katolicko-metodystycznego
i opublikowano wspólny raport na temat tradycji apostolskiej w obu Kościołach.
Tekst przekazano zwierzchnictwom obu społeczności, które muszą się ustosun
kować do zawartych w nim treści. Rozmowy katolicko-metodystyczne roz
poczęły się w 1967 r.
- „Wezwanie do składania świadectwa o Chrystusie w świecie dzisiejszym”
- tak brzmi tytuł raportu z międzynarodowych rozmów baptystyczno-katolickich prowadzonych w latach 1984-1988. Raport ten został opublikowany
w 1990r.
Prawosławni w dialogu
- W klasztorze Anba Bishoi /Egipt/ odbyło się w dniach 20-24 czerwca 1989
r. drugie posiedzenie Wspólnej Komisji ds. Dialogu między Kościołami prawo
sławnymi a Kościołami przedchalcedońskimi. Uczestnicy obrad zdołali osiągnąć
zgodność poglądów w dziedzinie chrystologii. Przyjęli dokument pt. „O
problemach terminologicznych i interpretacji dogmatów dzisiaj” , który został
przekazany Kościołom do zaopiniowania. Komunikat, ogłoszony na zakoń
czenie obrad, stwierdził, że zgodność poglądów nie ogranicza się tylko do
chrystologii, lecz dotyczy całego depozytu wiary niepodzielonego Kościoła
pierwszych stuleci. Obie rodziny kościelne zgodne są także w nauce o Duchu
Świętym, który wyłącznie od Ojca pochodzi.
Podczas kolejnego posiedzenia Wspólnej Komisji Prawosławno-Przedchalcedońskiej w Chambesy k. Genewy w dniach 23-28 września 1990 r. przyjęto
deklarację na temat wspólnego rozumienia wiary i niezbędnych kroków, które
należy podjąć dla przywrócenia wspólnoty.
- Po 5-letniej przerwie wznowiony został dialog prawosławno-anglikański. Podczas spotkania w klasztorze prawosławnym w Valamo /Finlandia/
w dniach 20-26 czerwca 1989 r., ustalono, że głównym tematem spotkań
będzie eklezjologia. Zdaniem strony prawosławnej, rozmowy utrudnia fakt,
że coraz to nowe Kościoły anglikańskie dopuszczają kobiety do urzędu
duchownego i biskupiego.
Podczas kolejnego spotkania w październiku 1990 r. w Toronto teologowie
prawosławni i anglikańscy ręzmawiali o roli symbolu i języka w dogmacie
o Trójcy Świętej, o Trójcy Św. jako wspólnocie oraz o formule „filioque”
/łac. i Śyna/ w odniesieniu do relacji zachodzącej między poszczególnymi
osobami Trójcy Św. Przedstawiciele obu stron wyrazili zadowolenie z faktu,
że Konferencja Biskupów Anglikańskich w Lambeth /1988/ usunęła tę formułę
z Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary, do którego wpro
wadziło ją zachodnie chrześcijaństwo w celu podkreślenia, że Duch Święty
pochodzi od Ojca i Syna. Chrześcijaństwo wschodnie nigdy się z tym nie
pogodziło.
- Z udziałem 32 teologów odbyło się w dniach 2-8 września 1989 r. w Bad
Segeberg /R FN / piąte posiedzenie Międzynarodowej Komisji Luterańsko-Prawosławnej. Omówiono temat: „Znaczenie Pisma Św. dla Kościoła
a działanie Ducha Świętego” . Przyjęto wspólną deklarację, w której m.in.
stwierdzono, że Kościół ustalając kanon Pisma Św. inspirowany był przez Ducha
Świętego. Teologowie luterańscy i prawosławni zgodnie stwierdzają: Mamy
wspólne Pismo Św., a kluczem do jego zrozumienia i tym, który spełnia wszystkie
obietnice Boże, jest Jezus Chrystus - On stanowi ośrodek Pisma. Wspólna
deklaracja kładzie nacisk na inspirację autorów biblijnych przez Ducha Święte
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go. Inspiracja rodzi się z doświadczenia objawienia chwały Bożej przez moc Ducha
Świętego.
Szóste posiedzenie Międzynarodowej Komisji Luterańsko-Prawosławnej
odbyło się w Moskwie w dniach 31 maja-8 czerwca 1991 r. Dyskutowano nad
tematem: „Autorytet w Kościele a autorytet Kościoła” . Podczas obrad wy
słuchano czterech referatów na następujące tematy: autorytet soborów ekumeni
cznych, synody kościelne, na czym polega autorytet soborów ekumenicznych dla
luteranów, sobory a soborowość w tradycji luterańskiej. Debata podjęta
w Moskwie będzie kontynuowana podczas następnego posiedzenia w 1993 r.
- W Mińsku obradowała w październiku 1990 r. komisja złożona z między
narodowych przedstawicieli ewangelicyzmu reformowanego i prawosławia. Jej
członkowie ogłosili tymczasową deklarację na temat zgodności poglądów co do
samej treści dogmatu o Trójcy Świętej, chociaż przy rozważaniu tego zagad
nienia obie strony różnie rozkładają akcenty. Niemniej realna wiara w Trójcę
Świętą jest ważniejsza niż specyficzna terminologia teologiczna, jaka służy do jej
wyrażania - stwierdzili teologowie obu wyznań.
Luteranie w dialogu
- Zdaniem przewodniczącego Anglikańskiej Rady Konsultatywnej, ks.
kanonika Colina Crastona, anglikanie i luteranie z tęsknotą oczekują dnia,
w którym dzięki lasce Bożej osiągną pełną wspólnotę. W ciągu minionych 20 lat
tempo dialogu między obu konfesjami wzrosło, zbliżyły się poglądy na
zagadnienia doktrynalne, kultowe, misyjne oraz na pojmowanie urzędu kościel
nego. Dlatego coraz częściej ma miejsce wspólnota Stołu Pańskiego. Zdaniem
kanonika Crastona, dialog luterańsko-anglikański może stać się modelem dla
innych ekumenicznych porozumień. Teolog anglikański wypowiedział tę opinię
w połowie 1991 r.
- Staraniem Światowej Federacji Luterańskiej i Światowego Aliansu
Kościołow Reformowanych ukazał się na początku lipca 1989 r. raport
z rozmów prowadzonych w latach 1985-1988 w ramach Wspólnej Między
narodowej Komisji Luterańsko-Reformowanej. Nosi on tytuł: „Ku wspólnocie
kościelnej” . Zaraz na wstępie mówi się w nim o naszej wspólnej wierze
i konstatuje, że rzeczą konieczną i wystarczającą dla prawdziwej jedności Kościoła
jest pełna zgodność poglądów co do właściwego sprawowania sakramentów. Dalej
powiada się, że różnice między Kościołami luterańskimi i reformowanymi nie
mają charakteru dzielącego obie wspólnoty. Nad niektórymi z nich trzeba
wprawdzie dyskutować, ale już w ramach pojednanej wspólnoty. Wierzymy, że
jedność, różnorodność i harmonia są darami Boga dla Kościoła. Dlatego różnorod
ność nie może zaciemniać jedności, a dążenie do jedności nie może odbywać się ze
szkodą dla różnorodności. Wspólnie^ służymy jednemu Panu, gdyż tylko przez
Niego, za pośrednictwem Ducha Świętego, mamy dostęp do Ojca. Raport
z rozmów luterańsko-reformowanych został zatwierdzony przez Zgromadzenie
Ogólne Aliansu w sierpniu 1989 r. i przez Zgromadzenie Ogólne Federacji
w styczniu 1990 r. w Kurytybie.
- Wspólna Komisją Teologiczna Luterańsko-Baptystyczna, powołana do
życia w 1986 r. przez Światową Federację Luterańską i Światowy Związek
Baptystów, ogłosiła 8 października 1990r. sprawozdanie ze swej pracy, które
zatytułowała: ’’Baptyści i luteranie w dialogu - posłanie do naszych Kościołów
i zborów” . Sprawozdanie składa się z następujących części: 1/ Jak w tradycji
baptystycznej i luterańskiej przedstawia się sprawa autorytetu w dziedzinie
kazania i nauczania; 2/ Wiara - chrzest - naśladowanie; 3/ Kościół. U podstaw
debaty teologicznej legło potępienie nowochrzczeńców w XVI-wiecznych lute-
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rańskich pismach. Współcześni luteranie wyrażają ubolewanie, że potępienie
anabaptystów w XVI wieku wywołało krwawe prześladowania. Wydarzenia
z przeszłości są dzisiaj ostrzeżeniem przed wszelką dyskryminacją ludzi inaczej
wierzących i myślących - piszą autorzy sprawozdania, apelując zarazem do
członków obu Kościołów, aby wzajemnie uznawali się za wspólnoty w łonie
Kościoła Chrystusowego i dążyli do wspólnego obchodzenia Wieczerzy Pańskiej.
Przedstawiciele obu stron są przeciwni ponownemu chrzczeniu chrześcijan,
którzy przeżyli nawrócenie, a także apelują do zborów obydwu konfesji, aby we
wzajemnym szacunku omawiały sporną kwestię chrztu niemowląt.
Luteranie, reformowani i metodyści
- Luteranie i metodyści oraz ewangelicy reformowani i metodyści w Austrii
z dniem 30 kwietnia 1990 r. wprowadzili wspólnotę ambony i ołtarza.
Sygnatariusze porozumienia powołują się na wyniki rozmów teologicznych
prowadzonych przez odpowiednie światowe związki wyznaniowe: Światową
Federację Luterańską, Światowy Alians Kościołów Reformowanych, Światową
Radę Metody styczną.
Waldensi, metodyści i baptyści
Zgromadzenie Generalne Baptystów oraz Wspólny Synod Metodystów
i Waldensow we Włoszech podjęły 4 listopada 1990 r. uchwałę, na mocy której
zawierają pełną wspólnotę. Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, ks.
Emilio Castro, określił tę decyzję jako ważne i wyjątkowe wydarzenie w historii
ruchu ekumenicznego. Metodyści i waldensi połączyli się już w 1975 r., a w cztery
lata później rozpoczęli rozmowy z baptystami. Zanim zawarte zostało obecne
porozumienie, baptyści włoscy musieli uznać cztery podstawowe zasady Refor
macji: sola gratia, solus Christus, sola Scriptura, sola fide oraz powszechne
kapłaństwo wierzących, a ponadto, że chrześcijanin zobowiązany jest do
działania na rzecz pojednania, pokoju, wolności, sprawiedliwości i ocalenia
stworzenia. Obie społeczności są zgodne, że wspólnota wiary nie jest ograniczona
różnicami w praktykowaniu chrztu dorosłych lub dzieci, jakkolwiek w przyszło
ści na ten temat musi być prowadzony dialog.
Zgony, nominacje, jubileuszowe
- 8 czerwca 1989 r. minęła setna rocznica urodzin Józefa L. Hromadki
-jednego z najwybitniejszych teologów protestanckich naszego stulecia. W la
tach 1920-1939 i 1947-69 był profesorem teologii systematycznej na Wydziale
Teologicznym Kościoła Czeskobraterskiego w Pradze. Lata wojny spędził
w USA, prowadząc wykłady z apologetyki i etyki chrześcijańskiej w Princeton.
