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ARTYKUŁY

BOGUSŁAW M ILERSKI

KOŚCIÓŁ A NARODY
Ekumenia w obliczu nacjonalizmu i internacjonalizmu1

i

Chrześcijaństwo, chcąc zachować znaczenie w świecie współczesnym, nie
może koncentrować się jedynie na wieczności, lecz z odwagą musi podejmować
problemy teraźniejszości. Ono musi ukazać ważność swojego przesłania w „tu
i teraz” egzystencji człowieka i narodu. Innymi słowy: miejscem chrześcijaństwa
i chrześcijanina, a tym samym miejscem Kościoła jest sam świat, więcej, jego
centrum — oto podstawowe przeświadczenie Dietricha Bonhoeffera. Znalazło
ono wyraz nie tylko w jego działalności kościelnej i politycznej, czy wreszcie
w najbardziej znanych listach więziennych, lecz również w wielu wystąpieniach.
W kazaniu z 1932 roku czytamy: Jesteśmy przykuci do ziemi. Ona jest miejscem,
w którym stoimy i w którym upadamy"'2.
Bonhoeffer związał Kościół z doczesnością nie tylko ze względów apologetycznych, aby ukazać egzystencjalną ważność przesłania chrześcijańskiego, lecz
także dlatego, iż zgodnie z jego teologicznym przekonaniem, skończoność ujęła
nieskończoność {finitum capax infiniti), co oznacza, że Boża transcendencja
dostępna jest jedynie w immanencji świata. Nie na „świętej górze” , lecz w samym
centrum życia Bóg spotyka człowieka — tam też powinien być Kościół. Już
w 1928 roku w swoim kazaniu pisał: Pragniesz nieprzemijającego, trzymaj się
przemijającego, pragniesz wiecznego, uchwyć się doczesności, pragniesz Boga,
trzymaj się świata3. W wykładzie z etyki, wygłoszonym w tym samym roku
w Barcelonie, konsekwentnie rozwijał swoją myśl: Ziemia pozostaje naszą matką,
1 Referat wygłoszony na polsko-niemieckim seminarium zorganizowanym z okazji otwarcia
przez Parafię Ewangelicką w Szczecinie Domu im. Dietricha Bonhoeffera. Tytuł zaczerpnięty jest
z rozważania Bonhoeffera, które wygłosił na konferencji ekumenicznej w Fano.
2 GS t. IV, s. 70 („G S” oznacza: D. Bonhoeffer, Gesammelte Schriften, t. 1-6, M ünchen
1958-1974).
3 GS t. V, s. 463 n.
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ja k Bóg naszym ojcem, i tylko ten, kto pozostaje wiemy matce, wpada ojcu wprost
w ramiona4.
Kierując się powyższymi przesłankami Bonhoeffer zaangażował się zarówno
intelektualnie jak i politycznie w sprawy ówczesnego świata, i to te najważniejsze,
a mianowicie w walkę z nacjonalistycznym państwem Trzeciej Rzeszy i nac
jonalistycznym Kościołem Niemieckich Chrześcijan. Po wydarzeniach 1933
roku: przejęciu rządów przez Hitlera a następnie spaleniu Reichstagu, uchwale
niu ustawy o ograniczeniu wolności osobistej oraz paragrafu aryjskiego,
bojówkach nazistowskich i prześladowaniach społecznych, zwolnieniach profe
sorów uniwersyteckich, Bonhoeffer wyzbył się wszelkich złudzeń. Nacjonalizm
tryumfował, pokój pomiędzy narodami stawał się coraz bardziej zagrożony.
W takiej sytuacji odpowiedź na pytanie o stanowisko Kościoła wobec kwestii
narodowej jawiła się jako potrzeba chwili.
W ostatnim tygodniu sierpnia 1934 roku Bonhoeffer wyjechał na konferencję
ekumeniczną do Fanö w Danii. Jego stanowcze wystąpienie w obronie pokoju,
w obronie społeczności chrześcijańskiej, która jest wspólnotą wielonarodo
wościową (intemaq'onalistyczną), zostało odebrane całkowicie pacyfistycznie,
tym niemniej odniosło zamierzony efekt — konferenqa potępiła nacjonalizm5.
II
Okazuje się, że w pięćdziesiąt lat po śmierci Dietricha Bonhoeffera upiór
nacjonalizmu nie przestał straszyć, czego przykładem niech będą tragiczne
konflikty zbrojne w państwach byłego Związku Radzieckiego i byłej Jugosławi.
Jednak obok tych radykalnych przykładów można wskazać na istnienie
nacjonalizmu latentnego, który raz po raz wychodzi na jaw w sytuacjach
kryzysowych. Nie jest od niego wolne żadne państwo Europy czy to Zachodniej,
czy Środkowej; ani Niemcy, ani Polska. Jednak prześladowania obcokrajowców
są jedynie wyjątkowymi i spektakularnymi rezultatami nacjonalizmu drze
miącego w świadomości jednostkowej i społecznej. Na co dzień, i to jest o wiele
groźniejsze, żyje on w rozlicznych fobiach i stereotypach, które następnie
wytyczają kierunek działań, często tych globalnych i zasadniczych dla danego
państwa. Nacjonalizm jako koncentracja wyłącznie na własnych interesach,
pragnieniach, wyobrażeniach i lękach jest największym wrogiem demokracji,
a właśnie takiego modelu społeczeństwa, które, nie rezygnując z zakorzenienia
we własnej tradycji narodowej, jest zarazem otwarte na innych, potrzebują
zarówno Niemcy jak i Polacy, i to nie tylko ze względu na interes jednoczącej się
Europy, lecz może przede wszystkim ze względu na obciążone historycznie
sąsiedzkie stosunki pomiędzy naszymi narodami.
Polska roku 1995 jest na drodze w kierunku społeczeństwa demokratycznego,
otwartego i europejskiego. W pośpiechu nadrabia to, co kraje Europy Zachod
niej, w tym i Niemcy mają już dawno za sobą. W procesie owej transformacji
pojawiają się liczne trudności, które bardzo często, miast żmudną pracą,
wytrwałością i tolerancją, próbuje się pokonać poprzez szukanie przyczyny nie
w sobie samym, lecz na zewnątrz. Tak tedy, zdaniem niektórych polityków,
podstawowym wrogiem społeczeństwa polskiego są obecnie: komunizm, koja
rzony ze Wschodem i liberalizm, uznawany za dziecko kultury Zachodu. Dlatego
też Polska powinna iść swoją drogą, nie otwierając się zbytnio na to, co inne
4 GS t. III, s. 58.
5 E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer. Theologe, Christ, Zeitgenosse, München 1970, s. 441 nn.
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i zewnętrzne. Wydaje się, że takie podejście nie jest odosobnione, zyskuje ono
poparcie wielu ugrupowań prawicowych, które nie kryją swojego związku
z hierarchią kościelną. Zachodniej „kulturze śmierci” próbuje się na sposób
mesjanistyczny przeciwstawić chrześcijańską — katolicką kulturę narodu pol
skiego. Tworzy się przy tym fatalna kalka alternatywnie przeciwstawiająca sobie
nie tylko tradycje narodowe, ale również same narody. Takiej postawy nie
można bezkrytycznie utożsamiać z Kościołem katolickim, tym niemniej słuszne
wydaje się podejrzenie, że właśnie na tym gruncie nie jest to stanowisko
marginalne. Okazuje się, że również w Polsce 1995 roku nie jesteśmy w stanie
uciec od tytułowego problemu: Kościół a narody.
Nie chodzi jednak tutaj o analizę podejścia konkretnego Kościoła do
powyższej kwestii, lecz o wypracowanie stanowiska najbardziej elementarnego,
a mianowicie ekumenicznego, bowiem Kościół ma przede wszystkim charakter
ponadpaństwowy i ponadnarodowy, a tym samym powszechny i ekumeniczny.
Stąd też i tytuł niniejszej prezentacji: Kościół a narody. Ekumenia w obliczu
nacjonalizmu i internacjonalizmu.
Ul

Powyższa problematyka stanowiła jeden z centralnych tematów w refleksji
Dietricha Bonhoeffera. Podczas wspomnianej już konferencji ekumenicznej
w Fanó oprócz referatu, którego manuskrypt zaginął, wygłosił on także
rozważanie poranne, którego podstawą były słowa: Chcę teraz słuchać, co mówi
Bóg i Pan: Zaiste, zwiastuje on pokój ludowi swemu i wiernym swoim (Ps. 85, 9)6.
Rozważanie to rozpoczyna się następująco: W obliczu nacjonalizmu i internac
jonalizmu ekumeniczna społeczność chrześcijańska zwraca się w kierunku swojego
Pana i jego poleceń. Nacjonalizm i internacjonalizm są zagadnieniami politycznej
konieczności i możliwości. Ekumenia natomiast nie pyta się o tego typu warunki,
lecz o przykazania Boże i nie bacząc na nic, ukazuje ważność tych przykazań
w centrum świata... Pokój na ziemi nie jest więc żadnym tematem do dyskusji, lecz
przykazaniem nadanym wraz z ukazaniem się Chrystusa.
Z powyższego cytatu wynika, iż punktem wyjścia do dyskusji nad stanowis
kiem Kościoła wobec nacjonalizmu nie mogą być czynniki natury politycznej czy
filozoficznej, lecz w pierwszym rzędzie teologicznej. Zdaniem Bonhoeffera, to
Słowo Boże, które nie jest własnością jakiejś konkretnej jednostki, bądź
określonego narodu, lecz które pielęgnuje cały Kościół Powszechny jako
ekumeniczna i ponadnarodowa społeczność różnych wspólnot chrześcijańskich,
uprawomacnia zarówno sprzeciw Kościoła wobec nacjonalizmu jak i jego
stanowcze opowiedzenie się za pokojem i pokojowym współistnieniem narodów.
Niech będzie pokój, ponieważ w świecie jest Chrystus — pisze Bonhoeffer — a to
oznacza, niech będzie pokój, ponieważ istnieje Kościół Chrystusowy, dzięki
któremu może żyć cały świat. Ten Kościół Chrystusowy żyje zarazem we
wszystkich narodach a jednocześnie poza jakimikolwiek granicami: narodowymi,
politycznymi, społecznymi, rasowymi... Dlatego też członkom ekumenii, o ile
pozostają w Chrystusie, Jego słowo i przykazanie pokoju wydają się bardziej święte
i niepodważalne, niż najbardziej święte słowa i czyny świata naturalnego...
Jeżeli Kościół zrezygnuje z poszukiwania swojej raqi bytu w tym świecie, czy
to w przesłankach narodowych, jako obrońca tradyqi narodowej, czy w poli
tycznych, jako reprezentant jakiejś opcji, a zamiast tego otworzy się na obecność
6 GS t.

1, s. 215 nn.
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Chrystusa i wsłucha się w jego słowo, to paradoksalnie nie zatraci związku
z doczesnością, lecz stanie się dla niej błogosławieństwem. Innymi słowy: tylko
wtedy Kościół pozytywnie może wpływać na sprawy tego świata, gdy będzie
w posłuszeństwie urzeczywistniał wolę Boga, a nie jakiś konkretny interes
narodowy, państwowy czy ideologiczny. To wsłuchanie się w Boże Słowo często
oznacza nie tylko rezygnację z własnych aspiracji i partykularnych dążeń, lecz
także z własnego ego, bowiem podmiotem Kościoła nie może być żaden człowiek
i żadna instytucja, a jedynie sam Bóg.
Takiego stanu nie można jednak zagwarantować ani zabezpieczyć, a jedynie
odważyć się nań w wierze i ufności. Dlatego też Kościół, jak pisze Bonhoeffer, nie
może zapewnić pokoju na drodze jakichkolwiek układów, a jedynie poprzez
odważne zaufanie Bogu. Więcej, pokoju nie jest w stanie zapewnić żaden aparat
polityczny, czy to państwowy, czy ogólnoeuropejski, bowiem zawsze tworzą go
grupy o sprzecznych interesach, co z założenia nie wprowadza pokoju, lecz
niepokój. Dlatego pokój jest przeciwieństwem pewności, on nie jest czymś
danym, a jedynie zadanym. Pozostaje więc odwaga powierzenia Bogu w wierze
i posłuszeństwie losów narodów, a nie samowolnego dysponowania nimi.
Wolą Boga, o czym przekonuje nas Jego Słowo, które stało się ciałem i dało
przykład innego życia, nie jest nic innego, jak tylko pokój. Wsłuchany w Boże
Słowo Kościółmusi sam stać się słowem o pokoju. Byćmoże świadectwo jednego
chrześcijanina będzie słabo słyszalne, ale głos całego Kościoła? Bonhoeffer jest
0 tym przekonany, że tylko wielki sobór ekumeniczny świętego Kościoła
Chrystusowego z całego świata jest w stanie tak to wypowiedzieć, że mimo niechęci
świat będzie musiał przyjąć słowo o pokoju, a narody rozradują się, ponieważ to
właśnie Kościół Chrystusowy zabierze z rąk ich synów broń i zakaże wojny, i ogłosi
pokój Chrystusowy nad oszalałym światem.
Tak się jednak nie stało: ani nie zebrał się żaden sobór powszechny, ani głos
poszczególnych Kościołów nie był zbyt donośny. Był pierwszy dzień września
1 ósmy dzień maja, narody zostały skonfliktowane ze sobą na długie dzie
sięciolecia. To prawda, że proces wyznawania win i przebaczania rozpoczęły
Kościoły chrześcijańskie: katolicki i ewangelickie, jednak po dziś dzień nie
możemy usłyszeć wspólnego i ostatecznego oświadczenia, nawet z okazji
rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz, będącego przede wszystkim symbolem
zagłady narodu żydowskiego. Dlatego nadzieja Bonhoeffera okazała się płonna?
Czyżby jego program Kościoła powszechnego i ekumenicznego, „żyjącego
wyłącznie Chrystusem” , okazał się zbyt wyidealizowany?
IV
Już w swojej pracy doktorskiej Sanctorum Communio Bonhoeffer zaprezen
tował wyidealizowaną eklezjologię. Z egzegezy biblijnej wynikało, że Ap. Paweł
wielokrotnie identyfikował Chrystusa ze zborem. Bazując na teologii Pawiowej,
Bonhoeffer utożsamił eklezjologię z chrystologią: Kościółjest osobą kolektywną,
Chrystusem egzystującym jako zbór1. Jednak ta zapożyczona od Hegla idealis
tyczna formuła Boga egzystującego jako zbór pociągała za sobą określone
trudności, bowiem tam, gdzie sam Chrystus jest Kościołem, zaciera się różnica
pomiędzy rzeczywistościami Chrystusa i Kościoła78.