Po powrocie do kraju reprezentował czeskie Kościoły w międzynarodowym
ruchu ekumenicznym. Był inicjatorem powołania do życia w 1957 r. Chrześcijań
skiej Konferencji Pokojowej jako płaszczyzny spotkania chrześcijan Wschodu
i Zachodu. W 1968 r. ustąpił ze stanowiska prezydenta ChKP w proteście
przeciw wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. Zmarł 26
grudnia 1969 r.
- Kardynał Jan Willebrands, długoletni przewodniczący watykańskiego
Sekretariatu /od 1 marca 1989: Rady/ ds. Jedności Chrześcijan, który 4 września
1989 r. ukończył 80 lat, przeszedł 11 grudnia tegoż roku na emeryturę. Od
samego początku, tj. od 1960 r., był związany z tą właśnie instytucją. Najpierw
jako sekretarz, a od 1969 r. - przewodniczący. Odejście kard. Willebrandsa
zostało przyjęte z ubolewaniem przez Światową Radę Kościołów. Dyrektor
Sekretariatu Komisji „Wiara i Ustrój” ŚRK ks. Guenther Gassmann stwierdził,
że kard. Willebrands był nawet w trudnych czasach rozważnym i godnym
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szacunku architektem ekumenicznych stosunków. Jego miejsce zajął 65-letni
Australijczyk, abp Edward Cassidy.
- Metropolita Chalcedonu Meliton, jeden z najwybitniejszych prawosław
nych przedstawicieli dialogu ekumenicznego, zmarł 27 grudnia 1989 r. w wieku
78 lat. Był przed laty najpoważniejszym kandydatem, po Athenagorasie I, na
stanowisko patriarchy Konstantynopola i honorowego zwierzchnika całego
prawosławia, ale nie został zaakceptowany przez władze tureckie. Odegrał
bardzo ważną rolę w zniesieniu wzajemnych anatem przez Rzym i Konstan
tynopol w 1965 r. Przewodził dialogowi prawosławia z katolicyzmem, starokatolicyzmem i luteranizmem. Pięć lat przed zgonem został dotknięty udarem
mózgu i nie był już zdolny do pracy.
- 27 marca 1990 r. w wieku 87 lat zmarł bp Kurt Scharf, zwierzchnik
Kościoła Ewangelickiego w Berlinie Zachodnim od 1966 do 1976 r. W latach
reżimu hitlerowskiego był aktywnym działaczem opozycyjnego Kościoła Wy
znającego. Po wojnie angażował się głęboko w pojednanie Polaków i Niemców.
Był jednym z inicjatorów słynnego Memorandum Kościoła Ewangelickiego
w Niemczech z 1965 r., pierwszego dokumentu niemieckiego optującego za
uznaniem granicy na Odrze i Nysie. Chrześcijańska Akademia Teologiczna
w Warszawie obdarzyła go honorowym doktoratem.
- 3 maja 1990 r. zmarł patriarcha Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
Pimen. Synod Krajowy dokonał 7 czerwca tegoż roku wyboru nowego
patriarchy, którym został metropolita Leningradu i Nowogrodu Aleksy.
Patriarcha Aleksy II urodził się 23 lutego 1929 r. w Tallinie. Od lat był
zaangażowany w międzynarodowym ruchu ekumenicznym, zwłaszcza w Kon
ferencji Kościołów Europejskich, której prezydentem został wybrany w 1986 r.
- 25 lipca 1990 r. ogłoszona została nominacja nowego anglikańskiego
arcybiskupa Canterbury, będącego jednocześnie honorowym zwierzchnikiem
70-milionowej Wspólnoty Kościołów Anglikańskich. Został nim dotychczaso
wy biskup diecezji Bath i Wells - George L. Carey /1. 54/. Wprowadzenie w urząd
odbyło się 19 kwietnia 1991 r. Poprzednik Carey’a, abp Robert Ruńcie, ukończył
70 lat i przeszedł na emeryturę.
- 2 grudnia 1990 r. odbyła się intronizacja nowego patriarchy Serbskiego
Kościoła Prawosławnego - Pawła /76 1./
- 19 sierpnia 1991 r. skończył 70 lat ks. Filip Potter, długoletni sekretarz
generalny Światowej Rady Kościołów. Urodził się na wyspie Dominice, na
Karaibach. Teologię studiował na Jamajce i w Londynie. Kilka lat pracował jako
duchowny metodystyczny na Haiti. Wcześnie związał się z ruchem ekumenicz
nym: uczestniczył już w I Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK w Amsterdamie /1948/
jako delegat młodzieżowy. W ŚRK pełnił różne funkcje, m.in. kierował
Wydziałem ds. Mjsji Światowej i Ewangelizacji. Był pierwszym przedstawicielem
tzw. Trzeciego Świata, któremu w 1972 r. powierzono funkcję sekretarza
generalnego SRK. Po przejściu na emeryturę mieszkał na Jamajce, a w kwietniu
1991 r. przeniósł się do Niemiec, gdzie jego żona pracuje jako pastor ewangelicki
w Stuttgarcie.
- 5 września 1991 r. ze sprawowania swego urzędu zrezygnował Abuna
Merkorios, patriarcha Etiopskiego Kościoła Prawosławnego. Jako powód
podano zły stan zdrowia. Wiadomo jednak, że patriarcha był krytykowany za
bliskie powiązania z upadłym niedawno rządem komunistów. Wierni or
ganizowali demonstracje i domagali się jego odejścia.
- 2 października 1991 r. zmarł patriarcha ekumeniczny Konstantynopola
Dimitrios I. Jego następcą wybrano 23 października metropolitę Chalcedonu
Bartłomieja. Urodził się on 12 marca 1940 r. na wyspie Imbros należącej do
Turcji. Studiował w Wyższej Szkole Teologicznej na wyspie Chalki oraz
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w Monachium, Londynie, Paryżu i Rzymie. Doktorat z prawa kanonicznego
uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 1970 r. został
wyświęcony na kapłana. W 1972 r. Dimitrios I powołał go na kierownika
kancelarii Patriarchatu. W 1973 r. został metropolitą tytularnym Filadelfii,
w 1990 r. - metropolitą Chalcedonu. Nowy patriarcha włada biegle 7 językami.
VII Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Canberrze /Australia/
wybrało go w lutym 1991 r. w skład Komitetu Naczelnego i Wykonawczego
ŚRK. Uroczysta intronizacja patriarchy Bartłomieja odbyła się 27 października.
- Znany bojownik przeciw apartheidowi w Republice Południowej Afryki,
arcybiskup anglikański Desmond Tutu ukończył 7 października 1991 r. 60 lat.
W 1978 r. został sekretarzem generalnym Południowoafrykańskiej Rady
Kościołów. Pełniąc tę funkcję stał się rzecznikiem i przywódcą pozbawionej praw
ludności czarnej. W uznaniu zasług na tym polu otrzymał w 1984 r. Pokojową
Nagrodę Nobla. Niedawno złożył następujące oświadczenie: Zawsze uważałem
się tylko za przywódcę przejściowego. Obecnie, gdy właściwi przywódcy wyszli
z więzienia lub powrócili z emigracji, ustępuję ze sceny.
- Znany teolog reformowany i ekumenista Lukas Vischer ukończył 26
listopada 1991 r. 65 lat. Z pochodzenia jest Szwajcarem. W latach 1961-1979
związany był z Komisją „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, w ostat
nim okresie jako jej dyrektor. W latach 1962-65 był z ramienia ŚRK obser
watorem na II Soborze Watykańskim. Po odejściu z ŚRK kierował Instytutem
Ekumenicznym przy Związku Kościołów Ewangelickich Szwajcarii. Jednocześ
nie, w latach 1982-89, był moderatorem wydziału teologicznego Światowego
Aliansu Kościołow Reformowanych. Z dniem 1 stycznia 1992 r. przeszedł na
emeryturę.
- Ks. Andre Appel, przywódca luterański i ekumenista, ukęńczył 20
grudnia 1991 r. 70 lat. W latach 1965-74 był sekretarzem generalnym Światowej
Federacji Luterańskiej, potem, od 1974 do 1987 r. prezydentem Kościoła
Ewangelickiego w Alzacji i Lotaryngii. Jednocześnie, w latach 1979-1986, pełnił
funkcję prezydenta Konferencji Kościołów Europejskich.
Z KRAJU
Z działalności Polskiej Rady Ekumenicznej
- Walne Zgromadzenie PRE obradowało w Warszawie 12 stycznia 1990 r.
pod przewodnictwem honorowego prezesa Rady, ks. prof. Witolda Benedyktowicza. Uczestniczyli w nim delegaci siedmiu Kościołów członkowskich. Od
ostatniego Zgromadzenia w 1986 r. skład Rady zmniejszył się, ponieważ ubył
z jej grona Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, który przestał w tym czasie
istnieć. Powodując się trudną sytuacją ekonomiczną, Prezydium PRE ograniczy
ło liczbę delegatów każdego Kościoła z dziesięciu - jak stanowi statut - do pięciu.
Prezes Rady, ks. sup. Adam Kuczma, złożył sprawozdanie z trzyletniej
działalności Zarządu. W minionym okresie sprawozdawczym, podobnie jak
poprzednio, Rada mało uwagi poświęcała wewnątrzkrajowym sprawom ekume
nicznym, co przyznał sam Prezes stwierdzając w swoim sprawozdaniu, że szereg
komisji nie wykazywało większej aktywności. Było zaś tych komisji dwanaście.
O działalności piętnastu oddziałów regionalnych zebrani nie dowiedzieli się
niczego poza tym, że istniały. Ks. prof. Witold Benedyktowicz, w referacie
zatytułowanym „Tezy dotyczące przyszłości Polskiej Rady Ekumenicznej”
stwierdził, że PRE jest potrzebna, że ma swój niemały, specyficzny dorobek i że
gdyby jej zabrakło, to ktoś inny przejąłby jej dziedzictwo. Następnie wysunął
propozycję powołania forum ekumenicznego jako płaszczyzny dyskusji, współ
pracy i kształtowania inicjatyw. Zmieniona sytuacja polityczna sprawiła, że po
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raz pierwszy w pełni swobodnie wybrano nowy Zarząd. W wyniku tajnego
głosowania za pośrednictwem siedmiu elektorów /każdy Kościół dysponuje
jednym głosem/ skład Zarządu PRE na trzyletnią kadencję przedstawia się
następująco: prezes - bp Zdzisław Tranda /Kościół Ewangelicko-Reformowa
ny/, wiceprezesi - abp Bazyli /Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny/ i bp
Janusz Narzyński /Kościół Ewangelicko-Augsburski/, sekretarz - prezbiter
Konstanty Wiazowski /Polski Kościół Chrześcijan Baptystów/, skarbnik - bp
Tadeusz Majewski /Kościół Polskokatolicki/. Zgromadzenie mogło było przyjąć
do swego grona dwie nowe społeczności, które wyłoniły się z dawnego
Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, mianowicie: Kościół Zborów Chrys
tusowych i Towarzystwo Ewangeliczne. Nie wszystkie jednak sprawy formalne
z tym związane zostały na czas przygotowane i dlatego Zgromadzenie upoważ
niło Prezydium do podjęcia takiej decyzji, gdy wszystkie warunki zostaną
w sposób właściwy spełnione. Uznano też pilną potrzebę zmiany statutu i w tym
celu postanowiono zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
- Z inicjatywy Komisji Kobiet PRE, w dniach 18-21 października 1990 r.
odbywała się VI Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet. W Konferen
cji, która odbyła się w zborze baptystów w Chełmie Lubelskim, wzięły udział
kobiety różnych wyznań - zarówno z Kościołów zrzeszonych w PRE, jak też
współpracuje z grupami ekumenicznymi kobiety z byłego Zjednoczonego
Kościoła Ewangelicznego i z Kościoła Rzymskokatolickiego. Obecna była
również ewangeliczka reformowana z Kościoła na Litwie. Głównym tematem
konferencji były dwa greckie określenia czasu - „Chronos i Kairos” .