7 D. Bonhoeffer, Sanctorum Communio, München 1986, s. 87.
8 Tamże, s. 100.
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Zamiarem Bonhoeffera było połączenie w eklezjologii dwóch perspektyw:
teologicznej i socjologicznej, wertykalnej i horyzontalnej. Kościół miał dla niego
nie tylko realność duchową, lecz przede wszystkim empiryczną, a to oznacza, że
Chrystus egzystujący jako zbór jest podmiotem konkretnej rzeczywistości
empirycznej. Zdaniem socjologa, P. Bergera, podstawowy błąd Bonhoeffera
polegał na utożsamieniu tych dwóch całkowicie odmiennych poziomów refleksji.
Nie m a przejścia od teologii do socjologii9.
Powyższa identyfikacja prowadziła do wyidealizowanego spojrzenia na
Kościół. Bonhoeffer pisał: Kto przechodzi obok Kościoła, przechodzi obok Boga10.
Skoro Bóg jest obecny jedynie w Kościele, skoro Ón jest Kościołem, to
możliwości Kościoła wydają się nieograniczone. Dlatego też Kościół zdawał się
być jedyną rzeczywistością: duchową i instytucjonalną, która była zdolna nie
tylko pokonać wewnętrzne różnice interesów, lecz także zdobyć się na krytycyzm
i niezależność wobec polityki i kwestii narodowej. Stąd też i wiara Bonhoeffera
w zdolność Kościoła do zwołania soboru ekumenicznego, w jego potępienie
nacjonalizmu i jednoznaczne opowiedzenie się za pokojem. Przyczyną tej
„łatwowiernej wiary” Bonhoeffera, która została wyrażona w jego rozważaniu
wygłoszonym na konferencji ekumenicznej w Fanó, było jego wyidealizowane
przeświadczenie, że Kościół: duchowy i instytucjonalny jest egzystującym
Chrystusem.
Dopiero doświadczenia lat trzydziestych, rozczarowanie postawą Kościoła
wobec dyktatury nazistowskiej, jego obroną własnych partykularnych inte
resów, doprowadziły Bonhoeffera do urealnienia teologii, czemu dał jednoznacz
ny wyraz w pracy „Nachfolge” : Pomieszanie ontologicznej wymowy i zwias
towanego świadectwajest istotą wszelkiego marzycielstwa. Ontologicznie rozumia
ne zdanie: „Chrystus zmartwychwstał i jest obecny” jest zniesieniem jedności
Pisma”11. Dopiero po całkowitym przekonaniu się o praktycznej nieadekwatności programu teologicznego przedstawionego w pierwszych pracach, nastąpił
w życiu Bonhoeffera przełom rozsadzający mury kościelnie pojętego
chrześcijaństwa12. Mógł on czynić to, w co wierzył przy pomocy odpowiednich
metod: politycznych, a nie kościelnych. Bonhoeffer ostatecznie zarzucił życze
niową wizję Kościoła, czego efektem praktycznym była świecka działalność
polityczna, natomiast teoretycznym listy więzienne.
Każdy chrześcijanin jak i cały Kościół skazani są w swej dorosłości na samych
siebie, na egzystencję w tym świecie, ja k gdyby Boga nie było (etsi deus non
daretur), ale zarazem przed Bogiem, naśladując Boga, Jezusa Chrystusa — oto
podstawowa charakterystyka teologii listów więziennych.
Powyższe musiało prowadzić do rezygnacji z dotychczasowej eklezjologii.
Bonhoeffer nie ujmował już więcej Kościoła jako egzystującego Chrystusa, lecz
jako egzystencję na wzór Chrystusa. Jezus Chrystus był tym, którego całe życie
można scharakteryzować jako bycie dla nas (pro nobis), a to oznacza, że także

9 P. Berger, Sociology andEcclesiology, w: The Place o f Bonhoeffer. Problems and Possibilities in
his Thought, ed. M .E. M arty, New York 1962, s. 78.
10 D . Bonhoeffer, Das Wesen der Kirche, M ünchen 1971, s. 16. Stąd był już tylko jeden krok do
absolutnego sądu, wypowiedzianego przez Bonhoeffera w polemice z Kościołem Niemieckich
Chrześcijan: Extra ecclesiam nulla salus. Pytanie o społeczność Kościoła jest pytaniem o społeczność
zbawienia. (...) Kto oddziela się istotowo od Kościoła Wyznającego w Niemczech, oddziela się od
zbawienia (GS, t. 2, s. 238).
11 D. Bonhoeffer, Nachfolge, München 1964, s. 200.
12 A. M orawska, Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1971, s. 103.
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Kościół musi być rozumiany egzystencjalnie jako społeczność będąca—dla—
drugiego. Bonhoeffer pisał: Nasz stosunek do Boga nie jest „religijnym”
odniesieniem do najwyższej, wszechmocnej i najlepszej istoty, (...) lecz jest nowym
życiem w „byciu —dla —innych”, jest uczestniczeniem w byciu Jezusa. To nie
zadania nieskończone i nieosiągalne, ale obecnie dany i osiągalny bliźni jest
transcendencją. Bóg w ludzkiej postaciZ13 Innymi słowy: Kościół nie jest
społecznością będącą Chrystusem, lecz naśladującą Chrystusa w centrum świata,
w odpowiedzialności za ten świat i za drugiego człowieka14.
W liście z okazji chrztu Dietricha Bethge Bonhoeffer pisał następująco: Nasz
Kościół, który w tych latach walczył tylko o samoprzetrwanie, jakby był to cel sam
w sobie, stal się niezdolny do niesienia ludziom i światu pojednawczego i wyba
wiającego słowa. Dlatego też (...) nasze chrześcijaństwo składać się będzie z dwóch
rzeczy: modlitwy i czynu sprawiedliwego wśród ludzi15.
V
Ujmując fenomen nacjonalizmu można stwiedzić, iż jest to sposób bycia,
którego podstawową cechą jest całkowita koncentracja na zbiorowym ego danej
nacji, a więc na partykularnych interesach narodu, jego dążeniach i aspiracjach,
a także jego lękach i uprzedzeniach.
Opisując Kościół należy stwierdzić, że jest to społeczność wierzących, która
nie jest rozumiana ani życzeniowo jako egzystujący Chrystus, ani politycznie
jako reprezentant jakiejś tradycji ideologicznej bądź narodowej, lecz jako
społeczność istniejąca na wzór Chrystusa. Jak Chrystus był otwarty na innych
ludzi, nie tylko religijnych i ortodoksyjnych Żydów, lecz również na celników
i nierządnice, więcej, także na nie—Żydów, tak i Kościół, chcąc być Kościołem,
musi być otwarty na drugiego człowieka. W świetle powyższego zasadne wydaje
się stwierdzenie, że Kościół nie jest rzeczywistością daną, lecz zadaną. O ile
społeczność wierzących urzeczywistnia się w byciu dla drugiego człowieka,
często o innych poglądach, innej przynależności wyznaniowej i narodowej, o tyle
staje się ona Kościołem. Dlatego też Kościół ze swej natury jest ekumeniczny
i ponadnarodowy. Z jednej strony jest on negacją nacjonalizmu, z drugiej zaś
sprzyja tworzeniu się społeczeństwa otwartego, i to nie tylko w perspektywie
konkretnego państwa, lecz również jednoczącej się Europy.
Pojęcie ekumenii łączy w sobie zarówno wymiar świecki jak i religijny.
Oznacza ono nie tylko społeczność Kościołów chrześcijańskich, lecz również
społeczność narodów zamieszkujących świat. Pierwotnie był to świat cywilizacji
helleńskiej, następnie Imperium Romanum — oba uległy zagładzie. Czyżby
i świat cywilizacji europejskiej czekał podobny los?
Być może to właśnie Kościoły chrześcijańskie, urzeczywistniając się zgodnie
z przypomnianym przez Bonhoeffera wzorem, powstrzymają falę fundamen
13 D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, München 1985, s. 414.
14 Należy pamiętać, iż powyższe ujęcie występowało już we wcześniejszych pracach Bonhoeffera,
tyle że było zdominowane przez formułę Chrystusa egzystującego jako zbór. Już w Sanctorum
Communio zaprezentował on w odniesieniu do Kościoła luterską zasadę zastępowania. Skoro
Kościół egzystuje jako Chrystus, to musi, jak On, brać na siebie winy świata i odpowiedzialność za
świat (iSanctorum Communio, s. 91,125,127). Konsekwencją tego była myśl o umierającym Kościele
zaprezentowana na konferencji Life and Work w 1932 roku (GS I, s. 164). N atom iast w wykładach
z chrystologii Bonhoeffer sformułował egzystencjalne ujęcie Chrystusa jako bytu-dla-nas (Christiologie, München 1981, s. 21—44).
15 D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, dz. cyt., s. 328.
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talizmu i nacjonalizmu, a także przyczynią się, często wbrew interesom wielu
ugrupowań politycznych, do powstania Europy narodów, której granica nie
zostanie na stałe wyznaczona na linii Odry. Pozostaje tylko jedno pytanie: Czy
Kościoły - ewangelicki i katolicki - zarówno w Polsce jak i w Niemczech, będą
świadome swojej istoty, a zatem i odpowiedzialności?
Podstawowym zadaniem Kościołów, o czym przypomina D. Bonhoeffer, jest
egzystencja w centrum świata na wzór Chrystusa, w odpowiedzialności za ten
świat i za drugiego człowieka. To ona może stanowić fundament naszej
cywilizacji europejskiej, ekumenicznej wspólnoty konfesji i narodów.

MICHAŁ CZAJKOWSKI

„TAK WIELKIE JEST DUCHOW E DZIEDZICTW O
W SPÓ LNE CHRZEŚCIJANOM I ŻYDO M ”

I. UWAGI WSTĘPNE
Czwarty paragraf Deklaracji Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła
do religii niechrześcijańskich, w skrócie zwanej od pierwszych słów „Nostra
aetate” ( — W naszej epoce, w której ludzkość coraz bardziej się jednoczy i w której
wzrasta wzajemna zależność między różnymi narodami...), uchwalonej 28
października RP 1965, tak się rozpoczyna: Zgłębiając misterium Kościoła, święty
Sobór obecny pamięta o więzi, którą lud Nowego Testamentu zespolony jest
duchowo z plemieniem Abrahama. Kościół bowiem Chrystusowy uznaje, iż początki
jego wiary i wybrania znajdują się według Bożego misterium zbawienia już
u Patriarchów, Mojżesza i Proroków... W dalszym ciągu tego paragrafu czytamy
zdanie, z którego wziąłem tytuł niniejszego artykułu: Skoro więc tak wielkie jest
duchowe dziedzictwo wspólne chrześcijanom i Żydom, święty Sobór obecny pragnie
ożywić i zalecić obustronne poznanie się i poszanowanie, które osiągnąć można
zwłaszcza przez studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy...
„Duchowa więź” , „duchowe dziedzictwo”... Echo słów papieża Piusa XI
wypowiedzianych jeszcze przed Szoah, kiedy w Niemczech szalała diabelska
nienawiść do Żydów (r. 1938): Duchowo wszyscy jesteśmy Semitami. Obok
prośby o przebaczenie naszych strasznych chrześcijańskich grzechów wobec
Żydów i potępienia wszelkiego antysemityzmu podkreślanie tejjrodzinnej z nimi
więzi najczęściej występuje w dokumentach Kościołów (i Światowej Rady
Kościołów) oraz w wypowiedziach poszczególnych episkopatów, a zwłaszcza
papieża Jana Pawła II. Dzięki temu ostatniemu wyrażanie Mickiewiczowskie
„starszy brat”/„starsi bracia” , „umiłowani bracia” .../ zrobiło karierę światową.
Zanim jednak tę rodzinną bliskość, zarówno na płaszczyźnie teologicznej jak
i etycznej, przybliżymy, uczyńmy trzy zastrzeżenia.
a)
Izrael i Kościół to nie są takie dwie religijne instytucje, które — wychodząc
ze Starego Testamentu — po prostu wzajemnie się uzupełniają. To byłoby
rozwiązanie teologiczne nader eleganckie, nazbyt eleganckie i wygodne, oczy
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wiście nie do przyjęcia tak przez Żydów jak i chrześcijan. Trwanie Izraela
i Kościoła w jakimś wieczystym vis-a-vis to po prostu znak, iż Boży Plan
Zbawczy nie został jeszcze urzeczywistniony. Lud więc żydowski i chrześcijański
znajduje się niejako w sytuacji wzajemnej kontestacji, wzajemnego zakwes
tionowania. Albo — jak mówi Apostoł Paweł — w stanie nieustannego
współzawodnictwa, świętej zazdrości, dla przyszłej jedności ludzkości (Rz 11,14;
por. Pwt 32,21).
b) W kwestii relaq’i Kościół — Żydzi chodzi po prostu o samozrozumienie
Kościoła. Ilekroć bowiem Kościół zgłębia swe własne misterium, tylekroć
w sposób nieunikniony napotyka swoją więź z judaizmem, z plemieniem
Abrahama” —jak czytaliśmy w pierwszym zdaniu 4 paragrafu „Nostra aetate” .
Innymi słowy wyraził to samo Jan Paweł II w rzymskiej synagodze (r. 1986):
Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś,
co do naszej religii należy niejako od wewnątrz. Z religią żydowską łączy nas więź,
której nie posiadamy z żadną inną religią. A więc dialog chrześcijańsko-żydowski
jest dla Kościoła najpierw pochyleniem się nad własną tajemnicą, refleksją nad
własną tożsamością. Papież parokrotnie podkreślał nie tylko, że więzy pomiędzy
Kościołem a ludem żydowskim opierają się na zamyśle Boga Przymierza, lecz
także, że nasze obie społeczności są związane i ściśle od siebie zależne na
płaszczyźnie samej wręcz — właściwej każdej z nich — tożsamości religijnej. Nie
dostrzegać tego, to uderzać w samą istotę chrześcijańskiej rzeczywistości,
w integralność chrześcijańskiej wiary.
A chodzi nie tylko o przeszłość biblijną, ale także o dzisiejszy judaizm. Chodzi
więc nie tylko o nasz rodowód i korzenie oraz o bogactwo wspólnego
dziedzictwa; chodzi także o stale istniejącą więź sakralną, wywodzącą się
z tajemniczej Woli Boga (Jan Paweł II). Natomiast dopóki pozostawimy judaizm
poza naszą historią Zbawienia, dopóty narażeni będziemy na reakcje antysemickie
(kard. R. Etchegaray). A więc szukanie dialogu to nie owoc fllosemityzmu czy
skutek nieczystego sumienia Kościoła (choć ono wcale nie jest czyste); rodzi się
ono z samej istoty i głębi tej więzi nierozerwalnej, która łączy Kościół i Synagogę.
Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela! (Znamienne, że Sobór na określenie
tej więzi używa terminu z prawa małżeńskiego: „vinculum”).
c) Dotychczas posługiwaliśmy się w teologii i duszpasterstwie malarską
techniką biało-czarną, żeby zajaśniał Nowy Testament na tle Starego, Jezus na
tle faryzeuszy, a chrześcijaństwo na tle judaizmu. Nie wolno nam wpaść w drugą
skrajność, która rani i chrześcijan i Żydów: tak zacierać kolory, że już nie można
odróżnić profilu Jezusa (taki sobie liberalny faryzeusz), a z Jego ust już nie można
usłyszeć Dobrej N o w i n y (winą za ewentualne różnice obciążając pierwsze
gminy chrześcijańskie i Pawła). E x nihilo nihil fi t — z niczego nic nie powstaje.
Korzenie są wspólne — ale gałęzie już nie zawsze takie same. Istnieje nie tylko
kontynuaq'a... My, chrześcijanie, wyznajemy — pokornie, radośnie i stanowczo
—Jezusa Chrystusa jako jedynego Pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem,
jako Mesjasza, Syna Bożego i Zbawiciela świata całego. Bez wierności własnej
tożsamości i szacunku dla cudzej tożsamości nie m a dialogu i wzajemnego
ubogacania się. Jan Paweł II mówiąc o tym, co nas gromadzi wokół wspólnego,
tak bogatego dla wszystkich dziedzictwa, dodaje, że zbliżenie to nie ma nic
wspólnego ani z jakimś relatywizmem religijnym, ani tym bardziej z utratą
tożsamości przez żadną ze stron, a chrześcijanie ze swej strony wyznają swą
jednoznaczną wiarę w powszechnie zbawczy charakter śmierci i zmartwychwstania
Jezusa z Nazaretu.
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Ale co konkretnie łączy nas, chrześcijan i Żydów? Trochę sztucznie
odróżniam tutaj płaszczyznę ściśle religijną od płaszczyzny moralnej. Trochę
sztuczne i na pewno n i e p e ł n e jest także moje wyliczanie elementów
wspólnych.
H. TEOLOGIA
1-Bóg
Jeden jest Bóg (monoteizm!) — Jedyny, Miłosierny, Stworzyciel nieba
i ziemi, Błogosławiony, Żyjący na wieki — w którego wierzą pospołu i któremu
wierzą Żydzi i chrześcijanie, bo objawił się im, przemówił do nich i swą
niezmierzoną miłość im okazał i okazuje: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg
żywych i umarłych. W spólną mamy koncepcję Boga (nie m a „okrutnego Boga
Żydów” i „Boga miłości chrześcijan” !). Oni i my „święcimy Imię” Boże (za co
cierpieli prześladowanie przez wieki, także z rąk chrześcijańskich). Wierzymy
— na przekór wszelkim pokusom idolatrii czy ideologii — że Bóg jest ponad
wszelkim bytem, potęgą czy ideą w świecie. Bóg, którego poświadcza Nowy
Testament, jest Tym samym, o którym mówi Pierwszy Testament. Bóg Jezusa
jest Bogiem Abraham a, Mojżesza i Proroków. Pogaństwo nie polega na tym, że
się Boga nie poznaje, lecz na tym, że się Go jako Tego samego nie rozpoznaje (M.
Buber). Wyznanie codzienne wiary Izraela Szema Izrael, że Jahwe jest naszym
Bogiem — tylko Jahwe! (Pwt 6,4 — Jahwe elohenu Jahwe echad!), to przecież
istotna część wiary chrześcijańskiej. N a pytanie uczonego w Piśmie: Które jest
pierwsze ze wszystkich przykazań? J ezus natychmiast recytuje Szema Izrael (Mk
12,28-31).
Czy jednak my, chrześcijanie, nie zdradzamy wiary w Jedynego Boga
Izraela, kiedy wyznajemy wcielenie Boga w Jezusie z Nazaretu? Nie; wierzymy,
że Jezus —Żyd stał się dla nas Drogą, abyśmy jako chrześcijanie przychodzący
z pogaństwa odkryli właśnie Jedynego Boga Izraela. Wierzymy, że właśnie
Jezus Chrystus przedstawia nam, potwierdza i przybliża Jedyność tego Boga
Izraela, który nie jest Bogiem izolującym się, dalekim, Bogiem filozofów,
deistów i kosmosu, lecz Bogiem bardzo bliskim nam, solidarnym z naszym
ludzkim losem. Tę bliskość i dobroć Boga, który cierpi wraz ze swoim
prześladowanym ludem, nie tylko transcendencję, ale i immanencję Pana, Ojca,
Zbawiciela i Towarzysza ludzkiej trudnej drogi wyznaje przecież —jak wynika
ze świadectw talm udu i midraszów — także judaizm rabiniczny (oczywiście bez
Jezusa).
Kiedy uznajemy — Żydzi i chrześcijanie — że jesteśmy pod wspólnym
władaniem zbawczym Boga, wtedy zaczynamy do siebie nawzajem mówić
z w i a r y d o w i a r y . Albowiem czujemy się powołani przez Jednego Boga
i pospołu chcemy za tę łaskę powołania i wybrania odpowiadać miłością całego
serca, całej duszy i całego umysłu. Taka wspólnota daru i odpowiedzi ważna jest
dla wspólnego świadectwa i działania w świecie. Także dla wspólnego od
powiadania na pytanie, ja k można po Oświęcimiu i Kołymie wierzyć w Boga?
Jakie znaczenie m a dla Żydów i chrześcijan — i dla ich spotkania — powstanie
państwa Izrael? Czy m a to być państwo teokratyczne czy laickie? Jak uniknąć
ideologizacji polityki i polityzacji (ideologizacji) wiary? Czy dzisiejsze wojny to
wojny religijne? Co to znaczy, że w świecie politeistycznym (bogowie noszą dziś
inne imiona) Żydzi i chrześcijanie wierzą w Jednego Boga?...
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2. Lud Boży

Kościół chrześcijański od samego początku pojmował się jako wspólnota
Nowego Przymierza, mówił o sobie jako o Nowym (prawdziwym) Izraelu. Nowe
Przymierze, zawarte we Krwi Chrystusa rozumiał jako rozwiązanie Starego
Przymierza lub wręcz przeciwieństwo do niego. Przejął Stary Testament jako
księgę Obietnicy spełnionej w Chrystusie. Historię Izraela — Ludu Przymierza
— traktował jako przygotowanie swej własnej historii i dlatego tam tą uznawał za
zamkniętą, zakończoną (teoria abrogacji, sukcesji, substytucji — zniesienia,
następstwa, zastąpienia). Ten sam Kościół głosi dzisiaj, „po Oświęcimiu”, że
„nowe” w Przymierzu „Nowym” to nie jest przekreślanie „Starego” Przymierza,
lecz jego potwierdzanie w historii Jezusa z Nazaretu. W Jezusie i Jego dziele
poświadcza Bóg Izraela w obliczu całego świata swoją niezmienną wierność
i bezwarunkową solidarność ze swym Wybranym Ludem, który Mu odpowiada
swoją wiernością Torze. Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga — mówi autor
nowotestamentalny (Hbr 11,16).
Posłannictwo Jezusa nie stanowi podstawy do jakiejś boskiej klątwy na
krnąbrnych Żydów, lecz stanowi dowód nieodwołalności Bożego Przymierza
z Izraelem. Ukoronowaniem tej wierności Boga swemu Ludowi jest włączenie
narodów pogańskich w wybranie Izraela i w dane mu obietnice. Ale my,
którzyśmy z narodów przyszli, wiemy, że możemy utrzymać nasz udział
w wybraniu Izraela li tylko poprzez stałą więź z nadzieją Izraela, w imię Jezusa
(zob. Rz 11,17 —20). W tym „Nowym Przymierzu” , obejmującym Izraela i nas,
chrześcijan z pogaństwa, objawia się Boża przychylność dla człowieka, Jego
wierność wobec swego stworzenia (zob. Jr 31, 31 —34; Zach 8,7 —8.19—22; Rz
5 ,8 -1 0 ; Ef 2,18-20).
Nasze przyznawanie się do Jezusa Chrystusa umożliwia nam poświadczać
Przymierze nigdy nie odwołane (Jan Paweł II) Boga z Izraelem, Synem
pierworodnym (Wj 4,22), i w naszej postawie wobec dzisiejszego judaizmu pełnej
pokuty i czci okazywać wdzięczność Bogu za Jego miłosierdzie wobec w s z y s t 
k i c h ludzi (Rz 11,32). A zamiast mówić o „starym” i „nowym” Ludzie Boga
coraz częściej mówimy (także w dokumentach kościelnych) o jednym i jedynym
Jego Ludzie, Izraelu Bożym, do którego i my — li tylko z łaski Boga
— zostaliśmy włączeni. Zresztą to nic nowego: już św. Paweł przypominał nam,
że jako dziczka oliwna zostaliśmy „przeciw naturze” wszczepieni w Oliwkę
Szlachetną Izraela, i ostrzegał, że możemy znowu zostać wycięci z tej Oliwki,
wykluczeni z Ludu Bożego (Rz 11,11 —24; por. M t 22,11 —13).
3. Przymierze

Boże więc Przymierze z Izraelem nie zostało zniesione z przyjściem Chrystusa.
Jan Paweł II podkreśla, że nie tylko nie zostało zerwane, ale zostało też przez
Boga potwierdzone. Kościół nie jest dziedzicem czy następcą w tymże Przymie
rzu; jest nową, powszechną drogą dla kobiet i mężczyzn do wejścia w komunię
z Bogiem Izraela — razem z Ludem Izraela. Przyjście Chrystusa nie zmieniło celu
Tory: nadania Izraelowi kształtu jako szczególnemu ludowi o szczególnym
powołaniu. Atoli Przymierze Synajskie było darem miłosiernego Jahwe dla
Izraela, aby on, jako lud święty i kapłański (Wj 19,5 —6), przekazał je ludom całej
ziemi (Iz 42,6). Poprzez Jezusa jako dziecko Izraela Kościół czuje się przyjęty do
Przymierza Boga z Izraelem. Wedle Iz 42,6 Sługa Jahwe jest gwarantem
Przymierza. Wizja czwartej księgi Psalmów (Ps 90—106), iż ludy (pogańskie)
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dzięki świadectwu Izraela na Syjonie uznają Jahwe za swego Króla i pójdą Jego
drogami, spełniła się dla Kościoła w przyjęciu orędzia Jezusa o Królestwie Boga
i spełnia się dzisiaj, kiedy i o ile Kościół przyjmuje Słowo Boga Przymierza i żyje
nim. Kościół nie jest więc Nowym Ludem Przymierza, który by wywłaszczał
Izraela z Przymierza. To sprzeciwiałoby się orędziu Bożemu zwiastowanemu
w Jezusie i przez Jezusa, orędziu, które nie mówi nam, iż Bóg chciałby zawrzeć
jakieś inne albo drugie Przymierze.
Kiedy więc Nowy Testament mówi o „nowym” Przymierzu, mówi o goto
wości Boga Przymierza „odnawiania” ciągle „na nowo” Jego raz na zawsze
podarowanego Przymierza. Że Izrael pozostał i nadal pozostaje w Przymierzu,
także po odrzuceniu Jezusa, to wielka teza teologiczna, którą Paweł rozwija w Rz
9 — 11. Ze swoją teologią o Przymierzu z Izraelem nigdy nieodwołanym i nie do
odwołania stoi Apostoł w pełni i mocno na gruncie najświętszej tradycji swego
narodu. Już kiedy w Rz 11,1 odrzuca pytanie: Czyż Bóg odrzucił lud swój? (Żadną
miarą!... Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami! — w. 1 —2),
nawiązując do obietnicy (zob. lSm 12,22; Jr 31,37; Ps 94,14), że Bóg Izraela nie
odtrąci ani nie opuści swego Ludu Przymierza: przecież to wieczny Bóg
w wieczne wszedł Przymierze (zob. Iz 61,8). O nieodwołalności Bożych
przyrzeczeń Przymierza (zob. Rz 11,29) mówi już wielka obietnica na końcu tzw.
Prawa świętości: K pł 26,44—45.
Biblia Hebrajska pokazuje nam nie jedno, lecz cały szereg następujących po
sobie przymierzy. Pokazuje także, że późniejsze przymierza nie przekreślają
poprzednich. Przymierze nigdy nie jest czymś skończonym, zamkniętym, celem
samym w sobie, lecz jest procesem, którego sens i transcendencja rośnie
w historii. Jeremiaszowa obietnica nowego przymierza (Jr 31) jest profetycznym
wezwaniem do odnowienia żywego doświadczenia Boga, do otwierania nowych
horyzontów w nowych czasach i sytuacjach. A więc nowe przymierza nie
zastępują poprzednich, lecz otwierają nowe widoki, nowe sposobności, nowe
możliwości spełnienia Woli Jedynego Boga Izraela. Przymierze z Abrahamem
nie anuluje przymierza z Noem, ani przymierze z Dawidem, nie odwołuje
przymierza z Abrahamem i Sarą oraz z całym ich potomstwem.
W tym kontekście, unikając niepotrzebnych formułek płytkiego, chrono
logicznego schematu historii zbawienia „albo - albo” czy „przedtem - potem” ,
my, chrześcijanie, możemy zacząć pojmować na nowo przedziwne misterium
trwałej i nieustannej troski Boga o ludzkie zbawienie oraz misterium Jego
wierności miłosierdziu, którą żadna ludzka niewierność nigdy nie zniweczy. T a
wiara w Bożą wierność obietnicom objawionym w Piśmie świętym należy do
istoty tak judaizmu jak i chrześcijaństwa. I to zawierzenie Bożej wierności tworzy
istotę obu teologii Przymierza, żydowskiej i chrześcijańskiej. „Zawierzenie” to
po hebrajsku „emunah” (co tłumaczymy na grecki jako „pistis” , na łacinę jako
„fides”, a na polski jak o „wiara”); przyjęcie Przymierza we wspólnocie,
w tradycji liturgicznej Żydów i chrześcijan, znajduje wyraz w wielkim „Amen” ,
które pochodzi z tego samego rdzenia co „emunah” .
Kiedy jako chrześcijanie potwierdzamy nasze Przymierze z Bogiem, który nas
zaprosił do udziału w Jego Ludzie, to równocześnie potwierdzamy nieustającą
ważność i aktualność Przymierza zawartego przez Boga z ludem Izraela. Jako
chrześcijanie, którzy przez Jezusa mamy dostęp do Boga Izraela, ośmielamy się
mówić do Niego w Przymierzu, mówić razem z Żydami: „Ojcze” , i wraz z nimi
zwiastować Boga Izraela światu. I jako chrześcijanie musimy protestować
przeciwko takiej tezie wygłaszanej jeszcze w RP 1993 ex cathedra profesora, że
w judaizmie religia nie jest zespołem realnych więzi z Bogiem (...). Jest jedynie
wiedzą o Bogu. (...) Np. hinduizm, buddyzm, judaizm, islam, pewne wersje
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protestantyzmu przed przyjściem Chrystusa mogły łączyć z Bogiem. I z racji
historycznych nazywa się je jeszcze dziś religiami. (...) Judaizm (...) nie jest
religią, gdyż bez pośrednictwa Chrystusa nie kontaktuje z Bogiem. (...) Teraz
narodem wybranym i umiłowanym przez Boga są wszyscy ci, którzy wiążą się
z Chrystusem przez miłość. (...) Wciąż uważamy, że narodem wybranym są
wyznawcy judaizmu. Jest odwrotnie. - Tak pisze (i głosi po Polsce) wybitny
pracownik naukowy uczelni, która wydała w r. 1990 dzieło: „Żydzi i judaizm
w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1989)” , dzido ciągle
na tej uczelni dostępne w sprzedaży, tylko kupić i czytać (ale niestety moc
wielowiekowych uprzedzeń zdolna jest zmącić do cna nawet głęboki umysł
pełnego dobroci i spokoju filozofa katolickiego).
4. Pismo święte