- Komisja Młodzieży PRE zorganizowała w dniach 9-11 listopada 1990 r.
seminarium ekumeniczne w Żorach. Po raz pierwszy do współpracy w przygoto
waniu seminarium i do udziału w nim zaproszono 6-osobową grupę młodzieży
rzymskokatolickiej - studentów i abnsolwentów warszawskiej ATK. Semina
rium poświęcone było modlitwie. Zasadnicze zajęcia seminaryjne skoncent
rowały się wokół trzech tematów: „Modlitwa jako potrzeba mojego serca” ,
„Modlitwa w rodzinie” i „Modlitwa w mojej społeczności wyznaniowej” .
- Hasłem i tematem nabożeństw, zorganizowanych 1 marca 1991 r. z okazji
Światowego Dnia Modlitwy Kobiet było „Wspólne pielgrzymowanie” . N abo
żeństwa odbywały się we wszystkich większych miastach Polski, m.in. w Łodzi,
Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie, Krakowie i w Warszawie. W stolicy
nabożeństwo odbyło się w polskokatolickim kościele katedralnym.
- Z inicjatywy PRE i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej odbyła się
w Warszawie w dniu 19 listopada 1991 r. sesja poświęcona VII Zgromadzeniu
Ogólnemu Światowej Rady Kościołów w Canberrze /Australia/. Zgromadziła
ona zwierzchników Kościołów zrzeszonych w PRE, przedstawicieli jej od
działów regionalnych, reprezentantów Kościołów nieczłonkowskich oraz praco
wników naukowych i studentów ChAT. Uczestnicy sesji wysłuchali następują
cych referatów: Wsiewołod Konach /sekcja prawosławna ChAT/: „Canberra
- hasło, tematyka, dokumenty” ; bp Zdzisław Tranda /prezes PRE/: „Blaski
i cienie Zgromadzenia Ogólnego w Canberrze” ; bp Alfons Nossol /przewod
niczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu/: „Canberra w oczach obser
watora rzymskokatolickiego” . Swoimi refleksjami podzielili się również inni
uczestnicy tego wielkiego wydarzenia ekumenicznego: bp Jan Szarek /Kościół
Ewangelicko-Augsburski/, bp Jeremiasz /sekcja prawosławna ChAT/, ks. dr
Tadeusz Pikulski/Kościół Polskokatolicki/ i dr Karol Karski /sekcja ewangelic
ka ChAT/.
- W dniach 13-18 października 1989 r. gościła w Polsce - na zaproszenie
PRE - delegacja Krajowej Rady Kościołow w USA pod przewodnictwem ks. dra
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Leonida Kishkovky’ego z Kościoła Prawosławnego. Celem wizyty było nawią
zanie kontaktów z Kościołami chrześcijańskimi w Polsce i zapoznanie się z ich
działalnością. Poza wizytą w siedzibie PRE, delegacja złożyła wizyty zwierzch
nikom Kościoła Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Polskokatolickiego i Metody stycznego. Została też przyjęta przez prymasa Kościoła Rzyms
kokatolickiego Józefa Glempa oraz odwiedziła Związek Religijny Wyznania
Mojżeszowego w Warszawie.
- Ks. dr Hans Joachim Held, przewodniczący Komitetu Naczelnego
Światowej Rady Kościołów i kierownik Wydziału Zagranicznego Kościoła
Ewangelickiego w Niemczech /EKD/, przebywał w Polsce od 3 do 8 sierpnia
1990 r. Oprócz Warszawy odwiedził Białystok i tamtejszą diecezję Kościoła
Prawosławnego. Celem jego wizyty w Polsce było nawiązanie bezpośrednich,
osobistych kontaktów z władzami czterech Kościołów, które należą do ŚRK,
a mianowicie: Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Mariawitów i Polskokatolickiego. Przedstawiciel ŚRK dwukrotnie spotkał się z Prezydium PRE.
Złożył też wizytę ks. prymasowi Józefowi Glempowi, z którym omawiał sprawy
kontaktów ekumenicznych w Polsce, nauczania religii w szkołach, problem
unitów.
- 17 września 1989 r., w 50 rocznicę zbombardowania i spalenia ewangelic
ko-augsburskiego kościoła Św. Trójcy w Warszawie, Polska Rada Ekumeniczna
zorganizowała główne uroczystości kościelne związane z rocznicą wydarzeń
wrześniowych. W nabożeństwie okolicznościowym uczestniczyli wierni i ducho
wieństwo różnych wyznań i różnych narodowości /obok Polaków - Holendrzy,
Skandynawowie, Niemcy, Węgrzy i in./. Kazania wygłosili: ks. Helmut Hild /b.
prezydent Kościoła Ewangelickiego w Hesji-Nassau/ i bp Janusz Narzyński.
Nabożeństwo było bezpośrednio transmitowane przez telewizję polską, austriac
ką, holenderską, zachodnioniemiecką, i węgierską. W 50 rocznicę wybuchu
wojny PRE ogłosiła list skierowany do chrześcijan niemieckich.
- Komisja Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Związku Kościołów
Ewangelickich w NRD, istniejąca od 1982 r., odbyła swoje trzy ostatnie
spotkania w następujących terminach: 8-10 maja 1989,6-8 czerwca 1990 i 13-15
maja 1991. Podczas spotkań omawiano sytuację społeczno-polityczną i kościel
ną w obu krajach oraz planowano wspólne przedsięwzięcia /wypoczynek dla
polskich dzieci w NRD i dzieci niemieckich w Polsce, kolegia pastoralne, obozy
młodzieżowe, kursy nauki języka/. Związek Kościołów Ewangelickich rozwiązał
się w połowie 1991 r., a jego Kościoły członkowskie zintegrowały się z Koś
ciołami ewangelickimi na terenach dawnych Niemiec Zachodnich w ramach
jednej struktury: Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech /EKD/. Przewi
dziane jest powołanie nowej Komisji Kontaktów z udziałem przedstawicieli
Kościołów ewangelickich już z obu części Niemiec oraz reprezentantów PRE.
- Komisja Kontaktów między Polską Radą Ekumeniczną a Radą Kościoła
Ewangelickiego w RFN /EKD/, istniejąca od 1974 r., spotykała się trzykrotnie:
w dniach 30 maja - 2 czerwca 1989 r. w Muehlheim /R FN /, w dniach 9-11
czerwca 1990 r. w Karpaczu oraz w dniach 10-12 czerwca 1991 r. w Berlinie.
W obradach dominowały sprawy polityczne i społeczne. Komisja zapoznała się
z dorobkiem Komisji Historyków Kościelnych z Polski i RFN, i wyraziła
nadzieję, że dzięki ich pracy będą stopniowo znikały różne, wciąż jeszcze
występujące kwestie sporne, co przyczyni się do pogłębienia wzajemnego
zaufania między Kościołami i społeczeństwami. Wiele miejsca poświęcono też
działalności Fundacji „Znaki Nadziei” oraz Akcji „Znak Pokuty” .
- Z inicjatywy PRE w dniach 29 października - 4 listopada 1989 r. odbyło się
w Bielsku-Białej wspólne seminarium Komisji Młodzieży PRE i Grupy Robo
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czej Młodzieży Ewangelickiej w RFN /AEJ/. Temat tego spotkania brzmiał:
„Młodzi chrześcijanie z Polski i z Republiki Federalnej Niemiec wobec historii” .
W ramach seminarium, zorganizowanego w związku z 50. rocznicą napaści
Niemiec na Polskę, przedstawiono referaty, w których omówiono różne aspekty
obecnej sytuacji Polaków i Niemców, ich podejście do ostatniej wojny i przeszło
ści obu narodów, a także do wspólnej przyszłości.
- Podczas oficjalnej wizyty w Polsce prezydent RFN Richard von Weizsaecker spotkał się 4 maja 1990 r. z członkami Prezydium PRE w kościele Św. Trójcy
w Warszawie, gdzie powitał go ks. senior Jan Walter wraz z członkami
miejscowej rady parafialnej. W imieniu Prezydium PRE przemówił jej prezes, bp
Zdzisław Tranda, wyrażając zadowolenie ze spotkania z tak wybitnym polity
kiem niemieckim a zarazem zasłużonym działaczem Kościoła Ewangelickiego.
Z kolei prezydent von Weizsaecker stwierdził, że z zadowoleniem przyjmuje fakt
udziału Kościołów w procesie pojednania między narodem polskim i niemiec
kim, do czego z sposób istotny przyczyniło się Memorandum Kościoła
Ewangelickiego w RFN z 1965 r. Tego samego dnia w katedrze rzymskokatolic
kiej w Gdańsku-Oliwie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z udziałem
prezydenta RFN.
- W 1990 r. Polska Rada Ekumeniczna zorganizowała dwa sympozja
polsko-niemieckie na temat: „Odpowiedzialność chrześcijanina za państwo” .
Pierwsze z nich, przygotowane wspólnie z Akademią Ewangelicką Kościoła
w Nadrenii, odbyło się w Giżycku od 16 do 19 września, drugie - w Ustroniu od
14 do 17 października, wspólnie z Kościołem Ewangelickim w Westfalii. Podczas
obu spotkań przedstawiciele środowisk chrześcijańskich dyskutowali o sytuacji
społecznej, politycznej i gospodarczej Polski i Niemiec, jak i o sytuacji
ekumenicznej w obu krajach. Mówiono o zadaniach Kościoła w zmieniającej się
rzeczywistości politycznej zarówno w Polsce, jak i w zjednoczonych Niemczech
i o dzisiejszych stosunkach polsko-niemieckich.
Inicjatywy ekumeniczne Kościoła Rzymskokatolickiego
- W kwietniu 1989 r. ukonstytuowała się na nowo na 5-letnią kadencję
Komisja Episkopatu ds. Ekumenizmu. Przewodniczącym został ponownie bp
Alfons Nossol, zastępcą przewodniczącego - bp Władysław Miziołek, sek
retarzem - ks. prof. Lucjan Balter. W 16-osobowym gronie członków Komisji
jest czterech biskupów - Edward Białogłowski /Przemyśl/, Stanisław Napierała
/ Poznań/, Edward Ozorowski /Białystok/, Jan Szlaga /Pelplin/ - ale tylko jedna
osoba świecka /Prof. Józef Łukaszewicz z Wrocławia/.
Komisja Episkopatu ds. Ekumenizmu spotykała się w następujących
terminach: 13 maja 1989, 14 listopada 1989, 5 czerwca 1990, 11 grudnia 1990.