Kościół nie wydziedziczył Izraela z Biblii Hebrajskiej, przez nas Starym lub
Pierwszym Testamentem zwanej, lecz dzieli ją z nim pospołu. Stanowi ona
najsilniejszą więź pomiędzy Kościołem a Synagogą. Zresztą była ona jedyną
Księgą świętą Jezusa i pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Jej kanony
determinowały Jego życie (Ga 4,4). Jeśli sięgniemy tylko do jedynego ewangelisty
-n ie Żyda, to widzimy, że od dzieciństwa był Jezus zaznajomiony z Biblią Żydów
(Łk 2,41-52), od lektury biblijnej i homilii rozpoczyna swoją publiczną
działalność (4,16-21), powołuje się nieustannie na Mojżesza i Proroków (16,31),
nawet na krzyżu modli się słowami psalmu (23,46)... Pierwsi chrześcijanie
- Żydzi, którzy wyznawali w Jezusie Chrystusa (do Prawa i Proroków - M t 22,40
- doszło teraz objawienie ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i oczekiwanego
Mesjasza) - w Biblii odnaleźli zapowiedź dzieła Jezusa i swą własną drogę oraz
własne zadanie w Bożym Planie Zbawienia. A spory z rodakami, którzy nie
przyjęli Jezusa, nigdy nie prowadziły do odrzucania „Starego” Testamentu,
wręcz odwrotnie.
Dopiero później zaczęto przeciwstawiać Nowy Testament - Staremu: Stary
zawiera tylko pytania, Nowy - odpowiedź, Stary - prawo, Nowy - łaskę, Stary
- obietnicę, Nowy - wypełnienie... A dzisiaj znowu rozumiemy, że księgi
Pierwszego Testamentu warte są czytania i studiowania dla nich samych, jako
wieczne słowo Boże, bez względu na Jezusa i Jego misję, a nie jako li tylko
preludium do Nowego Testamentu. Co więcej: rozumiemy coraz lepiej, że bez
głębokiego zanurzenia się w ducha i teksty Biblii żydowskiej nasza wizja Jezusa
jest kaleka, a nasza duchowość chrześcijańska uboższa. Niestety wciąż jeszcze
słyszymy skargi świeckich katolików, że np. w homiliach pierwsze czytanie
(właśnie starotestamentalne) rzadko dochodzi do głosu...
A przecież, jeśli Pierwszy Testament stanowi całość autonomiczną (co nie
znaczy: zamkniętą), to Nowy Testament nie może wystarczyć sam sobie, bez
„pierwszego tom u” . Oba opowiadają j e d n ą historię przygody Boga
z człowiekiem. I dlatego Biblia odsyła Kościół nieustannie do Izraela. I tylko o ile
chrześcijaństwo weźmie na serio drogi Boże z Jego pierworodnym ludem, trafnie
rozpozna także swoje własne powołanie.
Nie zapominajmy jednak, iż lud żydowski interpretował swą relaqę Przymie
rza z Bogiem nadal, poprzez całe wieki, także po zamknięciu kanonu biblijnego.
Te interpretacje możemy znaleźć w Talmudzie i w pismach żydowskich mistyków
i filozofów z przeszłości i teraźniejszości. W lepszym zrozumieniu niektórych
aspektów życia Kościoła może nam pomóc wzięcie pod uwagę wiary i życia
religijnego narodu żydowskiego, tak ja k wyznawane są one i przeżywane
współcześnie. (Jan Paweł II). Gdy wierzymy, że lud Izraela nadal jest i pozostaje
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narodem wybranym Boga, przez Niego taką wielkością darów ubogaconym, to
nie możemy bez wielkich szkód duchowych przechodzić obojętnie obok
żydowskiej wykładni Pisma. W przeszłości często konsultowano Żydów niby jak
jakieś żywe słowniki martwego języka. Interesowano się tym, co nazywano
„hebraica veritas” , hebrajską prawdą Biblii, tym jej sensem, do którego można
było dojść tylko przez język hebrajski. Dzisiaj to już nam nie wystarcza. Dziś
pytamy o ,Judaica veritas” , o to, jak możemy odkrywać duchowy wymiar Biblii
dzięki żydowskiej jej wykładni, dzięki żydowskiej żywej tradycji i żydowskiej
egzystencji wczoraj i dzisiaj.
5. Jezus

Czy wolno nam wspominać Jezusa z Nazaretu, kiedy mówimy o tym, co nas
łączy, Żydów i chrześcijan? Przecież Jego osoba i Jego dzieło podzieliły nas
- i nadal dzielą. A jednak: kto spotyka Jezusa Chrystusa-spotyka judaizm - jak
powtarza za niemieckim episkopatem Jan Paweł II. Ten, który dla chrześcijan
jest ich jedynym Mistrzem, Bogiem wcielonym i Zbawicielem świata, jest przecież
Żydem „z krwi i kości” . „Brat Jezus” - odkrywany dziś przez Żydów: urodzony
z matki Żydówki,, obrzezany, wychowany po żydowsku, nauczą w bóżnicach,
pielgrzymuje do Świątyni jerozolimskiej, modli się jak każdy Żyd, nigdy nie
odszedł od swego narodu i od swej wiary żydowskiej, a także po śmierci
i zmartwychwstaniu pozostaje Żydem, w chwale Ojca. Czyż dzięki temu nie łączy
nas z Żydami i judaizmem najmocniej? Ten judaizm urzeczywistnił On w swoim
ciele, ale także w swoim życiu wedle Woli Boga Jahwe. Życie swe poświęcił
„le-kiddusz ha-szem” , dla uświęcenia Imienia Bożego. Napisał sławny Żyd:
Wiara Jezusa nas łączy, wiara w Jezusa nas dzieli. Oby nas tylko różniła, nie
dzieliła! W naszych Kościołach nawróconych pogan (goiim) uobecnia On stale
judaizm i dźwiga cierpienie Żydów (stając się dla nas nieustannym wyrzutem
sumienia, a razy i pogardę chrześcijańskich antysemitów przyjmując we własne
serce). Chrześcijaństwo więc, tak w swojej genezie, jak i w swojej naturze, nie
może być zrozumiane bez odniesienia do judaizmu. Jezus ściśle związany
z judaizmem czasu międzytestamentalnego (okresu Drugiej Świątyni), najbliższy
ruchowi faryzejskiemu, nie chciał zapewne zerwania z judaizmem, podobnie jak
Jego uczniowie. Ruch przez Niego zainicjowany - który wyrósł w Kościół
chrześcijański - za Jego życia był po prostu ruchem reformacyjnym
w e w n ą t r z judaizmu.
Dlatego też Jezus oznacza coś fundamentalnie innego dla Żydów niż dla
pogan. Lud żydowski wzywa On do wierności temu Bogu, który się z nim związał
od początku. Ludów pogańskich natomiast nie wzywa do powrotu do ich
początków, lecz do czegoś zupełnie nowego w ich historii. W zwiastowaniu
Jezusa jako izraelskiego Mesjasza konfrontowani są z Bogiem ci, którzy Go
przedtem nie znali. W Chrystusie przystęp do Ojca otrzymaliśmy także my,
którzyśmy „byli daleko” (Ef 2,17—18). Jezus więc nie stoi pomiędzy Kościołem
i Izraelem (żeby dzielić), lecz łączy te dwie wspólnoty od wewnątrz. Odmawiamy
Mu, chrześcijanie na Niego się powołujący, tej funkcji Łącznika, kiedy
lekceważymy Jego żydowskość, przemilczamy ją albo jej wręcz zaprzeczamy
(„odżydzamy” Jezusa).
Z a p r z e c z a np. znany antysemita polski, który pisze: Jezus był Bogiem
wcielonym w uniwersalnego człowieka bez narodowości (nie odmawia jednak
licznym Polakom tego, czego odmówił Jezusowi: Żydami mianuje ochoczo
i hojnie wielu polityków, ludzi kultury, biskupów i księży, z niżej podpisanym
włącznie). Ale podobnie twierdzi np. uczony profesor katolickiej uczelni, znany
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w Polsce nie jako antysemita, lecz jako filozof. Parokrotnie usłyszałem też
w dyskusjach bzdurę, żę Jezus (Jeszua!) nie był Żydem, bo był chrześcijaninem,
i herezję, że nie był Żydem, bo był Synem Bożym. P r z e m i l c z a m y tę
żydowskość Jezusa nie z antysemityzmu, lecz z głębokiej „troski” duszpasters
kiej czy rodzicielskiej. Spotykamy więc dzieci przekonane, że Jezus był Pales
tyńczykiem (jak Arafat), i zgorszone, kiedy usłyszą, że był Żydem.
Ksiądz-student zgadza się ze mną, że Pan Jezus był i pozostaje Żydem, ale
sugeruje, żeby w Polsce o tym teraz nie mówić, póki istnieje niechęć wobec
Żydów. Inny ksiądz w modlitwie powszechnej Wielkiego Piątku zamiast módlmy
się za Żydów... śpiewa: módlmy się za naszych poprzedników w wierze... (zresztą
nie tylko w świętym miejscu unikamy brzydkich wyrazów, ale także w niektórych
katechizmach). L e k c e w a ż e n i e wyraża się np. w częstym twierdzeniu, że
Jezus (jak np. Einstein) mógł się narodzić w każdym narodzie, że Jego
żydowskość jest przypadkowa („Boży wypadek przy pracy”? dowód „złego
gustu Pana Boga”? „Pan Jezus Żydem? - To już przesada!”).
Jeśli jednak chrześcijanie nie chcą przekreślić całej Bożej Ekonomii Zbawienia
(i Ewangelii!), to muszą się zgodzić, iż mógł On być - Jezus Mesjasz - tylko
Żydem. I był nim - i jest. Jak byli Żydami Jego apostołowie i cała pierwotna
wspólnota (także pierwsi męczennicy chrześcijańscy), a najpierw Jego M atka
(Miriam) i cała rodzina. Żydowskość Najświętszej Marii Panny, która szokuje
niejednego Polaka-katolika w XX w. (wiadomo: Królowa Korony Polskiej
mogła być tylko Krakowianką albo Góralką), była czymś naturalnym dla jego
przodka w w. XVII, autora kolędy w której czytamy:
Żydóweczka Bogu mila,
Hebrajczyka nam powiła,
Imię Jezus M u nadała,
Jako wieczna Mądrość chciała...

6. Nadzieja mesjańska

Razem z Prorokami i tymże Apostołem (Pawłem) Kościół oczekuje znanego
tylko Bogu dnia, w którym wszystkie ludy będą wzywały Pana jednym głosem
i „będą sprawowały Jego służbę ramię w ramię” (So 3,9). - Tak czytamy
w soborowej deklaracji „Nostra aetate” . Z Izraelem ramię w ramię czekamy na
paruzję - na przybycie Pana na końcu czasów, czekamy na Jego epifanię, po
prostu na Dzień Pana (Jom Jahwe) i na ostateczne Jego panowanie. Wyznajemy
wspólną nadzieję naszą nowych niebios i ziemi nowej (Iz 65,17 - Ap 21,1). Ta
mesjańska nadzieja nadaje moc naszemu świadczeniu i działaniu - Żydów
i chrześcijan - na rzecz sprawiedliwości i pokoju, na rzecz lepszego świata, dla
przybliżenia Królestwa Bożego.
O tej zbieżności oczekiwań eschatologicznych Żydów i chrześcijan mówi m.in.
dokument Stolicy Apostolskiej z r. 1985. To właśnie typologiczne odczytywanie
ksiąg biblijnych pozwala nam (chrześcijanom) nie tylko dostrzec w Chrystusie
wypełnienie zapowiedzi starotestamentalnych, lecz także czekać na ich ostatecz
ne spełnienie. Typologia oznacza (...) zwrócenie się ku spełnieniu Planu Bożego,
kiedy „Bóg będzie wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,28). (...) Fakt, że Ciało
Chrystusa ( = Kościół) dąży jeszcze do swej miary wielkości doskonałej (E f
4,12-13), w niczym nie umniejsza wartości bycia chrześcijaninem. Tak też
powołanie Patriarchów i Wyjście z Egiptu nie tracą swego znaczenia i wartości
własnej w Planie Bożym przez to, że równocześnie są etapami pośrednimi. Podany
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jest przykład Wyjścia {doświadczenie ratunku i wyzwolenia), które ma w sobie
moc dalszego rozwoju, wedle wiary chrześcijańskiej spełnia się w Chrystusie
i Kościele, a w ten sposób przygotowuje się spełnienie Planu Bożego, który czeka na
ostateczne wypełnienie w powrocie Jezusa jako Mesjasza.
A więc znowu podział? Żydzi oczekują przecież pierwszego nadejścia
Mesjasza, my natomiast oczekujemy Jego powrotu, a więc przyjścia drugiego.
Tak; ale czyż nie jest ważniejsze, że i oni i my czekamy, pośród świata, który już
na nic i na nikogo nie czeka?... Podkreślając eschatologiczny wymiar
chrześcijaństwa uświadamiamy sobie coraz jeszcze wyraźniej, ze gdy Lud Boży
starego i nowego Przymierza sięga myślą ku przyszłości, zmierza on (...) ku
analogicznym celom: przybycie lub powrót Mesjasza. (...) Osoba Mesjasza, co do
której Lud Boży jest podzielony, stanowi także miejsce, w którym ten Lud się
spotyka. (...) Żydzi i chrześcijanie spotykają się nawzajem w tej samej nadziei,
która zasadza się na tej samej obietnicy danej Abrahamowi (por. Rdz 12,1-3; Hbr
6,13-18). Dodajmy od siebie: w tej nadziei spotyka się oczekiwanie żydowskie na
Tego, który przyniesie czasy mesjańskie, i oczekiwanie chrześcijańskie na Tego,
który ma powrócić; ufamy, że będzie to jedna i ta sama osoba, a jako
chrześcijanie wierzymy, że będzie On nosił rysy Jezusa z Nazaretu.
I stąd postulat, który warto za cytowanym dokumentem przytoczyć: Uważnie
wsłuchując się w to, co ten sam Bóg do nas powiedział, poddając się pod to samo
Słowo, mamy dawać świadectwo tej samej pamięci i tej samej nadziei w Tym, który
jest Panem historii. Byłoby również rzeczą konieczną, abyśmy podjęli wspólnie
odpowiedzialność za przygotowanie świata na przyjście Mesjasza, działając razem
na rzecz sprawiedliwości społecznej, praw osoby ludzkiej i narodów, pojednania
społecznego i międzynarodowego. Do tego przynagla nas, Żydów i chrześcijan,
przykazanie miłości bliźniego, wspólna nadzieja Królestwa Bożego i wielkie
dziedzictwo Proroków. I następuje życzenie, aby właśnie katecheza od
najmłodszych lat formowała młodych chrześcijan do współpracy z Żydami,
przekraczającej zwykły dialog.
7. Liturgia

Głęboka więź duchowa między judaizmem i chrześcijaństwem nigdzie nie jest
tak wyraźna jak w liturgii. Oczywiście Jezus modlił się niejako chrześcijanin, ale
jako Żyd. A pytany przez uczniów, jak mamy się modlić, wskazał na swoją
modlitwę (Łk 11,1—4). „Ojcze nasz” (czyli - w ustach Jezusa - „Abinu” lub
„Abba”) zbiera elementy modlitwy żydowskiej do Boga jako Ojca znanej w Jego
czasach - i dzisiaj. Na przykład istotne jest w modlitwie żydowskiej i nader częste
„święcenie” (wysławianie) Imienia Bożego (tzw. Kaddisz) i tzw. Alenu (Nie wódź
nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego).
Wiara Kościoła wyraża się nie w podręcznikach dogmatyki, lecz w liturgii,
zwłaszcza w dorocznym cyklu świąt (lex orandi - lex credendi). Ten cykl to
przecież żywy i nieustanny dialog z cyklem liturgicznym judaizmu, z którego się
zrodził i ku któremu jest nadal skierowany aż do naszych dni, w swych
podobieństwach i różnicach. (Szkoda, że jest to dialog, którego większość
chrześcijan jest nieświadoma). Przejęliśmy też siedmiodniowy cykl tygodnia.
Sercem chrześcijańskiego cyklu liturgicznego jest przejście od Wielkiego Tygo
dnia do Pięćdziesiątnicy. Pascha nasza - jak to wynika także z czytań naszego
lekqonarza - wywodzi się z żydowskiej (Pesach). Jezus rozpoczął ją - tę ostatnią
w Jego życiu, zbawczą dla świata Paschę - od wspólnej z uczniami uczty
sederowej, której zawdzięczamy Eucharystię. Wyzwolenie z niewoli egipsldej
- wyzwolenie przez śmierć Chrystusa. Pięćdziesiątnica: Szawuot - Święto
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Tygodni (7 tygodni po Pesach) - nadanie Tory na Synaju; - u nas: Zesłanie
Ducha Świętego; w obu wypadkach chodzi o stworzenie Ludu Bożego.
Podstawowe wydarzenia Historii Zbawienia - świętowane w Paschę
i Pięćdziesiątnicę - oba skierowane ku pełni w Królestwie Bożym.
Relacja pomiędzy żydowskim i chrześcijańskim cyklem liturgicznym idzie
poprzez cały rok. Dniem Pojednania - Jom Kippur - jest dla nas Wielki Piątek
(plus Środa Popielcowa?). Rosz H a-szana - początek roku - przypada u nas
w adwencie. Chanuka (na pamiątkę oczyszczenia Świątyni przez Judę Machabeusza) i nasze Boże Narodzenie - to dwa święta światła pośrodku zimy, a także
święta dzieci. (Oczywiście pamiętam o różnicach dotykających samej istoty tych
świąt!). Simchat Tora - Radość Prawa - świętuje zamknięcie rocznego cyklu
lektury Pięcioksięgu w synagodze - nasza lectio continua (cykliczna lektura
Biblii) wzięta jest z praktyki żydowskiej. Podczas święta Żydzi tańczą ze zwojem
Tory - na przekór naszym stereotypom o Prawie jako smutnym ciężarze dla
Żydów. To przecież łaska móc poznawać Wolę Boga, i radość wielka - móc ją
pełnić... . Ale podobieństwo sięga jeszcze głębiej: w świętach żydowskich jak
i chrześcijańskich odkrywamy potrójny wymiar: przeszłość zbawcza, te
raźniejszość zbawcza i przyszłość zbawcza.
Dla Żydów szabat to mała Pascha, przywołanie Stworzenia i Wyzwolenia
oraz antycypacja świata przyszłego (olam haba). Również dla chrześcijan
niedziela wraz z Eucharystią to świętowanie „nowego Stworzenia” , to mała
Wielkanoc i sakramentalna antycypacja Królestwa. Jezusowa krytyka szabaso
wego formalizmu mieściła się jeszcze w wewnątrzżydowskich dyskusjach na ten
temat. Wykpiwając ten formalizm (sam to czyniłem), chrześcijanie zapominają
o własnym formalizmie i o tym, że szabat dla Żydów to „dzień światła i radości” ,
witany jako „Oblubienica” i „Królowa” . W chrześcijaństwie przestrzegano
szabatu - ostatniego dnia tygodnia - aż do IV w., a chrześcijańska niedziela
- obchodzona od początku, jako pierwszy dzień tygodnia, Dzień Pana, dzień
Jego zmartwychwstania - nie miała zastąpić szabatu. I dlatego w niektórych
kręgach chrześcijańskich (także katolickich) istnieją próby powrotu do
świętowania szabatu jako dnia odpoczynku, oczywiście nie kosztem Dnia
Pańskiego, niedzieli, dni Eucharystii.
Eucharystia, nie tylko niedzielna, jest ściśle związana historycznie i teologi
cznie, duchowo i obrzędowo z żydowskim rytuałem. Zresztą pojęcie Kościoła
również zawdzięczamy Żydom. I oni i my modlimy się, świętujemy, przede
wszystkim wspólnotowo, nie jako izolowane jednostki; chociaż i oni i my
wierzymy, iż także nasza osobista modlitwa przywołuje Boga. Chrześcijańskie
ordo (porządek nabożeństw) pochodzi w prostej linii z sederu, jemu zawdzięcza
swą formę i strukturę. Z sederu mamy naszą Liturgię Słowa, z jej naprzemien
nymi czytaniami i śpiewami biblijnymi, homilią, modlitwą powszechną,
doksologiami i błogosławieństwami... Sama Eucharystia jest zakorzeniona
w żydowskiej liturgii uczty, z jej błogosławieństwami nad chlebem i winem i z jej
koncepcją zikkaron czyli anamnezy upamiętniającej, uobecniającej. Np.
w świętowaniu Paschy Boże czyny zbawcze (Wyjście - Źmartwychwstanie) są
nie tylko przywołane, ale także realnie przeżywane na nowo w ramach
liturgicznego posiłku.
Nie tylko Eucharystia, ale także inne sakramenty m ają żydowskie podłoże.
Chrzest na przykład m a swój odpowiednik w obmyciu (oczyszczeniu!) rytual
nym zwanym mikwa. Obowiązuje ona do dziś - obok obrzezania męskiego
- pogan (a więc i chrześcijan) przechodzących na judaizm. Mikwa Jana
Chrzciciela w Jordanie przygotowywała na czasy mesjańskie. Podobieństwa
mamy także w innych sakramentach, w sakramentaliach, błogosławieństwach

DUCHOW E DZIEDZICTW O CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW

27

(berakot!), gestach (np. nakładanie rąk), postawach itp. itd. Pomijając inne
szczegóły, wspomnijmy jeszcze tylko o czymś bardziej podstawowym: mamy
wspólne (my przejęliśmy od Żydów) pojęcie czasu, mianowicie literalne, a nie
cykliczne; ważny w nim jest element historyczny, a nie kosmiczny rytm natury
i producji. Nie jesteśmy zamknięci w kole wiecznego powtarzania tego samego,
historia m a swój kierunek i cel: żyjemy w historii Bożych wydarzeń nieustannie
otwartych na świat i na przyszłość, i świętujemy te wydarzenia, stare - a ciągle
nowe...
Że liturgia chrześcijańska buduje na żydowskiej - to rzecz przynajmniej
ogólnikowo znana. Mniej znane są wpływy chrześcijańskie na żydowskie
praktyki religijne. Współcześni uczeni żydowscy piszą np. o twórczym wpływie
średniowiecznego katolicyzmu na zrodzenie się judaizmu aszkęnazyjskiego,
0 wpływie kościelnym w naszej części Europy na pewne zwyczaje Żydów, na ich
stroje liturgiczne, na kazania, a także na ich duchowość. Kaddisz to przecież
modlitwa pochwalna, ale pod wpływem chrześcijańskim stała się przede
wszystkim modlitwą za zmarłych; nasze msze św. za zmarłych w rocznicę ich
śmierci też znalazły odbicie w judaizmie w obchodzeniu takich rocznic; to tyczy
również uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Również
chuppa, pod którą udziela się ślubu, to najpierw nasz liturgiczny baldachim.
Gdy już mowa o ślubie: rozbijanie kieliszka spotykane dzisiaj na wielu polskich
weselach wzięliśmy od Żydów, ale oni zaczerpnęli ten zwyczaj
z chrześcijańskich średnio wiecznych,Niemiec (lecz zamiast rozbijania władzy
demonów wspominają zniszczenie Świątyni i inne nieszczęścia żydowskie).
Książki (nawet „Breviarium judaicum ”), ilustracje, w ogóle sztuka, nasz
paschał na święto Rosz H a-szanah, pewne zwyczaje związane z obrzezaniem,
uroczystość Bar miewa (od XIV w. dopiero!) pod wpływem naszego bierz
mowania...
Wzajemne zapożyczanie się i obdarowywanie to przecież autentyczny
ekumenizm, jakże bliski temu międzychrześcijańskiemu, najistotniejzemu.
Ekumenizm nie zewnętrzny: szukanie i spotykanie innego w m i s t e r i u m
w i a r y . . . . Zresztą ten pierwszy, szerszy ekumenizm (chrześcijańsko-żydowski)
wydaje mi się wielką szansą dla tego drugiego, dla ekumenizmu właściwego: jeśli
podzieleni chrześcijanie pochylą się serdecznie nad swoją wspólną kolebką
żydowską, odkryją swoje prawdziwe korzenie, nakarmią się wiarą, nadzieją
1 miłością Abrahama, Mojżesza, Proroków, łatwiej odnajdą swą jedność
w Chrystusie... (Tylko niech chrześcijanie nie odbierają Żydom Tory, pat
riarchów, proroków, psalmów, miejsc świętych itp.).
Zanim przejdziemy do części etycznej, o wiele krótszej, podsumujmy tę długą
część teologiczną przy pomocy naszego... pacierza. Otóż w żadnej redakcji
i w żadnym sformułowaniu naszej najwyższej reguły wiary (reguła fidei), tzw.
Składu (Symbolu) Apostolskiego czyli „Credo” , pochodzącego z II w., lecz
sięgającego czasów apostolskich, nie m a nawet cienia antyjudaizmu (umęczon
pod Ponckim Piłatem!), natomiast większość z jego dwunastu artykułów
wykazuje zadziwiającą (choć naturalną) zgodność z istotnymi elementami wiary
żydowskiej: Bóg Ojciec wszechmogący, Stworzyciel nieba i ziemi, Odkupienie,
nadzieja mesjańska, tchnienie Bożego Ducha, odpuszczenie grzechów, zmart
wychwstanie umarłych, życie wieczne...

28

M ICHAŁ CZAJKOWSKI
HI ETYKA
1. W iara i etos

Wartości moralne tak judaizmu jak i chrześcijaństwa są ściśle złączone
z wartościami religijnymi i z nich wypływają. Imperatyw etyczny bazuje zawsze
na indykatywie zbawczym. Etyki żydowskiej i chrześcijańskiej nie można
oddzielić od teologii (monoteizm etyczny).
I tak np. z wiary, iż Bóg stworzył ten nasz świat, wynika żydowski
i chrześcijański imperatyw zachowania, strzeżenia stworzenia, troski o naturalne
środowisko człowieka, odpowiedzialnego gospodarowania zasobami ziemi,
a także zaszczyt współpartnerstwa na tej ziemi ze Stworzycielem.
Z wiary, iż każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże
i dlatego jest bardzo drogi Bogu, powstaje nasze wspólne przekonanie o świętości
każdego życia ludzkiego, obowiązek szacunku dla godności każdej ludzkiej
istoty, niezależnie od pochodzenia, rasy, płci, zdolności, przekonań, i obowiązek
aktywnej obrony tej godności.
Z wiary w Boży nakaz rozmnażania się i z wiary w zobowiązania powstałe
z wybrania ludu (kontynuacja wspólnoty wybrania i kontynuaqa Historii Zbawie
nia) wynika obowiązek przekazywania wiary (doświadczenia Przymierza) w rodzi
nie, wynika także cześć dla żyda rodzinnego i obowiązek opieki nad rodziną.
Z wiary w Bożą suwerenność w miłosierdziu i sprawiedliwości nad ludzkością
i światem rodzi się świadomość współodpowiedzialności człowieka za człowieka,
nakaz zaangażowania na rzecz sprawiedliwości dla wszystkich, zwłaszcza dla
słabych i krzywdzonych, a także troska o dobro wspólne społeczności ludzkiej.
Z wiary w obecność i aktywność Boga w historii i w życiu kobiet i mężczyzn
wynika obowiązek zachowania pokoju i obowiązek wzajemnej solidarności
w rodzinie, miejscu pracy, w społeczności lokalnej, w narodzie i między
narodami, odrzucenie wszelkiej opresji, wyzysku, zniewolenia, totalitaryzmu,
dyktatury.
Z nadziei Królestwa Bożego rodzi się imperatyw czynnego włączenia się Żyda
i chrześcijanina w zaprowadzenie na wspólnej ziemi sprawiedliwości, pokoju
i miłości...
2. Na obraz Boży
Szczególnie mocno trzeba tutaj podkreślić Boże podobieństwo każdego
człowieka (zob. Rdz 1,26-27; M dr 2,23; Jk 3,9, i wiele przykładów w literaturze
żydowskiej) jako podstawę nietykalnej i niezbywalnej godności każdego
człowieka, jako podstawę praw człowieka i jako podstawę naszej wspólnej
odpowiedzialności. Wypowiedź Księgi Rodzaju o stworzeniu człowieka na
obraz i podobieństwo Boga samego mówi o „pierwszym człowieku” , a więc
znajduje się przed powołaniem Abrahama. Biblia mogła zarezerwować to
podobieństwo dla Abraham a i jego potomków, ale odniosła je do Adama, tzn.
do całej ludzkości, do pogan i Żydów. Podstawowa solidarność międzyludzka
znajduje więc swoją rację bytu w fakcie wspólnego człowieczeństwa, które jest
darem Stworzyciela. Ten fakt stworzenia należy wedle Żydów i chrześcijan do
wydarzenia Objawienia. To sam Bóg objawia godność człowieka! I z tego
spotkania z objawiającym się nam Bogiem rodzi się nasza cześć i nasza miłość dla
każdego człowieka. (Teksty rabiniczne dostarczają wiele na to dowodów, jako
ilustraq’a np. Jezusowej przypowieści o Sądzie Ostatecznym - M t 25, 31-46
- oraz innych tekstów nowotestamentalnych).
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Sobór Watykański II stwierdził uroczyście: Nie możemy wzywać Boga jako
Ojca wszystkich ludzi, jeśli komukolwiek z ludzi, stworzonych na obraz Boży,
odmawiamy braterskiego traktowania. Postawa człowieka wobec Boga Ojca
i postawa człowieka wobec ludzi jako braci są do tego stopnia ze sobą związane, że
Pismo święte mówi: „Kto nie miłuje, nie zna Boga” (1 J 4,8). Stąd też upada
podstawa do wszelkiej teorii czy praktyki, które między człowiekiem a człowiekiem,
między narodem a narodem, wprowadzają różnice co do godności ludzkiej
i wynikających z niej praw. (Nostra aetate, 5). Wiadomo, jakim strasznym
uderzeniem w godność człowieka, dziecka Abrahama, brata czy siostry Jezusa,
jest antysemityzm. Dokument Stolicy Apostolskiej z r. 1974 przypomniał m.in.,
że więzy duchowe i związki historyczne, które ściśle łączą Kościół z judaizmem,
każą potępić, jako sprzeczne z samym duchem chrześcijaństwa, wszelką formę
antysemityzmu i dyskryminacji; sama zresztą godność osoby ludzkiej wystarcza, by
je potępić.
3. Tworzenie historii