Komisja ustosunkowała się pozytywnie do pisma kierownictwa Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego, zawierającego propozycje podjęcia przerwanego
w 1987 r. dialogu na temat ważności chrztu i wzajemnego jego uznania przez
zainteresowane Kościoły. Do prowadzenia tego dialogu wyznaczono następują
ce osoby: ks. prof. Lucjan Balter, ks. prof. Michał Czajkowski i ks. dr Marcin
Wojtowicz. Inne inicjatywy Komisji dotyczyły następujących spraw: 1. powoła
nia do życia w Polsce Krajowej Rady Kościołów; 2. utworzenia ekumenicznej
Rady Młodzieżowej; 3. rozpoczęcia dialogu teologicznego z mariawitami; 4.
zaktywizowania ekumenizmu w zakonach męskich i żeńskich; 5. kontaktów
ekumenicznych oraz pomocy dla Kościołów w krajach ościennych; 6. starań
o odbycie konferencji lub powołania wspólnej komisji katolicko-prawosławnej.
- Ogólnopolskie zjazdy ekumeniczne duszpasterzy odbywały się w na
stępujących terminach: 23 listopada 1989 r., 3 grudnia 1990 r.
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Podczas pierwszego spotkania red. Grzegorz Polak omówił najważniejsze
wydarzenia ekumeniczne w Polsce w 1989 r., a o. dr Jan S. Gajek przedstawił
prace ekumenicznej komisji synodalnej, której przewodniczy. W dyskusji
poruszono m.in. sprawę roli unitów w dialogu ekumenicznym, mówiono
o wzrastającym wpływie wspólnot religijnych zwanych potocznie sektami, w tym
o ich działalności prozelickiej, wiele uwagi poświęcono także relacjom między
Kościołem Rzymskokatolickim oraz innymi Kościołami i wspólnotami religij
nymi oraz władzami państwowymi /m.in. omówiono nowe ustawodawstwo
kościelne/.
Podczas drugiego spotkania bp Władysław Miziołek wygłosił referat na
temat mariologii i czci Matki Bożej w protestantyzmie. Red. Grzegorz Polak
przedstawił wydarzenia ekumeniczne w Polsce w 1990 r., a bp Jan Szlaga mówił
0 Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
- Sekcja ekumeniczna księży profesorów przy Komisji Episkopatu ds. Nauki
zorganizowała 6 czerwca 1990 r. Ogólnopolskie Spotkanie Teologów Ekumenistów. Wysłuchano następujących referatów: ks. Adam Kleszczyński - „Możliwości
1 formy wspólnego chrześcijańskiego świadectwa w obliczu 2000-lecia narodzin
Chrystusa /ewangelicko-metodystyczny punkt widzenia/” ; ks. dr Władysław
Nowak: „Współczesne ruchy religijne w obliczu 2000-lecia narodzin Chrystusa” ;
ks. dr Stanisław Koza - „Kościół katolicki w Polsce na drodze jedności
chrześcijan” . Przewidziany był jeszcze referat biskupa prawosławnego Szymona
Romańczuka na temat: „Możliwości i formy wspólnego chrześcijańskiego
świadectwa w obliczu 2000-lecia narodzin Chrystusa /prawosławny punkt
widzenia/” , ale referent odwołał swój udział i wygłoszenie prelekcji.
- Rekolekcje ekumeniczne dla księży odbywały się w następujących
terminach: 9-13 października 1989, 15-19 października 1990.
Poza duchownymi katolickimi /ks. Jerzy Bogusiak, ks. prof. Edward
Szymanek/ prowadzili je również księża luterańscy /ks. Jan Hause, ks. Jan
Szklorz, ks. sen. Jan Walter, ks. konsen. Jan Gross/.
-Rekolekcje ekumeniczne dla młodzieży w Laskach k. Warszawy odbywały
się w następoujących terminach: 9-12 luty 1989, 8-11 luty 1990.
Rekolekcje gromadziły ok. 60 młodych ludzi z różnych miast naszego kraju.
Oprócz nauk rekolekcyjnych i nabożeństw organizowane też były kolokwia
ekumeniczne.
- Sesje ekumeniczne dla młodzieży w Laskach k. Warszawy odbywały się
w następujących terminach: 14-17 października 1989, 19-22 października 1990.
Podczas pierwszej sesji wysłuchano następujących referatów: M aria Glapińska - „Modlitwa podstawą ekumenizmu” ; Teresa Fizia - „Obecność
Chrystusa w Kościele i świecie” /omówienie dokumentu podsumowującego
dialog katolicko-reformowany/; Bogdan Peć - „Interkomunia w dialogu
ekumenicznym” ; ks. Jan Hause - „Wymiar ekumeniczny uroczystości związa
nych z pięćdziesiątą rocznicą spalenia kościoła ewangelickiego Świętej Trójcy
w Warszawie” ; red. Barbara Stahl - „Spojrzenie ewangeliczki reformowanej na
Maryję, matkę naszego Zbawiciela” . Poza tym ks. prof. Michał Czajkowski
z ATK poprowadził seminarium na temat: „Nasz ekumenizm w epoce post
komunistycznej ’’.
Druga sesja rozpoczęła się pogadanką wprowadzającą s. Joanny Lossow.
Następnie ks. Bronisław Dembowski mówił o sytuacji religijnej i ekumenicznej
na Węgrzech i w Czecho-Słowacji oraz o modlitewnym spotkaniu ekumenicz
nym w Bari. Red. Jan Tum au przedstawił temat: „M aria z Nazaretu - matką
wszystkich chrześcijan” . Uczestnicy sesji wysłuchali kolejnych prelekcji: s.
Teresy Dziarskiej o sytuacji religijnej i ekumenicznej w ZSRR i ks. Włodzimie
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rza Nasta /Kościół Ewangelicko-Augsburski/ o roli liturgii w ekumenizmie. Ten
ostatni odprawił też nabożeństwo luterańskie. Ostatnim prelegentem był ks.
Michał Czajkowski, który omówił temat: „Ekumenia w nowej Polsce - za
grożenia i szanse” . Odbył się też wieczór poezji ukraińskiej z udziałem aktora
Macieja Rayzachera. Spotkanie zakończono kolokwium ekumenicznym i wie
czorem przyjaźni.
- 20 lutego 1990 r. inaugurował swą działalność Ośrodek Ekumeniczny
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Warszawie. Nosi on nazwę „Joanicum” dla uczczenia pamięci papieża Jana XXIII. Podczas pierwszego spotkania
omówiono stan ekumenicznej formacji młodzieży na podstawie organizowanych
zjazdów, sesji ekumenicznych, rekolekcji, publikacji, sympozjów i wykładów
ekumenicznych. Uczestnicy spotkania wysunęli również propozycje konkretnej
pracy ośrodka na przyszłość.
- Spotkania ekumeniczne młodzieży w Kodniu nad Bugiem odbywały się
w następujących terminach: 26-28 maja 1989, 25-27 maja 1990 i 24-26 maja
1991. Każdorazowo gromadziły one od 200 do 400 młodych ludzi z różnych
Kościołów i regionów Polski, także młodych chrześcijan z ZSRR. Młodzież
odwiedzała klasztor prawosławny w Jabłecznej, cerkiew neounicką w Kostom
łotach oraz Kuzawkę, gdzie znajduje się jedyna na Podlasiu luterańska stacja
kaznodziejska.
- W dniach 30 lipca - 6 sierpnia 1989 r . odbył się w Świętej Lipce k. Kętrzyna
Wakacyjny Tydzień Ekumeniczny, zorganizowany przez grono młodych ludzi.
Program Tygodnia przewidywał, aby każdy dzień poświęcony był innemu
Kościołowi chrześcijańskiemu i prowadzony przez jego przedstawiciela. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się: ks. Piotr Mendroch /duchowny luterański/, bp
Zdzisław Tranda /zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego/, ks.
Adam Kleszczyński /duchowny metodystyczny/, pastor Piotr Zarecki /duchow
ny baptystyczny/, ks. Jan Sergiusz Gajek /Instytut Ekumeniczny KUL/ oraz ks.
Władysław Nowak /duchowny rzymskokatolicki, opiekun Tygodnia Ekumeni
cznego/.
- Na zapropszenie prymasa Polski, kard. Józefa Glempa, w naszym kraju
przebywała od 6 do 12 marca 1991 r. delegacja dwóch Kościołów szwedzkich:
luterańskiego oraz rzymskokatolickiego. Stronie luterańskiej przewodniczył
prymas Szwecji, arcybiskup Uppsali Beril Werkstroem, katolickiej - bp.
Hubertus Brandenburg ze Sztokholmu. Szwedzcy goście rozpoczęli swą wizytę
od zwiedzenia domu dla biednych dzieci w Otwocku k.Warszawy, zbudowanego
dzięki pomocy chrześcijan ze Szwecji. Potem wzięli udział w mszy św. w kościele
św. Marcina, podczas której homilię wygłosił abp B. Werkstroem. Następnego
dnia szwedzka delegacja spotkała się z członkami Prezydium Polskiej Rady
Ekumenicznej, po czym odbyło się nabożeństwo w luterańskim kościele Św.
Trójcy. Po nabożeństwie delegacja udała się do grobu ks. Jerzego Popiełuszki, po
czym ruszyła w objazd kraju. Trasa wiodła przez Niepokalanów, Łowicz,
Gniezno, Kalisz, Częstochowę, Cieszyn, Bielsko-Białą, Opole, Oświęcim i K ra
ków. Tuż przed odjazdem w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski odbyła się
konferencja prasowa, podczas której prymas Józef Glemp ocenił kończącą się
wizytę jako wydarzenie historyczne. Prymas luterański Szwecji, abp Bertil
Werkstroem, określił ją jako ekumeniczną /choćby tylko dlatego, że delegacja nie
była jednolita wyznaniowo/ i zarazem pastoralną. Duże wrażenie zrobiła na nim
polska pobożność, która - jego zdaniem - powinna stać się fundamentem
budowania nowej Europy.
Współpraca między PRE a Kościołem Rzymskokatolickim
- Komisja Mieszana Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds.
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Ekumenizmu spotykała się w następujących terminach: 19 kwietnia 1989,
22 listopada 1989, 25 kwietnia 1990, 14 listopada 1990.
Jednym ze stałych punktów posiedzeń była ocena /na wiosnę/ oraz
przygotowanie /w jesieni/ styczniowego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześ
cijan. Drugim stałym punktem programu była wzajemna informacja o ważniej
szych wydarzeniach ekumenicznych w kraju i na świecie. M.in. dyskutowano
takie sprawy, jak wprowadzenie nauki religii do szkół, projekt ustawy sejmowej
0 ochronie życia poczętego, problem antysemityzmu w Polsce.
- Po blisko 3-letniej przerwie, Podkomisja ds. Dialogu spotkała się znowu
5 grudnia 1989 r. Dalsze spotkania miały miejsce w następujących terminach: 13
luty 1990, 13 listopada 1990, 7 luty 1991, 21 maja 1991, 10 września 1991 i 27
listopada 1991.
Podczas pierwszego z wymienionych spotkań Podkomisja postanowiła
zorganizować swoją pracę wokół pięciu tematów: ekumeniczna formacja,
wspólne świadectwo, dialog doktrynalny, ekumenizm w konfesyjnych dys
proporcjach i małżeństwa mieszane.
Podczas następnych spotkań zajmowano się przeglądem teologicznych
podręczników, które formują w Polsce duchowieństwo i część świeckich
katechetów. Jako normę oceny przyjęto szanowanie przez podręczniki trzech
zasad: 1/ prawdy /w uczeniu o swoijn Kościele i o innych Kościołach/, 2/ miłości
/wyklucza obrażanie, nieżyczliwość, skłania zaś do uznawania u drugich
elementów dobra i prawdy, a również wychowuje do braterstwa i uzewnętrz
niania już istniejącej jedności w Chrystusie/ i 3/ ekumenicznej wymiany /która
zachęca do ubogacenia własnego Kościoła wartościami innych Kościołów/.
Dokonano przeglądu podręczników rzymskokatolickich, starokatolickich, pra
wosławnych, luterańskich i metody stycznych. Tylko część podręczników uzys
kała pozytywną ocenę członków Podkomisji. Stwierdzono, że niektóre z nich
wciąż podtrzymują stary zły styl polemiki, dalekiej od prawdy i miłości.
Większość podręczników, niezależnie od kościelnej proweniencji, nie interesuje
się teologią innych Kościołów, by z nią zapoznać studentów zgodnie z prawdą
1 życzliwie. Podczas posiedzenia w dniu 27 listopada 1991 r. przyjęto dokument
„Uwagi i postulaty w sprawie podręczników teologii” , który zostanie przekaza
ny do wiadomości Kościołom, uczelniom teologicznym i profesorom różnych
dyscyplin teologicznych.
Z innych działań Podkomisji ds. Dialogu na uwagę zasługuje propozycja
powołania do życia Chrześcijańskiej Rady Kościołów z udziałem Kościoła
Rzymskokatolickiego. Postanowiono też opublikować broszurę o chrzcie, która
zawierać będzie tekst tzw. dokumentu z Limy na temat chrztu, rezultaty dyskusji
w łonie Podkomisji na temat tego dokumentu oraz wyniki dwustronnych
dialogów na temat wzajemnego uznania chrztu między Kościołem Rzyms
kokatolickim w Polsce a Kościołami zrzeszonymi w PRE.
- Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, obchodzony od 18 do 25
stycznia przez cały świat chrześcijański, rozrósł się w Warszawie do przeszło
trzech tygodni. Stało się już zwyczajem, że w wyżej podanym terminie
nabożeństwa odbywają się w świątyniach Kościołów członkowskich PRE,
a w dniach poprzedzających ten okres i bezpośrednio po nim następujących
-w kościołach rzymskokatolickich. Tak było teżw 1990 i 1991 r. Wspólne modły
odbywały się również w wielu innych ośrodkach naszego kraju, zwłaszcza
w dużych miastach.
- W dniach 10-14 maja 1989 r., po raz pierwszy w okresie poprzedzającym
Święto Zesłania Ducha Świętego, odbyło się w Warszawie kilka nabożeństw
ekumenicznych w intencji uproszenia pełnej jedności Kościoła Chrystusowego
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ęraz całej odkupionej rodziny ludzkiej. Ostatnie z nich odbywało się w samo
Święto Zesłania Ducha Świętego w katolickim kościele pw. św. Katarzyny.
Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. sen. Jan Walter, proboszcz ewangelic
ko-augsburskiej parafii Św. Trójcy w Warszawie. Obecni byli m.in.: o.
Christopher Lowe - anglikański zakonnik z Wielkiej Brytanii i ks. Stig Hedberg
- duchowny luterański ze Szwecji. Śpiewał chór metodystyczny z Szwajcarii.
Drugi tydzień ekumeniczny modlitw w okresie poprzedzającym święto
Zesłania Ducha Świętego odbył się w Warszawie w dniach 31 maja - 5 czerwca
1990 r. Nabożeństwa te odbywały się w czterech świątyniach katolickich oraz
w świątyni ewangelicko-metodystycznej i ewangelicko-reformowanej.
- W dniach 2-6 października 1989 r. odbyło się w Kappel k. Zurychu VI
szwajcarsko-polskie sympozjum ekumeniczne. Z Polski uczestniczyli w nim
przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelic
ko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego i Ewangelicko-Metodystycznego. W skład grupy szwajcarskiej wchodzili teolodzy i duszpasterze z Koś
cioła Rzymskokatolickiego i Ewangelicko-Reformowanego. Celem sympozjum
było zastanowienie się nad rolą Kościołów w dziedzinie tolerancji, jedności
i pokoju między ludźmi. Sympozja polsko-szwajcarskie odbywają się od 1979 r.
- Papież Jan Paweł II podczas swej czwartej pielgrzymki do Polski na
początku czerwca 1991 r. przekroczył po raz pierwszy w naszym kraju zarówno
próg świątyni prawosławnej jak i ewangelickiej. Podczas gdy jego pobyt
w kościele pw. św. Mikołaja w Białymstoku ograniczył się do spotkania ze
społecznością prawosławną, to obecność Jana Pawła II w kościele ewangelic
ko-augsburskim Św. Trójcy w Warszawie była spotkaniem o charakterze
ekumenicznym.
Bp Jan Szarek, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, witając
w niedzielę, 9 czerwca, gościa z Watykanu, powiedział m.in.: Tylko w sytuacji
spotkania i uważnej rozmowy możemy doświadczyć wymodlonego przez Chrystusa
daru jedności - możemy rozpoznać w sobie różnych uczniów tego samego Mistrza.
Mimo oczywistości tej prawdy, jedność uczniów Chrystusa nigdy nie była darem
łatwym. Także dziś, także w naszej Ojczyźnie, trzeba nam uczyć się tego, ja k dar
ten przyjmować. Powinniśmy się przyłączyć do Jezusa w Jego modlitwie: ,,aby
wszyscy byli jedno”. Mamy bowiem wspólnie składać świadectwo dzieci Bożych
0 darze zbawienia dla wszystkich grzeszników. Do tej służby potrzeba nam
braterstwa i wzajemnej miłości.
Z homilii papieskiej na szczególne wyeksponowanie zasługują te słowa
Jana Pawła II, w których wspominając dwóch wybitnych przywódców Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego - bpa Juliusza Burschego i ks. Zygmunta Michelisa - podkreślił, że obaj oni swoim życiem i swoją śmiercią zaprzeczyli nie
jako rozpowszechnionemu przekonaniu, że luteranin to Niemiec a Polak to katolik.
Duże wrażenie zrobił również ten fragment przemówienia papieża, w którym
ustosunkował się on do zagadnienia tolerancji: Bracia i Siostry w Chrystusie!
Jeśli przypominamy światu potrzebę tolerancji między Kościołami, nie zna
czy to, że sama tylko tolerancja wystarcza. To stanowczo za mało. Proste
tolerowanie siebie nie może wystarczać chrześcijanom i Kościołom Chrystusa.
Toleruje się przecież czasem nawet zło - w imię większego dobra. Nie chciał
bym, żebyście mnie tylko tolerowali. I nie chcę was, Bracia i Siostry, jedynie
tolerować. Cóż to za bracia i siostry, którzy się jedynie tolerują? Cóż to za bracia
1siostry w Chrystusie, którzy się jedynie tolerują?! Jesteśmy naprawdę umiłowany
mi dziećmi Ojca, ukochanymi synami w Synu, jesteśmy mieszkaniem Ducha
Świętego, umiłowaliśmy Ewangelię, jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, napojeni
Jego Duchem.
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Po homilii papieskiej i zmówieniu Apostolskiego Wyznania Wiary, głos
zabrał bp Zdzisław Tranda, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Witając papieża
w imieniu Rady i poszczególnych Kościołów bp Z. Tranda wyraził radość, że Jan
Paweł II przyjął zaproszenie i że spotkanie ma charakter uroczystego nabożeńst
wa. Papież - wspomniał mówca - zakończył był homilię na placu Zwycięstwa
w Warszawie w 1979 r. modlitwą: Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi!
Tej ziemi! Podobne było modlitewne motto ostatniego Zgromadzenia Ogólnego
Światowej Rady Kościołów w Canberrze: Przyjdź, Duchu Święty - odnów całe
stworzenie. My, ludzie, jesteśmy obiektem działania Bożego, ale nie obiek
tem biernym. Bóg oczekuje od nas zaangażowanego działania, służby. Także
służby pojednania. Pojednani z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, jesteśmy
powołani do służby pojednania w świecie, w naszym narodzie. Tej służby
potrzebuje także Kościół istniejący w wielu wyznaniach - stwierdził w konkluzji
bp Z.Tranda.
Po przemówieniach i okolicznościowej modlitwie wymieniono dary. Papież
ofiarował zwierzchnikom Kościołów medale pontyfikatu, od bpa Jana Szarka
otrzymał medal wybity z okazji 200-lecia kościoła Św. Trójcy, a od bpa
Z.Trandy - drewniany krzyż Pojednania. Krzyż-ikonę otrzymał również od
metropolity Bazylego - zwierzchnika Kościoła Prawosławnego.
Zbliżenie między reformowanymi a metodystami
„Deklaracja braterskiej współpracy” przyjęta 21 kwietnia 1990 r. przez XIX
Konferencję Doroczną Kościoła Ewangelicko-Metody stycznego w Polsce i 28
kwietnia tegoż roku przez Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
w Polsce zawiera między innymi takie sformułowania:
...Obydwa Kościoły postanawiają od tej chwili rozwijać i pogłębiać braterską
współpracę we wszystkich możliwych zakresach. Przede wszystkim więc, jako
metodyści i ewangelicy reformowani, stwierdzamy, że w Piśmie Świętym Starego
i Nowego Testamentu znajduje się jedyne źródło naszej wiary, że z niego czerpiemy
zasady życia zgodnego z wolą Boga, potwierdzamy też zasadniczą zgodność
rozumienia posłannictwa Ewangelii, uznajemy wzajemnie wartość udzielanego
Chrztu, jako znaku wyznania wiary, odrodzenia i nowego życia, pragniemy
wspólnie przystępować do Stołu Pańskiego na znak odkupienia przez śmierć
Chrystusa, gdy przez wiarę przyjmujemy Ciało i Krew naszego Pana. Wzajemnie
uznajemy prawomocność ordynacji duchownych, a więc będziemy usługiwali jedni
drugim darami Ducha w Słowie Bożym, sakramentach i bratniej miłości. Tam,
gdzie zaistnieje potrzeba, będziemy przyjmowali jedni drugich do współpracy
zborowej, nie żądając zmiany wyznania, jeśli ktoś mieszka z dala od swego Kościoła
i o przyjęcie poprosi.
Podpisanie deklaracji poprzedziły trzy spotkania Komisji ds. Dialogu
złożonej z przedstawicieli obu Kościołów.