Ani w chrzecijaństwie ani w judaizmie nie chodzi tylko o prawowierną naukę
ani też tylko o skuteczną etykę. Wszystkie nasze przekonania i próby ułożenia
sobie życia wiążemy z historią (zbawienia), postępującą naprzód, czasem
w bólach, nadużywaną przez ludzi, zwłaszcza przez rządzących, przynoszącą
nadzieję i rozczarowania, dokonaną i otwierającą się dopiero przed nami... Dla
wierzących historia to nie jest jakiś czysty proces mechaniczny ani też całkiem
jednoznaczny upływ czasu. Ludzie Biblii, Żydzi i chrześcijanie, tłumaczyli
i tłumaczą historię w jej wielkich zarysach i perspektywach jako historię
powodowaną i kierowaną przez Boga, ale nie bez udziału człowieka. To on, jako
obraz Boży, przedstawiciel i zastępca Boga w stworzeniu, ze swymi zdol
nościami, grzechami, dramatami, wraz z Bogiem prowadzi tę historię do jej
zbawczej, jednoczącej wszystko końcowej pełni, mimo wszelkich plag, nadużyć,
błędnych dróg... Dajemy wyraz temu sprzęgnięciu religii żydowskiej
i chrześcijańskiej z historią nazywając tę ostatnią Historią Zbawienia, Ob
jawienia, Obietnicy czy Wyzwolenia.
Żydzi podkreślają, iż pamięć o historii ludu Izraela (także judaizmu
pobiblijnego) jest nakazem Bożym. Trzeba być solidarnym z historią swego
narodu, urzeczywistniać ją i wyznawać z wdzięcznością Boże w niej dzieła (zob.
np. Pwt 32,7). Do samoświadomości chrześcijan także należy wierność historii
(rozszerzonego) Ludu Bożego, wysławianie w niej Boga i jej realizacja dziś i jutro.
W swej historii doznali Żydzi tyle strasznej krzywdy (także od chrześcijan),
dlatego teraz angażują się wraz z chrześcijanami na rzecz lepszego świata, świata
bez krzywd ludzkich. W swej historii Żydzi i chrześcijanie doświadczyli
i doświadczają tyle miłości Bożej, dlatego pragną realizować biblijne przykazanie
miłości Boga i bliźniego wraz z całym Dekalogiem, w tym świecie współczesnym
naznaczonym zniszczeniem, brutalnością i pustką życiową. Religia żydowsko-chrześcijańska, poprzez nasze wspólne zaangażowanie na rzecz Szalom, musi
stawać się dzisiaj „antyopium dla ludzi” . Wystarczy przypomnieć sobie protesty
proroków. W nauczaniu proroków, Jezusa Chrystusa i rabinów nie m a czegoś
takiego jak „czysta religijność” , bez uczynków. Czyn odgrywa w Biblii Żydów
i chrześcijan ogromną rolę (zob. np. Ps 40,9; M t 7,21). W tej samej Biblii, która
podkreśla oczywiście prymat wiary i łaski. Ortodoksja nie może istnieć bez
„pobożności uczynku” .
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4. Wspólne zadania

Od Wniebowstąpienia Chrystusa do Jego powrotu żyjemy jako chrześcijanie
„w międzyczasie” , podobnie jak Żydzi między Objawieniem na Synaju a ostate
cznym Dniem Jahwe (dzieląc tę historię na dwie części: przed i po Oświęcimiu).
Jest to czas rozdarcia między tym, „co już” , i tym, „co jeszcze nie” . Jest to czas
wygnania i diaspory (galut). Jest to czas dawania naszego świadectwa: dla siebie
nawzajem i wspólnie dla ludzkości. Albowiem na tym wygnaniu, w tym świecie
obojętnym lub wrogim, Żydzi i chrześcijanie zachowują radośnie świadomość
swego wybrania, a z tej świadomości rodzi się nasze wspólne przekonanie
0 naszej odpowiedzialności za świat. Nikt nigdy w Biblii nie został wybrany dla
siebie. I nigdy nie chodzi tylko o metafizykę. Wiara w Boga i wdzięczność za Jego
miłość ku nam motywują i inspirują nasze codzienne działanie moralne, także na
płaszczyźnie społecznej i międzynarodowej. A więc doświadczenie Boga, radość
1 nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich
cierpiących (Sobór) oraz oczekiwanie na spełnienie się naszych oczekiwań
w Królestwie Bożym, obligują nas do wspólnej służby dla ludzkości i świata. Nie
wystarczy współpraca chrześcijańsko-żydowska dla dobra naszych obu
wspólnot.
Powołani zostaliśmy pro mundi salute, dla ratowania i zbawiania^ świata
całego. Dla wszystkich narodów rozbrzmiewa zaproszenie na górę Świątyni
Pańskiej, gdzie znajdą ojczyznę, wolność od konfliktów i prawdziwy spokój (Iz
2,1-5; 60). Ci, którzy ruszyli w drogę ku temu Jaruzalem jako Miastu
Sprawiedliwości i Grodowi Wiernemu (Iz 1,26), wszystkim ludziom przekazują
wyzwalającą moc swego związania z Bogiem, który może i chce obdarować ich
życiem i przyszłością (Jr 29,11). Wezwanie Boże wprzęga ich w służbę światu
nowemu, czyni z nich towarzyszy drogi i zwiastunów nadziei dla tych, którzy już
żadnej nadziei nie mają. Atoli wezwanie to jest zarazem sądem Boga, sądem
sprawiedliwości i miłosierdzia dla nas i innych ludzi. W cytowanym już
dokumencie watykańskim z r. 1974 czytamy: Świadome przekonanie o wartości
osoby ludzkiej, będącej obrazem Boga, jest częścią składową tradycji żydowskiej
i chrześcijańskiej, opartej na Słowie Bożym. I dlatego miłość do tego samego Boga
winna się przekształcać w skuteczne działanie dla dobra ludzi. Żydzi i chrześcijanie
powinni - w duchu Proroków - ochoczo współpracować na rzecz sprawiedliwości
społecznej i pokoju, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym
i międzynarodowym. Taka wspólna działalność może także zwiększyć wzajemną
znajomość i szacunek.
Natomiast Nadzwyczajny Synod Biskupów do spraw Europy (odbyty
w Rzymie w r. 1991) stwierdził (po upadku komunizmu) m.in.: W tworzącym się
nowym porządku Europy i świata wielkie znaczenie posiada dialog między
religiami, a przede wszystkim ze ,,starszymi braćmi” Żydami, których wiara i kult
stanowią konstytutywną część postępu cywilizacji europejskiej. (...) Wspólny na
różnych płaszczyznach wysiłek chrześcijan i Żydów (...) może posiadać ogromne
znaczenie dla przyszłego życia religijnego i państwowego Europy i dla jej
zobowiązań wobec pozostałej części świata.
Z rozlicznych apeli i propozyqi, często bardzo konkretnych, papieża „spod
Oświęcimia” , przytoczę tylko küka zdań wypowiedzianych w Niemczech w dniu
beatyfikaqi Zydówki-karmelitanki, ofiary Szoah: Zobowiązujemy się wraz ze
wszystkimi ludźmi dobrej woli pracować na rzecz nowej „cywilizacji miłości”, tutaj
w Europie, której cywilizację ożywiają najlepsze ideały żydowskie i chrześcijańskie.
Potrzeba do tego przenikliwego wzroku, odważnego słowa, wyraźnego ideału,
mogącego przeciwdziałać wszelkim nowym formom antysemityzmu, rasizmu
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i neopogańskiegoprześladowania religijnego. Takie wspólne zaangażowanie będzie
najcenniejszym darem, ja ki Europa może ofiarować światu wjego mozolnej drodze
wiodącej do postępu i sprawiedliwości.
Papież mówił nieraz o specyficznej sytuacji polskiej, sytuacji na ziemi, która
była ojczyzną Żydów i stała się ich grobem. Dzisiaj szczególnie ważna rola
przypada tutaj młodym Polakom - dla przezwyciężania przeszłości i dla
budowania piękniejszej przyszłości, o ile to możliwe we współpracy z polskimi
Żydami, ale także we współpracy z młodzieżą innych krajów, zwłaszcza
niemiecką i izraelską... .
IV SŁOWO KOŃCOWE
W epoce otwartych granic, podróży, wymiany, kontaktów międzyludzkich
i międzynarodowych, zachodniego i naszego (postkomunistycznego) pluraliz
mu, nowych nadziei i jeszcze gorszych zagrożeń, solidarności i nowej fali
nacjonalizmu, ksenofobii i antysemityzmu, żadna religia i żadne wyznanie nie
żyją już na samotnej wyspie ani w jakiejś splendid isolation. W epoce rozbudzonej
świadomości ekumenicznej potrzebna jest pilnie ekumeniczna współodpowie
dzialność wszystkich za wszystkich. Dla chrześcijanina nie może być rzeczą
obojętną, czy judaizmowi uda się dzisiaj, w epoce postoświęcimskiej, kiedy
powstało państwo żydowskie, kiedy istnieją konflikty wewnątrzżydowskie oraz
nacisk sekularyzacji i asymilacji, zachować religijną substancję i identyczność.
Dla Żyda nie może być rzeczą obojętną, jaki model chrześcijaństwa i katolicyz
mu zwycięża w świecie żydowskiego rozproszenia. To samo tyczy także innych
religii, zwłaszcza islamu. Pisał H. Kiing:
Nie ma pokoju między narodami
bez pokoju między religiami.
Nie ma pokoju między religiami,
bez dialogu między religiami.
Nie ma dialogu między religiami
bez badania podstaw w religiach.
Religioznawcze i teologiczne badanie podstaw własnej i cudzej religii jest
- wedle tegoż uczonego - warunkiem wstępnym każdego dialogu międzyreligijnego. Istotnie: takie badanie uwalnia od uprzedzeń i stereotypów, daje wgląd
w duszę drugiego człowieka, ubogaca też własną opcję religijną. Młodzi ludzie
i w ogóle niefachowcy nie muszą przeprowadzać osobistych badań, ale
konieczna jest nam wszystkim choćby elementarna wiedza o innych, choćby
amatorska, ale otwarta i pokorna próba zrozumienia świata ich historii i wiary.
Tak stajemy się bardziej zdatni odkryć nasze własne i nasze wspólne zadania,
ażeby świat przemieniać, wespół z innymi wierzącymi, inaczej wierzącymi
i niewierzącymi.
Także z niewierzącymi Żydami. Dialog teologiczny i etyczny między
chrześcijanami i Żydami nie jest domeną tylko ludzi religijnych. Judaizm to nie
tylko religia: to także lud. Absolutnie nie zgadzam się z tezą, że Żyd-ateista
przestaje być Żydem. I jestem też przeciwko owej arogancji naszej, która dzieli
Żydów na wierzących i niewierzących (bez względu na to, jak ogromnie się cieszę
wiarą każdej Żydówki i każdego Żyda!) i niektórych z nich osądza (zob. M t 7,1),
wyklucza z dialogu i współpracy.
Zakończmy przy pomocy znanej może historyjki. Na stromej skalnej ścieżce
spotyka ktoś dziewczynkę niosącą na plecach małego braciszka. -„Dziecko!
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- woła - Jakiż to wielki ciężar dźwigasz! - To nie ciężar - odkrzykuje
dziewczynka - to mój brat!” Starszy brat, Izrael dźwiga nas, młodszego,
chrześcijańskiego brata, z naszą arogancją, uprzedzeniami, egoizmem, ciężkimi
grzechami wobec niego i - coraz częściej - skruchą i dobrą wolą. Ale i my
dźwigamy na naszych barkach brata starszego, z jego trudną pamięcią, wielką
przeszłością, ciężkim bogactwem, lekkimi grzechami wobec nas i całkiem
nielekką nieufnością. Radosna ulga przyjdzie, gdy naprawdę uwierzymy wzaje
mnie: to jest brat! siostra! ....

SPRAW OZDANIA I DO KUM EN TY

KONKORDIA M IĘDZY KOŚCIOŁAM I W YROSŁYM I
NA GRUNCIE REFORM ACJI W EUROPIE
(Konkordia leuenberska)
16 m arca 1973 roku

H ISTO RIA TEKSTU

Niewielka miejscowość Leuenberg koło Bazylei była 16 marca 1973 roku
świadkiem niezwykłego wydarzenia. Zgromadzeni tu przedstawiciele Kościołów
luterańskich, reformowanych i ewangelicko-unijnych z całej Europy uchwalili
w tym dniu porozumienie doktrynalne, które wkrótce stało się znane powszech
nie jako Konkordia leuenberska. Wspólnota kościelna w znaczeniu Konkordii
weszła oficjalnie w życie 1 października 1974 roku. Rozpowszechniona jest
opinia, że jest ona najistotniejszym porozumieniem ekumenicznym zawartym po
drugiej wojnie światowej.
Tekst z 1973 roku był uwieńczeniem wieloletnich rozmów doktrynalnych.
Dialog reformowano-luteranski na płaszczyźnie, europejskiej został zainic
jowany przez Komisję do Spraw Wiary i Ustroju Światowej Rady Kościołów.
Pod jej patronatem, w latach 1955-1959, odbyły się rozmowy wstępne, które nie
przyniosły jednak widocznych rezultatów. Światowy Alians Kościołów Refor
mowanych i Światowa Federacja Luteraóska mocniej zaangażowały się w drugą
fazę dialogu, tzw. rozmowy w Schauenbergu (1964—1967). Spotkano się
wówczas czterokrotnie, stawiając sobie za cel zbadanie, czy stare podziały
z czasów Reformacji są dziś w ogóle usprawiedliwione. I wreszcie, podczas
trzeciej fazy dialogu (tzw. rozmowy w Leuenbergu), w której uczestniczyli już
oficjalni przedstawiciele Kościołów, powiedziano sobie wyraźnie, iż celem
rozmów jest stworzenie możliwości ustanowienia wspólnoty kościelnej. Posu
nięto się nawet tak daleko, że opisano kolejne etapy realizowania tego celu.
W wyniku rozmów w Leuenbergu został opracowany „Projekt Konkordii” ,
który opublikowano we wrześniu 1971 roku. Wyrażał on nadzieję, że tworzenie
wspólnoty kościelnej rozumiane będzie jako żywy proces, a sama wspólnota
będzie wymagała stałego pogłębiania, uaktualniania i rewidowania, co może
zachęcić inne, wyznaniowo pokrewne, Kościoły w krajach pozaeuropejskich
i pomóc im w przezwyciężaniu rozłamu. Projekt wysłano wszystkim Kościołom
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reformowanym, luterańskim i ewangelicko-unijnym z prośbą o zaopiniowanie.
W marcu 1973 roku odbyło się posiedzenie, podczas którego — jak już
wspomniano na wstępie — przyjęto ostateczny tekst Konkordii.
Konkordia nie zadowala się tylko ogłoszeniem wspólnoty kościelnej, lecz
przywiązuje też dużą wagę do jej urzeczywistnienia. Nie kwestionując ważności
ksiąg wyznaniowych poszczególnych Kościołów, sama nie chce być traktowana
jako wyznanie wiary. Stanowi ona konsens uzyskany między Kościołami
reprezentującymi różne pozycje wyznaniowe.
Model ekumeniczny, który jest fundamentem Konkordii, to model jedności
w pojednanej różnorodności. Kościoły, które przyjmują Konkordię, czynią to
zachowując lojalność wobec wyznań wiary, z którymi czują się związane lub
respektując własne tradycje. Model ten oznacza, że poszczególne Kościoły
istnieją nadal w niezmienionym kształcie, lecz w stosunkach wzajemnych liczą się
z faktem, że — zgodnie z Nicejsko-Konstantynopolitańskim Wyznaniem Wiary
— stanowią jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Ekumeniczny model jedności w pojednanej różnorodności nie jest modelem
organizacyjnym, modelem proponującym utworzenie takiej lub innej unii
kościelnej. Można go raczej przyrównać do wspólnej wędrówki wzajemnie
akceptujących się Kościołów. Warunkiem tej akceptacji jest zgodność poglądów
w zakresie wyznawania jednej prawdy Ewangelii, z tym że prawda ta może być
wyrażana w różnej formie.
Zawarcie Konkordii nie było rozumiane jako akt jednorazowy. Podpisując ją
Kościoły zobowiązały się do kontynuowania dyskusji doktrynalnych. Konkor
dia wylicza kilka różnic doktrynalnych wymagających dalszego zbadania.
W tym celu co kilka lat odbywają się Zgromadzenia Ogólne Sygnatariuszy
Konkordii (do dnia dzisiejszego podpisało ją 85 Kościołów). Odbyły się one
kolejno: I — w Sigtunie (Szwecja) w 1976 roku; II — w Driebergen (Holandia)
w 1981 roku; III — w Strasburgu (Francja) w 1987 roku; IV — w Wiedniu
(Austria) w 1994 roku.
Nowe impulsy dla dalszej pracy wyszły od Europejskiego Zgromadzenia
Ewangelickiego w Budapeszcie (1992). Uznało ono, że Konkordia mogłaby się
stać ważnym instrumentem integracji Kościołów ewangelickich w Europie, toteż
zaapelowało do Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów, aby z faktu, że w ostatnich
latach w niektórych krajach Kościoły luterańskie i reformowane zawarły
wspólnotę z Kościołami anglikańskimi i metodystyczńymi wyciągnęła konsek
wencje dla tych Kościołów w całej Europie.
Apel ten podjęło wspomniane wyżej IV Zgromadzenie Ogólne Sygnatariuszy
Konkordii w Wiedniu. Podano tam do wiadomości, że Kościoły metodystyczne
byłyby już dzisiaj gotowe podpisać Konkordię leuenberską. Nie mogą jednak
tego uczynić, gdyż w paragrafie 1 Konkordii jest mowa tylko o Kościołach
luterańskich, reformowanych, ewangelicko-unijnych i dwóch Kościołach przedreformacyjnych (waldensów i braci czeskich). W tej sytuacji przyjęto odrębny
dokument mówiący o poszerzeniu wspólnoty, który po zaaprobowaniu go przez
sygnatariuszy Konkordii i Kościoły metodystyczne nabierze mocy prawnej.
Przewiduje się, że najpóźniej w 1996 roku Leuenberską Wspólnota Kościołów
poszerzy się o metodystów.
Z referatu, który wygłosił w Wiedniu biskup anglikański Stephen Sykes
wynikało, że w dającej się przewidzieć przyszłości jego Kościół nie przystąpi do
Konkordii. Głównym powodem takiego stanowiska jest fakt, że anglikanie,
w przeciwieństwie do ewangelików, uważają, że historyczny urząd biskupi ma
fundamentalne znaczenie dla istoty Kościoła. Mimo tej rozbieżności stanowisk,
dialog anglikańsko-ewangelicki robi postępy. Świadczy o tym Deklaracja
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miśnieńska z 1991 roku, w której Kościół anglikański Anglii i Kościoły
ewangelickie (luterańskie, reformowane i ewangelicko-unijne) Niemiec uznały
się wzajemnie za Kościoły i postanowiły wprowadzić eucharystyczną gościnność.
Jeszcze dalej idzie Deklaracja z Porvoo (1993), którą podpisało 12 Kościołów
tradycji anglikańskiej (Wielka Brytania i Irlandia) i luterańskiej (Skandynawia
i kraje nadbałtyckie). Porozumienie to mówi o pełnym, wzajemnym uznaniu
urzędów kościelnych. Wymaga ono jeszcze ratyfikacji przez zainteresowane
Kościoły. Dodać jednak trzeba, że obie deklaracje podpisano bez udziału
Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów.

TEKST KONKORDH LEUENBERSKIEJ
1 W wyniku dyskusji doktrynalnych Kościoły przyjmujące niniejszą konkordię
— mianowicie luterańskie i reformowane Kościoły w Europie wraz z wy
rosłymi na ich gruncie Kościołami unijnymi oraz pokrewnymi Kościołami
przedreformacyjnymi waldensów i braci czeskich — stwierdzają, że łączy je
wspólne rozumienie Ewangelii, jak to zostanie niżej przedstawione. To
wspólne rozumienie Ewangelii sprawia, że mogą one ogłosić i urzeczywistniać
wspólnotę kościelną. Wdzięczne za zaistniałe między nimi zbliżenie, wyznają
zarazem, że wina i cierpienie towarzyszyły, i nadal towarzyszą, zmaganiom
0 prawdę i jedność w Kościele.
2 Fundamentem Kościoła jest jedynie Jezus Chrystus. To On gromadzi go
1 posyła, udzielając zbawienia przez zwiastowanie i sakramenty. Dlatego
Reformacja uznawała zgodność w kwestii właściwego nauczania Ewangelii
i należytego sprawowania sakramentów za konieczny i wystarczający waru
nek prawdziwej jedności Kościoła. Odwołując się do tych samych kryteriów,
zainteresowane Kościoły określają swoje rozumienie wspólnoty kościelnej jak
następuje.

I. Droga do wspólnoty
3 Ze względu na istotne różnice występujące w sposobie myślenia teologicznego
i w praktyce kościelnej ojcowie Reformacji — mimo wielu wspólnych
poglądów — nie mogli, chcąc pozostać w zgodzie z wiarą i sumieniem, uniknąć
rozłamów. W niniejszej konkordii zainteresowane Kościoły stwierdzają, że od
czasów Reformacji ich wzajemne stosunki zmieniły się.
1. W spólne stanowisko w początkowym okresie Reformacji

4 Z historycznej perspektywy łatwiej dzisiaj rozpoznać to, co było wspólne
w świadectwie Kościołów epoki Reformacji, pomimo dzielących je różnic:
punktem wyjścia stało się nowe doświadczenie wyzwalającej i niezawodnej
mocy Ewangelii. Reformatorzy broniąc prawdy, którą poznali, razem prze
ciwstawili się tradycjom kościelnym tamtych czasów. Toteż zgodnie wy
znawali, że probierzem życia i nauki Kościoła jest pierwotne i czyste
świadectwo o Ewangelii na podstawie Pisma Świętego. Zgodnie składali
świadectwo o wolnej i bezwarunkowej łasce Boga ofiarowanej przez życie,
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śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wszystkim, którzy wierzą tej
obietnicy. Zgodnie wyznawali, że o praktyce i strukturze organizacyjnej
Kościoła ma wyłącznie decydować jego zadanie przekazywania tego świadect
wa światu, i że suwerenne Słowo Boga jest ponad ustanowionym przez ludzi
porządkiem organizacyjnym wspólnoty chrześcijańskiej. Głosząc to pozo
stawali w jedności z całym chrześcijaństwem przyjmując i odnawiając
wyznanie wiary w Trójjedynego Boga i w bogoczłowieczeństwo Jezusa
Chrystusa, wyrażone w najstarszych symbolach Kościoła.
2. Zmienione warunki współczesności

5 Cztery stulecia historii sprawiły, że myślenie i życie Kościołów wyrosłych
z Reformacji zmieniło się i upodobniło, a to dzięki zmaganiu się teologii
z problemami współczesności, dzięki postępowi w badaniach biblijnych,
ruchom odnowy kościelnej i ponownemu odkryciu perspektywy ekumenicz
nej. Wraz z tymi przemianami pojawiły się, oczywiście, nowe różnice,
zarysowując się w obrębie poszczególnych wyznań. Wielokrotnie jednak
doświadczano też braterskiej solidarności, zwłaszcza w okresach wspólnego
cierpienia. Wszystkie te czynniki, głównie zaś pojawienie się ruchów odnowicielskich, sprawiły, że Kościoły uaktualniały swoje biblijne świadectwo
oraz wyznania wiary z czasów Reformacji. Podczas tego procesu uczyły się
rozróżniać między fundamentalną treścią świadectwa reformacyjnych wyznań
wiary a ich, historycznie uwarunkowaną, formą wyrażania myśli. Ponieważ
wyznania te zawierają świadectwo o Ewangelii jako o żywym Słowie Boga
w Jezusie Chrystusie, przeto nie zamykają drogi przed dalszym odpowiedzial
nym świadectwem o tym Słowie; otwierają tę drogę i wzywają do podążania
nią w wolności wiary.

n . Wspólne rozumienie Ewangelii
6 Zainteresowane Kościoły przedstawiają poniżej swoje wspólne rozumienie
Ewangelii w takim zakresie, jakiego wymaga ustanowienie wspólnoty
kościelnej między nimi.
1. Poselstwo o usprawiedliwieniu jako poselstwo o wolnej lasce Boga

7 Ewangelia to poselstwo o Jezusie Chrystusie, zbawieniu świata, wypełnieniu
obietnicy danej ludowi Starego Przymierza.
8 a) Właściwe rozumienie Ewangelii ojcowie Reformacji wyrazili w nauce
o usprawiedliwieniu.
9 b) Poselstwo to uznaje Jezusa Chrystusa za Tego, w którym Bóg stał się
człowiekiem i przez którego związał się z człowiekiem; za Tego, który,
ukrzyżowany i zmartwychwstały, wziął na siebie sąd Boży i w ten sposób
objawił miłość Boga do grzeszników; oraz za Tego, który przybywa jako
Sędzia i Zbawiciel, ażeby prowadzić świat aż do samego końca.
10 c) Bóg w swoim Słowie, przez Ducha Świętego, wzywa wszystkich ludzi do
skruchy i wiary, a grzesznikowi, który uwierzy, zapewnia swoją sprawied
liwość w Jezusie Chrystusie. Ktokolwiek zaufa Ewangelii, jest w oczach Boga
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usprawiedliwiony ze względu na Jezusa Chrystusa i wolny od oskarżeń
Zakonu. Każdego dnia, doświadczając skruchy i przemiany, wraz z całą
wspólnotą wielbi Boga i służy innym, zachowując pewność, że Bóg ustanowi
pełnię swojego Królestwa. W ten sposób Bóg stwarza nowe życie i pośród
tego świata sieje ziarno nowej ludzkości.
11 d) Poselstwo to sprawia, że chrześcijanie, jako ludzie wolni, mogą pełnić
odpowiedzialną służbę w świecie i są gotowi ponosić dla niej cierpienia.
Wiedzą bowiem, że wola Boga, jako nakaz i wspomożenie, ogarnia cały
świat. Bronią ziemskiej sprawiedliwości i pokoju między ludźmi i narodami.
W tym celu muszą wraz z innymi ludźmi szukać rozsądnych i stosownych
rozwiązań oraz mieć swój udział w ich właściwym zastosowaniu. Czynią to
w przeświadczeniu, że Bóg utrzymuje świat, oraz w poczuciu odpowiedzial
ności przed Nim.
12 e) Tak rozumiejąc Ewangelię, trzymamy się symboli starokościelnych oraz
potwierdzamy wspólne przeświadczenie wyrażone w reformacyjnych wy
znaniach wiary, że rdzeniem Pisma Świętego jest jedyne zbawcze
pośrednictwo Jezusa Chrystusa, a poselstwo o usprawiedliwieniu, jako
poselstwo o wolnej łasce Boga, stanowi probierz całego zwiastowania
Kościoła.
2. Zwiastowanie, Chrzest i W ieczerza Pańska

13 Podstawę świadectwa o Ewangelii stanowi świadectwo apostołów i pro
roków zawarte w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Zadaniem
Kościoła jest rozpowszechnianie tej Ewangelii za pośrednictwem słowa
głoszonego w kazaniu i przez duszpasterstwo indywidualne, a także przez
Chrzest i Wieczerzę Pańską. W zwiastowaniu, Chrzcie i Wieczerzy Pańskiej
Jezus Chrystus jest obecny przez Ducha Świętego. W taki sposób usprawied
liwienie w Chrystusie staje się udziałem ludzi, w taki sposób Pan gromadzi
swój lud. W tym celu posługuje się zarówno różnymi urzędami i służbami
w Kościele, jak też świadectwem wszystkich członków swojej wspólnoty.
14 a) Chrzest
Chrztu udziela się wodą, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przez Chrzest
Jezus Chrystus nieodwołalnie przyjmuje do swojej społeczności zbawionych
człowieka, ofiarę grzechu i ^śmierci, tak iż może on stać się nowym
stworzeniem. W mocy Ducha Świętego powołuje go do swojej wspólnoty i do
nowego życia w wierze, w codziennej skrusze i posłuszeństwie.
15 d) Wieczerza Pańska
W Wieczerzy Pańskiej zmartwychwstały Jezus Chrystus przez Słowo obiet
nicy wraz z chlebem i winem udziela samego siebie w dele i krwi,
ofiarowanych za wszystkich. Odpuszcza nam przez to grzechy i umożliwia
nowe życie z wiary. Pozwala nam doświadczyć na nowo, że jesteśmy
członkami Jego ciała. Umacnia nas w służbie wszystkim ludziom.
16 Świętując Wieczerzę Pańską zwiastujemy śmierć Chrystusa, przez którą Bóg
pojednał z sobą świat. Głosimy obecność zmartwychwstałego Pana pośród
nas i radując się z Jego przybycia oczekujemy Jego przyszłego przyjśda
w chwale.
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U l. Uzgodnienia w sprawie potępień doktrynalnych
z czasów Reformacji
17 Różnice, które od czasów Reformacji uniemożliwiały wspólnotę kościelną
między Kościołami luterańskimi i reformowanymi oraz doprowadziły do
wzajemnych potępień, dotyczyły nauki o Wieczerzy Pańskiej, chrystologii
i nauki o predystynacji. Z całą powagą odnosimy się do postanowień ojców
Reformaq'i, niemniej w przedmiocie samych potępień możemy dzisiaj
zgodnie oświadczyć co następuje:
1. W ieczerza Pańska