Zacieśnienie współpracy luterańsko-reformowanej
W dniu 11 grudnia 1991 r. odbyło się po wieloletniej przerwie wspólne
posiedzenie Konsystorzy dwóch Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego /luterańskiego/ i Ewangelicko-Reformowanego. Omówiono możliwości współpracy
między parafiami, synodami oraz biskupami, a także propozycje wspólnego
działania w duszpasterstwie więziennym, szpitalnym i wojskowym, w dziedzinie
diakonii oraz wspólnych konferencji duchownych. Postanowiono zająć się
przygotowaniem akcji ewangelizacyjnej wśród ludzi stojących z dala od Boga
i Ewangelii. Za pilną sprawę uznano też nawiązanie kontaktów z bratnimi
Kościołami działającymi na terenie republik b. ZSRR. Powołano wspólną
Komisję Współpracy, do której weszli z ramienia Kościoła Ewangelie-
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ko-Reformowanego: Dorota Niewieczerzał i ks. Jerzy Stahl, z ramienia
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: Anna Umgelter i ks. dr Henryk Czembor. Komisja podejmie trud tematycznego przygotowania stałych spotkań
roboczych. Członkowie obu Konsystorzy wyrazili radość z planów nawiązania
ścisłej współpracy, która z jednej strony staje się konieczna ze względu na wiele
zagrożeń, jakie niosą nowe czasy, z drugiej zaś - ze względu na budowanie
jedności, do czego wzywa Jezus Chrystus. W arto dodać, że obie bratnie
społeczności, luterańska i reformowana, od zarania Reformacji w Polsce łączyły
się we wspólnym działaniu, czego widomym dowodem była Ugoda Sandomiers
ka /1570/ wprowadzająca wspólnotę ołtarza i ambony, i Konfederacja Warszaw
ska /1573/ oraz czterowiekowa tradycja współpracy, potwierdzona odnowie
niem Ugody Sandomierskiej w jej 400-lecie w 1970 roku.
Praca ekumeniczna uczelni teologicznych
- W połowie września 1989 r. w KUL obradował VI Kongres Teologów
Polskich. Głównym jego tematem było chrześcijańskie dziedzictwo bizantyjsko-słowiańskie. W toku prac Kongresu dokonano programowej próby anality
cznego spojrzenia na rodzimą kulturę z punktu widzenia dziedzictwa chrześ
cijańskiego Wschodu słowiańskiego oraz na malarstwo bizantyjskie jako
wykładnię prawd wiary, następnie oceniono je w podstawowych zakresach
teologii systematycznej: w ujęciu dogmatycznym, moralnym i ekumenicznym.
- W dniach 7-9 listopada 1989 r. odbyła się w Opolu sesja naukowa
zorganizowana przez Instytut Ekumeniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubels
kiego na temat: „Unia brzeska w refleksji historyczno-teologicznej” . W sesji
wzięli udział historycy i teologowie prawosławni i katoliccy z Warszawy,
Krakowa, Lublina, Białegostoku, Kielc, Przemyśla i Opola, a także dwaj
naukowcy z Wiednia i Kijowa. Wygłoszone referaty dotyczyły genezy unii,
polemik wokół niej, sposobów jej realizacji, przyczyn niepowodzenia unii oraz
stosunków między Kościołem łacińskim a Kościołem unickim w przeszłości.
W dyskusji podkreślono, że unia brzeska jako fakt historyczny nie jest modelem
przyszłej jedności siostrzanych Kościołów, prawosławnego i katolickiego. Stwier
dzono zarazem konieczność prowadzenia dalszych wspólnych badań, które
powinny mieć charakter kompleksowy, oraz włączenia do nich szerszego grona
specjalistów.
- W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyło się 17
kwietnia 1991 r. sympozjum ekumeniczne poświęcone tematowi: „Jedność
Kościołów - jedność Europy” . Obok ChAT współorganizatorami sympozjum
były: Akademia Teologii Katolickiej i Instytutu Ekumeniczny Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Czterej referenci: ks. prof, dr Manfred Uglorz, bp
prof, dr Jeremiasz, ks. prof, dr Alfons Skowronek i ks. dr Edward Bałakier
naświetlili temat z perspektywy ewangelickiej, prawosławnej, rzymskokatolic
kiej i starokatolickiej. W referacie ks. A. Skowronka znalazły się następujące
słowa: W obliczu jednoczącej się Europy chrześcijanie stają zakłopotani i z po
czuciem sromotnego wstydu. Każdy z Kościołów powinien najpierw wobec samego
siebie, a później wobec narodów wyznać swoją winę, która przyczyniła się do
rozdarcia kontynentu. Kościoły muszą przyznać się, że przez wieki grzeszyły
szatańską pychą, brakiem tolerancji wobec innych religii, kolonialnym wyzyskiem.
Takie samooskarżenie, swoistą spowiedź powszechną, Europa przyjęłaby z ogrom
ną ulgą.
- Z inicjatywy Instytutu Ekumenicznego KUL odbyło się w Opolu w dniach
6-7 grudnia 1991 r. sympozjum ekumeniczne poświęcone tematowi: „Kościoły
chrześcijańskie w Europie narodów” /sprawozdanie uczestnika i wygłoszony

KRONIKA

137

tam referat ks. prof, dra Wacława Hryniewicza zamieszczony wewnątrz
numeru/.
Jubileusz Towarzystwa Biblijnego
W 1816 r. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne założyło w W ar
szawie swój oddział. W 175. rocznicę tego wydarzenia Towarzystwo Biblijne
w Polsce zorganizowało obchody jubileuszowe. Odbyły się one w Warszawie
z udziałem przedstawicieli Towarzystw Biblijnych z całego świata, a także
licznych gości krajowych z różnych Kościołów i uczelni teologicznych. W ra
mach obchodów, trwających od 13 do 15 września 1991 r., odbyła się sesja
biblijna. Goście Towarzystwa Biblijnego zostali przyjęci przez prymasa Polski
ks. kardynała Józefa Glempa. Złożyli też wizytę w Polskiej Radzie Ekumenicznej
i spotkali się z jej przedstawicielami, m.in. z prezesem, ks. bp. Zdzisławem
Trandą. Końcowym akcentem obchodów było nabożeństwo w ewangelic
ko-augsburskim kościele Św. Trójcy w Warszawie.
Reaktywowanie Polskiej YWCA
24 września 1991 r. Sąd Rejonowy m.st. Warszawy reaktywował Związek
Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich - Polską YWCA. Krajowe organizacje
YWCA działają dzisiaj w ponad 80 państwach na wszystkich kontynentach,
skupiając ponad 6 min członkiń. YWCA istniała w Polsce już przed wojną, nie
spełniała jednak wymagań stawianych przez statut światowego stowarzyszenia
YWCA. Spotkania Polskiej YWCA odbywają się w domu parafii ewangelic
ko-reformowanej w Warszawie.
Obrady Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
W Wiśle-Jaworniku odbyło się 19 paździewrnika 1991 r. III Walne
Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Jednym z głównych
punktów porządku obrad było przyjęcie zmian w statucie. Usunięto sfor
mułowania, które dawały władzy państwowej możliwość ingerowania w wewnęt
rzne sprawy Towarzystwa, oraz przyznano każdemu oddziałowi osobowość
prawną, dzięki czemu może on suwerennie podejmować różne inicjatywy
z gospodarczą włącznie. W wyniku przeprowadzonych wyborów skład nowego
Zarządu Głównego przedstawia się następująco: Zofia Wojciechowska /Łódź/
- prezes, Karol Karski /Warszawa/ - wiceprezes, Jan Szturc /Katowice/
- wiceprezes, M aria Miarka /Jaworze/ - sekretarz, Bernard Rozwałka /Poznań/
- skarbnik, Rafał Leszczyński /Łódź/ i ks. Adam Kleszczyński /Warszawa/
- członkowie. Polskie Towarzystwo Ewangelickie zrzesza ok 1000 członków w
15 oddziałach regionalnych. Wywodzą się oni z trzech Kościołów ewangelickich:
Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego i Ewangelicko-Metody stycznego.
Chrześcijanie i Żydzi
- Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego ma, po wieloletniej przerwie,
własnego rabina. Jest nim Pinchas Menachen Joskowicz, który na początku
czerwca 1989 r. przybył z Izraela do Warszawy. Rabin Joskowicz urodził się
w Polsce, lecz jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej wywędrował do
Palestyny /dzisiejszego Izraela/.
- Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie przy
współpracy Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem zorganizował
w dniach 5-6 czerwca 1989 r. sympozjum pt. „Kościół wobec Żydów i judaiz-
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mu’’. Wygłoszono następujące referaty: ks. doc. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz
- „Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II” ; k s.d r Waldemar Chrostowski
- „Zasadnicze aspekty reorientacji Kościoła wobec Żydów i judaizmu” ; ks. doc.
dr hab. Michał Czajkowski - „Co to znaczy, że Jezus jest Żydem?” ; dr Stanisław
Krajewski - „Ziemia izraelska w świadomości żydowskiej” ; dr Konstanty
Gebert - „Wobec Boga i zagłady - żydowska myśl religijna czasu Shoah” ; Red.
Jerzy Turowicz - „Shoah jako wyzwanie dla chrześcijan” ; bp prof, dr hab.
Henryk Muszyński - „Dialog z Żydami i judaizmem - próba bilansu i perspek
tywy na przyszłość” /W bieżącym numerze zmieszczamy tekst referatu ks. dra W.
Chrostowskiego/.
- Wydział Teologiczny ATK zorganizował na początku kwietnia 1990 r.
dwudniowe sympozjum „Kościół a Żydzi i judaizm” . Uczestniczyli w nim Żydzi,
katolicy i prawosławni. Obrady otworzył rektor ATK, ks. prof. Helmut Juros,
słowo wstępne wygłosili: dr Mordechai Palzur, ambasador Izraela w RP, i bp
prof. Henryk Muszyński, a uczestników sympozjum pozdrowił rabin Pinchas
Menachen Joskowicz. Wygłoszono wiele interesujących referatów, ukazujących
m.in. stan i perspektywy dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce - w oce
nie żydowskiej i katolickiej, sytuację chrześcijan i Żydów w ZSRR.
- Towarzystwo im. Edyty Stein zorganizowało w dniach 15-19 listopada
1990 r. uroczystości kościelne w związku z 50.rocznicą utworzenia getta
warszawskiego. Program uroczystości obejmował nabożeństwa w pięciu koś
ciołach warszawskich: trzech ^katolickich oraz dwóch ewangelickich: refor
mowanym i luterańskim pw. Świętej Trójcy. Po nabożeństwach zgromadzeni
w kościołach wierni wysłuchali następujących wykładów: Konstantego Geberta
’’Wobec Boga i zagłady. Żydowskie życie religijne czasu Shoah” , ks. Franciszka
Stępniaka „Duchowieństwo wobec Żydów w getcie warszawskim” , Sławomira
Kowalewskiego „Żydzi wobec Kościoła w getcie warszawskim” , Józefa Adelsona „Żydzi w Polsce po Shoah” , Ruty Sakowskiej „Życie religijne w Getcie
warszawskim” oraz wspomnień sióstr diakonis Ingeborgi i Nanny Ugla „Szpital
ewangelicki w ratowaniu Żydów” . Ostatniego wieczoru, po nabożeństwie
w kościele luterańskim, uczestnicy uroczystości podpisali dwa jednobrzmiące
listy, skierowane do Prymasa Polski i do Polskiej Rady Ekumenicznej, postulują
ce, aby Kościoły chrześcijańskie wypowiedziały się jasno w sprawie antysemityz
mu w Polsce.
- W kawiarni „Ejlat” w Warszawie odbyła się 17 stycznia 1991 promocja
książki „Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II
/1965-1989/” , wydanej przez Akademię Teologii Katolickiej. Na uroczystość
przybyli biskupi Henryk Muszyński i Alojzy Orszulik, ambasador Izraela Miron
Gordon, przebywający w Polsce Jan Nowak-Jeziorański, profesorowie ATK
oraz przedstawiciele środowisk kultury i prasy. Prezentacji książki dokonali ks.
Ryszard Rubinkiewicz z KUL i ks. Waldemar Chrostowski z ATK, autorzy
opracowania, podkreślając, że dialog z judaizmem, który do tej pory był
traktowany jako coś egzotycznego, powinien stać się sprawą pilną i dotyczącą
każdego człowieka.
- W niedzielę, 20 stycznia 1991 r. we wszystkich świątyniach katolickich
odczytany został List Pasterski Episkopatu Polski z okazji 25. rocznicy
ogłoszenia soborowej Deklaracji „Nostra aetate” /tekst zamieszczony w dziale
„Sprawozdania i dokumenty”/.
- Krakowski Klub Inteligencji Katolickiej przygotował wraz z Komi
sją Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem oraz z Międzynarodową Radą
Chrześcijan i Żydów sympozjum, które w dniach 7-10 kwietnia 1991 r.
odbywało się w Kolegium oo. Jezuitów w Krakowie. Tytuł tego spotkania
brzmiał: „Znaczenie Shoah dla chrześcijańskiej i żydowskiej myśli teolo
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gicznej” . Wśród zaproszonych gości znalazło się blisko 40 Polaków i ponad 20
osób z Belgii, Francji, Holandii, Izraela, Niemiec, Szwajcarii, USA i Wielkiej
Brytanii. Sympozjum rozpoczęło się od dwugłosu na temat „Istoty reżimu
hitlerowskiego w oczach jego ofiar” /rabin Daniel Krochmalnik z Heidelbergu
i Andrzej Potocki, prezes K IK -u w Krakowie/. Potem rabin dr Dan
Cohn-Sherbok z Uniwersytetu Kent w Canterbury mówił o Shoah jako
ideologicznym wyzwaniu dla judaizmu. Temat „Deklaracja ’Nostra aetate’
Vaticanum II i późniejsze dokumenty Kościoła o stosunkach chrześcijańsko-żydowskich. Czy początek nowej ery?” został naświetlony z dwóch stron. Od
strony żydowskiej zagadnienie to ujął prof, dr Simon Lauer z Instytutu Badań
Żydowsko-Chrześcijańskich w Lucernie, zaś perspektywę chrześcijańską przed
stawił red. Jerzy Turowicz z „Tygodnika Powszechnego” . O „Znaczeniu Shoah
dla chrześcijańskiego odczytania Biblii” mówili dwaj referenci: prof. Robert
Murray, jezuita z Londynu, i ks. dr Waldemar Chrostowski z ATK w W ar
szawie. Ostatni dzień obrad poświęcony był refleksji nad „Znaczeniem Shoah dla
chrześcijańskiej teologii systematycznej” . Mówili na ten temat prof. Clemens
Thoma z Instytutu Badań Żydowsko-Chrześcijańskich w Lucernie i ks. prof.
Andrzej Zuberbier z ATK w Warszawie. Spotkanie krakowskie zakończono
żydowską modlitwą za zmarłych, Kaddysz, gdyż 10 kwietnia rozpoczynało się
właśnie żydowskie święto Jom -ha Shoah, podczas którego Żydzi na całym
świecie czczą pamięć ofiar zagłady. Część uczestników krakowskich obrad udała
się prosto do Warszawy, by uczestniczyć w dwudniowym /11-12 kwietnia/
- trzecim już z kolei - sympozjum zorganizowanym przez ATK na temat:
„Auschwitz - rzeczywistość, symbolika, teologia” . Wysłuchano ośmiu refe
ratów.
- Akademia Ewangelicka w Berlinie zorganizowała w dniach 25-26 maja
1991 r. sympozjum na temat „Czy wzrost antysemityzmu? Pytanie skierowane
do Niemców, Polaków i Żydów” . O „Kościele i antysemityźmie z perspektywy
ewangelicko-polskiej” mówił na sympozjum dr Karol Karski, natomiast Ewa
Jóźwiak ustosunkowała się do antysemityzmu z perspektywy członkini Kościoła
Rzymskokatolickiego w Polsce.
- 23 listopada 1991 r. metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski
położył poświęcony w Watykanie przez papieża Jana Pawła II, kamień węgielny
pod nowy klasztor sióstr karmelitanek w Oświęcimiu. Chcemy razem z ludem
żydowskim właśnie tutaj budować wzajemne stosunki, nową przyszłość opartą nie
na nienawiści, ale miłości - stwierdził uczestniczący w uroczystości wysłannik
Jana Pawła II, kard. Edward J. Cassidy.
Zgony, nominacje, rocznice
- Dnia 27 kwietnia 1989 r. zmarł w wieku 84 lat ks. Aleksander Kircun
- wieloletni prezbiter zboru baptystów w Warszawie /1943-1980/, prezes
naczelnej Rady Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów /1947-1967/, a od
1968 r. jej honorowy prezes. Był człowiekiem gorącej wiary, oddanym i szczerym
ekumenistą. Będąc zwierzchnikiem Kościoła wchodził z urzędu w skład Prezy
dium Rady Ekumenicznej /przez pewien okres był nawet jej wiceprezesem/,
w latach sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych przewodniczył
Komisji Wychowania Chrześcijańskiego PRE. Uczestniczył we wszystkich
niemal nabożeństwach i uroczystościach ekumenicznych, jakie odbywały się
w stolicy. Jego postać była dobrze znana także ekumenistom katolickim. Nawet
jego śmierć miała w sobie coś z symbolu: przyszła w chwili, gdy podążał na
nabożeństwo ekumeniczne do kościoła św. Marcina /sylwetkę zmarłego zamieś
ciliśmy w nr. 2 naszego czasopisma z 1986 r./.
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- Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, obradujący w Warszawie
w dniach 5-6 stycznia 1991 r., dokonał wyboru nowego biskupa, którym został
ks. Jan Szarek, senior największej w polskim Kościele luterańskim diecezji
cieszyńskiej. Bp Jan Szarek urodził się w 1936 r. Po ukończeniu studiów
teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w 1960 r.
ordynowany został na duchownego. Przez dziesięć lat był duszpasterzem na
Mazurach. W 1970 r. wrócił do rodzinnego Bielska-Białej, gdzie w 1980 r.
powierzono mu urząd seniora diecezji cieszyńskiej. Bp J. Szarek ma bogate
doświadczenie w działalności ekumenicznej zarówno na arenie krajowej jak
i zagranicznej. Wprowadzenie w urząd biskupa odbyło się 3 maja. W uroczysto
ści tej, która odbyła się w kościele Św. Trójcy w Warszawie, wzięło udział wielu
oficjalnych gości, w tym 13 biskupów reprezentujących luterańskie Kościoły
z Europy. Przybyli też przedstawiciele Episkopatu Kościoła Rzymskokatolic
kiego: bp Alfons Nossol - przewodniczący Komisji ds. Ekumenizmu i bp
Czesław Domin, a także przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej z jej
prezesem, ks. bp. Zdzisławem Trandą. Uroczystego aktu introdukcji dokonali:
dotychczasowy biskup Kościoła - ks. Janusz Narzyński, biskup Krajowego
Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Bawarii - ks. Johannes Hanselmann,
biskup fińskiej diecezji Oulu - ks. Olavi Rimpilacinen.
- 7 listopada 1991 r. przypadła 10. rocznica zgonu ks. bpa Jana Niewieczerzała, wieloletniego zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, w la
tach 1960-1974 prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, człowieka niezwykle
zasłużonego dla rozwoju ruchu ekumenicznego w naszym kraju i dla pojednania
polsko-niemieckiego. W dniu 7 listopada na warszawskim cmentarzu przy
grobie ks. bpa J. Nie wieczerzała zgromadzili się, obok rodziny, przyjaciele i ci
wszyscy, którym droga jest jego pamięć. Złożono kwiaty i odmówiono modlitwę.
Następnie, 16 listopada, w warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej
odbył się wieczór wspomnień poświęcony bp. J. Niewieczerzałowi, połączony
z otwarciem wystawy gromadzącej pamiątki, obrazującej jego życie i działalność.
Wspomnienie o Zmarłym wygłosili: red. Barbara Stahl, dr Karol Karski i Jan
Baum /sylwetkę bpa J. Niewieczerzała zamieściliśmy w nr. 4 z 1986/.
Opracował: Karol Karski
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NAPIÓRKOW SKI STANISŁAW CELESTYN: Matka mojego Pana. Probierny poszukiwania, perspektywy. Opole: Wydawnictwo św. Krzyża 1988,260
s., 2000 egz.

„M atka mojego Pana” to zbiór tekstów o tematyce mariologicznej, które
napisał polski uczony, franciszkanin, o. prof. S.C. Napiórkowski. Znany on jest
nie tylko jako autor znakomitych studiów i opracowań /np. „Solus Christus.
Zbawcze pośrednictwo według Księgi Zgody” , RW KUL, Lublin 1979; „Spór
o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny” , RW KUL, Lublin 1988/, ale
także jako jeden z redaktorów wydawanej przez KUL serii dotyczącej ekumeni
/„Teologia w dialogu”/ oraz edytor pism Ojców Kościoła o Matce Bożej
/kolekcja „Beatam me dicent...” , publikowana przez OO. Franciszkanów
w Niepokalanowie/. Przypomnijmy również to, że Ojciec Profesor przygotował
wydanie adhortacji Pawła VI „Marialis cultus” /„Jak czcić Matkę Bożą?
Adhortacja apostolska papieża Pawła VI Marialis cultus o należytym kształ
towaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny” , Wyd. OO. Francisz
kanów, Niepokalanów 1984/, którą poprzedził znakomitym wstępem.
W prezentowanym obecnie tomie „M atka mojego Pana” znajdują się prace,
powstałe od 1967 r., poświęcone głównie odnowie mariologii oraz pobożności
maryjnej. Autor zajmuje się więc mariologią po Drugim Soborze Watykańskim,
problematyką mariologiczną w kontekście protestancko-katolickiego dialogu
ekumenicznego. Wydaje się, że do szczególnie ważnych artykułów o. N apiór
kowskiego należy zaliczyć te, które dotyczą pobożności maryjnej. Autor,
wskazując i zwalczając tendencje mariocentryczne, stara się kształtować auten
tyczne, głębokie, poprawne wymiary pobożności oraz kultu maryjnego. Jedno
cześnie uczy krytycznego stosunku wobec klasycznych, źródłowych tekstów
odnoszących się do Matki Bożej. Przypominając, że powstały one w innym
kontekście historycznym, kulturowym, wzywa do ostrożności w ich popularyza
cji jako elementów zasadniczo wpływających na profil współczesnej pobożności
maryjnej. Przedstawiona niniejsza książka „M atka mojego Pana” , której autor
jest wybitnym fachowcem, erudytą, naukowcem kompetentnym, a przy tym
człowiekiem wiary szczerze i gorliwie zatroskanym ojej autentyzm oraz czystość,
powinna trafić do jak najszerszego kręgu czytelników, stanowiąc wręcz lekturę
obowiązkową dla duchownych teologów, katechetów, publicystów, czyli tych
wszystkich, którzy formują polską religijność. Dziwi więc dość niski nakład,
w jakim Wydawnictwo św. Krzyża opublikowało zbiór świetnych artykułów o.
Napiórkowskiego. Na zakończenie dodajmy, że posługiwanie się książką
ułatwiają indeksy: osobowy oraz rzeczowy.
G.Ł.
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Chrzest, Eucharystia, Posługiwanie duchowne. Pod redakcją Wacława Hrynie
wicza OMI i ks. Stanisława Józefa Kozy, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL
1989, 232 s., 1500 egz.
W KUL-owskim cyklu „Teologia w dialogu” ukazał się kolejny, czwarty
tom, będącego owocem sympozjum zorganizowanego przez Instytut Ekumeni
czny KUL w 1985 roku. Na tom składają się: Dokument z Limy, komentarz
i Liturgia z Limy. Tekst BEM -u dotarł więc do rąk polskich czytelników „już”
po raz drugi /pierwszy przekład drukowany był przez nasz kwartalnik w nume
rach 1-3 z 1983 roku/. Tym razem tłumaczenie jest lepsze, bardziej precyzyjne,
dokładniej oddaje myśl oryginału. Dokonano go na podstawie trzech tekstów
oficjalnych: 1. Baptism, Eucharist and Ministry. Faith and Order Paper No. 111.
WCC. Geneva 1982; 2. Foi et Constitution. Conseil Oecumenique des Eglises.
Bapteme. Eucharistie. Ministere. Convergence de la foi. Le Centurion - Presses
de Taize. Paris-Taize 1982. 3. Taufe, Eucharistie und Amt. Konvergenzerklaerungen der Kommision fuer Glauben und Kirchenverfassung des Oekumenischen Rates Kirchen. Verlag Otto Lembeck - Verlag Bonifatius-Druckerei.
Frankfurt a. M. - Paderborn 1982.
Druga część tomu zawiera komentarze, opinie i stanowiska na temat
dokumentu. I tak znajdujemy tu wypowiedzi teologów katolickich /ks. W.
Łydka, J.S. Gajek MIC, W. Hryniewicz OMI, S.C. Napiórkowski OFMConv.,
ks. A. Skowronek/, luterańskich /ks. J. Hause/, prawosławnych /Th. Hopko/,
reformowanych /J.J. Mizgała, J. Schmidt, M. Thurian/. Są również wypowiedzi
gremiów kościelnych - Związku Kościołów Reformowanych w RFN i Kon
ferencji Episkopatu Polski.
W artykułach tych znajdujemy bardzo różne zdania i-opinie na temat
BEM-u. Da się jednak wyciągnąć pewne wnioski ogólne. I tak, jeśli chodzi
o stronę katolicką, Dokument z Limy spotkał się z dużym uznaniem, oceniany
jest pozytywnie, chwalony za wielkie bogactwo teologiczne. Wiele jest również
w opiniach katolickich pozytywnego zdumienia, że dialog tak daleko za
prowadził. BEM według katolików skłania do stawiania pytań, na które nie ma
jeszcze pełnych odpowiedzi, każe nie ustawać w pracy.
Z podobnie pozytywnym przyjęciem spotkał się Dokument z Limy ze strony
prawosławnej. W wypowiedziach tych podkreśla się również z dumą olbrzymi
wkład strony prawosławnej do tego dialogu i inspirowanie takiej a nie innej
formy dokumentu, przepojonej wprost duchem teologii wschodniej.
W luterańskim i metodystycznym stanowisku doceniono trud i starania
włożone w tworzenie tekstu, często jednak powołuje się na krytyczne opinie
teologów zachodnich, zarzucające dokumentowi, że zbyt małą wagę przykłada
do poglądów Reformacji.
Zupełnie zaskakujące jest stanowisko ewangelików reformowanych - bar
dzo krytycznie odnoszące się do BEM-u, nie pozostawiające na nim niemal
„suchej nitki” , nazywając go nawet „kiczem teologicznym” .
Ewa Jóźwiak
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HEINZ SCHÜTTE: Kirche im ökumenischen Verständnis. Kirche des dreie
inigen Gottes. Paderborn: Bonifutius Druck-Buch - Verlag 1991, 203s.
Trzeba zgodzić się z opinią, iż rozwiązanie problemu podziału i jedności
chrześcijan nie może stać się monopolem teologów, ale z drugiej strony na pewno
nie znajdziemy rozwiązania tych problemów wyłącznie poza teologią. Znany
ekumenista i teolog Heinz Schütte łączy w swoim życiu praktykę zbliżenia
chrześcijan z ekumenicznym myśleniem w teologii.
W książce Schüttego czytelnik otrzymuje jakby „katechizm ekumenicznej
eklezjologii” , obraz Kościoła będącego ikoną Trójcy Świętej. W języku zro
zumiałym i biblijnie ugruntowanym, autor przedstawia eklezjologię zgodną
z doktryną II Soboru Watykańskiego i jednocześnie zgodną z prawosławną,
luterańską i kalwińską tradycją, bo zbudowaną na wspólnej teologii Trójcy
Świętej. Zaprezentowana eklezjologia czerpie ponadto swoje treści argumentacyjne z dokumentów końcowych prowadzonych aktualnie dialogów ekumeni
cznych, sięga również do konfesyjnych symbolów wiary.
Katolicki systematyk z Paderborn, jakim jest Schütte, stwierdza, że w dobie
współczesnych procesów przemian, które dotknęły i Kościół Chrystusowy,
powstaje pytanie o to, co jest trwałym, niezmiennym i ciągle obowiązującym
elementem w Kościele, co stanowi jego istotę? Bez odpowiedzi na te pytanie
trudno będzie budować pełną wspólnotę chrześcijan w jednym Kościele
Chrystusowym. Tymczasem wiemy, że wszyscy chrześcijanie wyznają wiarę
w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, ale wiemy i to, że owo wspólne
wyznanie wnosi zróżnicowane rozumienie. Na przykład, znamię apostolskości
dla jednych oznacza następstwo, czyli sukcesję w wierze apostolskiej, a dla
innych sukcesję w urzędzie.
Ewangeliccy chrześcijanie, zdaniem Schüttego, tradycyjnie pod nazwą
Kościół rozumieją rzeczywistość, która jest dziełem Słowa Bożego (eccelesia
creatura Verbi), i która jest dziełem Ewangelii. Powołując się na dr. Marcina
Lutra podkreślają, że życie i substancja Kościoła całkowicie tkwią w Słowie Bożym
(tota vita et substantia ecclesiae est in verbo Dei). Ponadto zasadzie o usprawied
liwieniu przez łaskę nadają rangę kryterium wobec stantis et cadentis ecclesiae.
Czy z ekumenicznego punktu widzenia można zaakceptować tego rodzaju
stanowisko teologiczne? Czy z ewangelickiego natomiast punktu widzenia może
ostać się katolicka i prawosławna nauka o Kościele wobec zasady o usprawied
liwianiu? Znaczący teologowie prawosławni opowiadają się za eklezjologią
eucharystyczną, ponadto według ujęcia zarówno prawosławnego i katolickiego
Kościół rozumiany jest jako mysterium, sakrament. Kościół w swojej pod
stawowej strutkurze zawiera także element posługiwania biskupiego, które ma
służyć umacnianiu jedności wewnętrznej Kościołów lokalnych oraz jedności
między nimi. I wreszcie Kościół jako kolumna i podpora prawdy (1 Tym 3,15)
może na Soborze powszechnym podejmować wiążące decyzje. Zgodnie z rzyms
kokatolickim przekonaniem do Kościoła należy również posługiwanie Piotrowe
ze swoją jednoczącą funkcją, a Maryja przyjmowana jest jako prototyp
Kościoła. Czy wobec tych przedstawień eklezjologicznych, w niektórych przypa
dkach dyskusyjnych, istnieje możliwość porozumienia między chrześcijanami?
- pyta H .Schütte.
Jedno wydaje się być pewne, że ekumeniczne spojrzenie na Kościół nie może
wytworzyć napięcia, czy nawet być sprzeczne, z własnym (w poszczególnych
Kościołach) rozumieniem Kościoła. Zdaniem Schüttego najbardziej ekumenicz
ną jest trynitarna koncepcja Kościoła: Kościół Trójjedynego Boga. Autor kolejny
raz w swojej propozycji książkowej zwraca uwagę na podstawową tezę
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ekumenizmu, aby w dialogu między chrześcijańskim wychodzić od już istniejącej
zgody odnośnie do fundamentalnych prawd wiary, a nie od fundamentalnie
dzielących nas różnic, zawartych w koncepcjach teologicznych. Tym samym
autor daje odpowiedź na pytanie o to, co istotne i niezmienne w Kościele
przy wszelkich dokonujących się w nim zmianach. Interpretacja teologiczna
Schüttego, wbrew pozorom, nie jest skierowana wyłącznie do specjalistów.
Owszem, w bardzo zrozumiałej dla szerokiego odbiorcy formie językowej,
podaje podstawowe^rysy eklezjologii, która czerpie swoje korzenie przede
wszystkim z Pisma Świętego jako ostatecznej normy wiary. Potwierdzeniem
i jakby sprawdzianem poprawności przeprowadzanej refleksji jest szeroki
kontekst dialogu ekumenicznego, konkretnych tekstów ekumenicznych, które
wieńczą każde omawiane zagadnienie eklezjologiczne. Fakt ten jest jednocześnie
zaprzeczeniem opinii głoszącej o stagnacji ruchu ekumenicznego. Ujawniając
swoje zamierzenia, Schütte odwołuje się w swoim słowie wprowadzającym (s. 17)
do celnego cytatu z Dekretu o ekumenizmie: cokolwiek sprawia łaska Ducha
Świętego w odłączonych braciach, może również nam posłużyć ku zbudowaniu. Bo
wszystko co prawdziwie chrześcijańskie (...) może posłużyć ku doskonalszemu
wniknięciu w samą tajemnicę Chrystusa i Kościoła ((nr 4). Prowadzone od
dziesiątków lat dialogi ekumeniczne potwierdzają trafną intuicję Dekretu
soborowego i przekonują, iż ekumeniczne rozmowy są wzajemnym braniem
i dawaniem.
Lektura książki potrafi zachęcić do dialogicznego myślenia eklezjologicz
nego i do pogłębienia niektórych kontrowersyjnych jeszcze zagadnień. Temu
ostatniemu może posłużyć bogata, bo ponad trzysta pozycji bibliograficznych
licząca literatura załącznikowa. Należy mieć nadzieję, że myśl H .Schüttego
stworzy nowe impulsy przeciwko rezygnacji i zniechęceniu w podejmowaniu
wspólnego procesu poznawania się chrześcijan. Nie chodzi tu o jakiś pusty
optymizm, lecz o całkiem realne dowartościowanie istniejących konsensów
uzyskanych na drodze dialogu ekumenicznego. Jest to nieodzowny sposób, obok
innych, aby zbliżyć się do celu, jakim jest pełne pojednanie chrześcijan
w Chrystusowym Kościele.
Leonard Górka svd
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