18 W Wieczerzy Pańskiej zmartwychwstały Jezus Chrystus przez Słowo obiet
nicy wraz z chlebem i winem udziela samego siebie w ciele i krwi,
ofiarowanych za wszystkich. W taki sposób ofiarowuje siebie całkowicie tym
wszystkim, którzy przyjmują chleb i wino. Wierząc przyjmuje się Wieczerzę
Pańską na zbawienie, nie wierząc — na sąd.
19 Społeczności z Jezusem Chrystusem w Jego ciele i krwi nie możemy oddzielić
od samego aktu spożywania i picia. Oderwane od tępo aktu dociekanie,
w jaki sposób Chrystus jest obecny w Wieczerzy Pańskiej, grozi niebez
pieczeństwem zaciemnienia sensu Wieczerzy.
20 Gdzie taka zgoda między Kościołami istnieje, tam potępienia wypowiedziane
w wyznaniach wiary z czasów Reformacji nie mają zastosowania w dokt
rynalnym stanowisku tych Kościołów.
2. Chrystologia

21 W prawdziwym człowieku, Jezusie Chrystusie, odwieczny Syn, a więc sam
Bóg, ofiarował samego siebie, aby zbawić zgubioną ludzkość. Za sprawą
Ducha Świętego, a więc samego Boga, ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus
staje się dla nas obecny w Słowie obietnicy i sakramentach.
22 Wierząc w to samoofiarowanie się Boga w swoim Synu, musimy —
ze względu na dawny, uwarunkowany historycznie, sposób myślenia — na
nowo i w sposób zadowalający wyrazić szczególny punkt widzenia
tradycji reformowanej w kwestii zachowania nauki o boskiej i ludz
kiej naturze Jezusa w postaci nienaruszonej, a w przypadku tra
dycji luterańskiej — w kwestii zachowania nauki o jedności Jezusa jako
osoby.
23 W tych okolicznościach nie możemy dzisiaj potwierdzić dawnych
potępień.
3 Predestynacja

24 W Ewangelii mamy obietnicę bezwarunkowego przyjęcia grzesznika przez
Boga. Kto pokłada ufność w Ewangelii, ten może być pewny zbawienia
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i wielbić Boga za wybranie. O wybraniu możemy więc mówić tylko
w łączności z powołaniem do zbawienia w Chrystusie.
25 Doświadczenie wiary uczy, że nie wszyscy przyjmują poselstwo o zbawieniu,
ale też uznaje, że Boże postępowanie z ludźmi okryte jest tajemnicą.
Jednocześnie świadczy o tym, jak ważne są ludzkie decyzje i jak realny jest
Boży zamysł powszechnego zbawienia. Świadectwo Pisma Świętego o Chrys
tusie nie daje podstaw do mniemania, że Bóg swym odwiecznym wyrokiem
ostatecznie potępił określone jednostki lub narody.
26 Gdzie taka zgoda między Kościołami istnieje, tam potępienia wypowiedziane
w wyznaniach wiary z czasów Reformacji nie mają zastosowania w dokt
rynalnym stanowisku tych Kościołów.
4. Wnioski

27 Gdzie te stwierdzenia zostają zaakceptowane, tam potępienia wypowiedzia
ne w wyznaniach wiary z czasów Reformaq'i w odniesieniu do Wieczerzy
Pańskiej, chrystologii i predystynaq'i nie mają zastosowania w aktualnej
doktrynie. Nie oznacza to, że potępienia wypowiedziane przez ojców
Reformaq'i były bezzasadne, jednakże nie stanowią już przeszkody w ustano
wieniu wspólnoty kościelnej.
28 Między naszymi Kościołami występują znaczne różnice w formach na
bożeństwa, typach pobożności i w ustroju kościelnym, często odczuwane
w zborach bardziej niż tradycyjne różnice doktrynalne. Mimo to, pozostając
wierni Nowemu Testamentowi i reformacyjnym kryteriom wspólnoty
kościelnej, nie jesteśmy w stanie dostrzec w tych różnicach czynnika, który
uzasadniałby podział kościelny.

IV. Deklaracja i urzeczywistnienie wspólnoty kościelnej
29 Wspólnota kościelna, tak jak ją definiujemy w tej konkordii, oznacza, że
Kościoły o różnych tradycjach wyznaniowych, na podstawie zgody jaką
osiągnęły w rozumieniu Ewangelii, przyzwalają sobie wzajemnie na
współuczestnictwo w Słowie i Sakramencie oraz starają się o możliwie pełne
współdziałanie w składaniu świadectwa i w służbie światu.
1. Deklaracja wspólnoty kościelnej

30 Trwając w wierności wobec obowiązujących wyznań wiary lub w po
szanowaniu własnych tradycji, przystępujące do tej konkordii Kościoły
oświadczają, że:
31 a) łączy je wspólne rozumienie Ewangelii, jak to zostało wyrażone w części II
i III;
32 b) zgodnie z tym, co powiedziano w części III, potępienia dokt
rynalne zawarte w pismach wyznaniowych nie znajdują zastosowania we
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współczesnym stanowisku doktrynalnym Kościołów uznających tę konkordię;

33 c) służą sobie wzajemnie wspólnotą Stołu Pańskiego i kazalnicy, a to
obejmuje także wzajemne uznawanie ordynacji oraz współusługiwanie
duchownych.
34 Tymi słowami zostaje ogłoszona wspólnota kościelna, a uniemożliwiające
ją od XVI stulecia podziały — zniesione. Zainteresowane Kościoły są
przekonane, że wspólnie stanowią cząstkę jednego Kościoła Jezusa Chrys
tusa, i że Pan kieruje je i zobowiązuje do wspólnej służby.
2. Urzeczywistnienie wspólnoty kościelnej

35 W spólnota kościelna urzeczywistnia się w życiu Kościołów i zborów.
Wierząc w jednoczącą moc D ucha Świętego składają one razem świadectwo
i sprawują służbę, starając się pogłębiać i wzmacniać odnalezioną
wspólnotę.
36 a) Świadectwo i służba
Zwiastowanie zyskuje w świecie na wiarygodności, gdy Kościoły zgodnie
świadczą o Ewangelii. Ewangelia sprawia, że mogą one razem pełnić wspólną
służbę, która będąc służbą miłości kieruje się ku człowiekowi i dąży do
usunięcia przyczyn jego niedoli. Zaangażowanie po stronie sprawiedliwości
i pokoju w świecie wymaga, aby Kościoły w coraz większym stopniu
przyjmowały na siebie współodpowiedzialność.
37 b) Kontynuacja pracy teologicznej
Konkordia nie narusza obowiązującego charakteru wyznań wiary zaintere
sowanych Kościołów. Sama nie aspiruje do miana nowego wyznania wiary.
Zawiera uzgodnienia osiągnięte w zasadniczych kwestiach, uzgodnienia,
które umożliwią wspólnotę Kościołom różnych wyznań. Zgodnie z tym
porozumieniem, zainteresowane Kościoły pragną dążyć do ustanowienia
wspólnoty świadectwa i służby oraz zobowiązują się do kontynuowania
dyskusji doktrynalnych.
38 Wspólne rozumienie Ewangelii, na którym opiera się wspólnota kościelna,
należy dalej pogłębiać, sprawdzać w świetle świadectwa Pisma Świętego
i nieustannie aktualizować.
39 Zadaniem Kościołów jest kontynuowanie studiów nad różnicami doktrynal
nymi występującymi w obrębie samych Kościołów i między nimi, lecz
pozbawionymi charakteru dzielącego. Należą do nich:
— zagadnienia hermeneutyczne dotyczące rozumienia Pisma Świętego,
wyznania wiary i Kościoła;
— relacja między Prawem a Ewangelią;
— praktyka chrzcielna;
— posługiwanie (urząd) duchownego i ordynacja;
— doktryna o „dwóch państwach” a doktryna o panowaniu Chrystusa;
— Kościół i społeczeństwo.
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Jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę problemy, jakie wyłoniły się
w ostatnich czasach rzutując na świadectwo i służbę, ustrój i praktykę
Kościoła.
40 Odwołując się do wspólnego dziedzictwa, Kościoły wyrosłe z Reformacji
muszą określić swój stosunek do ujawniających się współcześnie tendencji
polaryzacyjnych w teologii. Do pewnego stopnia sięgają one głębiej niż
różnice doktrynalne, jalrie legły niegdyś u podstaw kontrowersji luterańsko-reformowanych.
41 Wspólna praca teologiczna m a na celu poświadczyć prawdę Ewangelii
i odróżnić ją od wszelkich zafałszowań.
42 c) Skutki organizacyjne
Deklaracja wspólnoty kościelnej nie przesądza o regulacjach prawnokościelnych dotyczących szczegółowych rozwiązań w zakresie stosunków
między Kościołami lub wewnątrz Kościołów. Podejmując jednak takie
regulacje, Kościoły wezmą pod uwagę tę konkordię.
43 Ogólnie obowiązuje zasada, że ogłoszenie wspólnoty kazalnicy i Stołu
Pańskiego oraz wzajemne uznanie ordynacji (duchownych) nie narusza
obowiązujących w Kościołach przepisów dotyczących wprowadzania
w urząd duchownego, sprawowania posługi duszpasterskiej lub organizacji
życia parafialnego.
44 Sprawa unii organicznej między poszczególnymi Kościołami może być
rozstrzygana wyłącznie lokalnie, tam, gdzie te Kościoły żyją. Rozpatrując tę
sprawę trzeba wziąć pod uwagę następujące kwestie:
45 Unia, która naruszałaby żywą różnorodność zwiastowania, form na
bożeństwa, ustroju kościelnego oraz działalności diakonijnej i społecznej,
byłaby sprzeczna z istotą wspólnoty kościelnej zapoczątkowanej tą deklaraqą. Z drugiej strony, w pewnych okolicznościach, ze względu na bliski
związek między świadectwem Kościoła a jego ustrojem, dobro Kościoła
może wymagać formalnego zjednoczenia na drodze prawnej. Jeśli za tą
deklaracją wspólnoty kościelnej pójdą działania organizacyjne, trzeba ba
czyć, aby nie dokonywały się one kosztem ograniczania swobody decyzji
Kościołów mniejszych.
46 d) Aspekty ekumeniczne
Ustanawiając i urzeczywistniając między sobą wspólnotę kościelną,
zainteresowane Kościoły czynią to w poczuciu swojej odpowiedzialności
za krzewienie ekumenicznej wspólnoty wszystkich Kościołów chrześci
jańskich.
47 Ustanowienie takiej wspólnoty Kościołów na obszarze Europy uznają za
wkład w urzeczywistnienie tego celu. Spodziewają się, że przezwyciężenie
dotychczasowych podziałów między nimi wywrze wpływ na inne pokrewne
wyznani owo Kościoły zarówno w Europie, ^jak i na innych kontynentach. Są
gotowe rozważyć wraz z nimi możliwość zawarcia szerszej wspólnoty
kościelnej.
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48 Oczekiwanie to odnosi się również do stosunków między Światową
Federacją Luterańską a Światowym Aliansem Kościołów Reformowa
nych.
49 Zainteresowane Kościoły wyrażają również nadzieję, że zawarta między nimi
wspólnota kościelna zainspiruje nowe spotkania i współpracę z Kościołami
innych wyznań. Oznajmiają, że są gotowe uwzględnić w swoich dyskusjach
doktrynalnych ten szerszy kontekst.
Przekład na podstawie wersji angielskiej i niemieckiej
Karol Karski
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Wykaz skrótów
AAS
AG
Apol
AS
BSLK
CA
Cat. Rom.
CD
CIC
DH
DK
DS
DV
EN
FCEp
FCSD
GS
LG
NA
PO
SC
UR
WA
WADB
WKS

Acta Apostolica Sedis
Vaticanum II: Ad gentes
Apologia Konfesji Augsburskiej (1531)
Artykuły Szmalkaldzkie (1537)
Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche, Göttingen
Confessio Augustana (Konfesja Augsburska, 1530)
Catechismus Romanus
Vaticanum II: Christus Dominus
Codex Iuris Canonici (Kodeks Prawa Kanonicznego, 1983)
Vaticanum II: Dignitatis humanae
Duży Katechizm Lutra (1529)
Denzinger-Schönmetzer
Vaticanum II: Dei verbum
Evangelii nuntiandi (Pismo Apostolskie 1975)
Formula Concordiae, Epitome (1577)
Formula Concordiae, Solida Declaratio (1577)
Vaticanum II: Gaudium et spes
Vaticanum II: Lumen gentium
Vaticanum II: Nostra aetate
Vaticanum II: Presbyterorum ordinis
Vaticanum II: Sacrosanctum concilium
Vaticanum II: Unitatis redintegratio
Martin Luther, Werke, Weimarer Ausgabe
Martin Luther, Werke, Deutsche Bibel, Weimarer Ausgabe
Wybrane Księgi Symboliczne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
Warszawa 1980
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Przedmowa
Jedność widzialna była i jest zawsze ostatecznym celem międzynarodowego
dialogu między Kościołem rzymskokatolickim a Wspólnotą luterańską. W 1992
r. minęła 25 rocznica podjęcia tego dialogu przez Światową Federację Lute
rańską i Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan. Miało to miejsce w Zurychu
w 1967 r., bezpośrednio po zakończeniu II Soboru Watykańskiego.
Niniejszy dokument zamyka trzecią fazę dialogu. W fazie tej zajęto się kwestią
zasadniczą dla stosunków katolicko-luterańskich: rolą Kościoła w Bożym planie
zbawienia. Temat ten wyrósł organicznie z raportów dwóch pierwszych faz
dialogu.
Raport z Malty „Ewangelia a Kościół” (1972) oznaczał koniec pierwszej fazy
dialogu. Stwierdził daleko sięgający konsens w nauce o usprawiedliwieniu oraz
ukazywał konwergencję poglądów w sprawie pojmowania Pisma i Tradycji.
Raport z Malty stał się podstawą dalszego dialogu, ustalał jego kierunek
i ukazywał sposób jego realizacji. Stworzył możliwość podjęcia pracy nad
szerokim wachlarzem tematów; dzięki temu w drugiej fazie dialogu opracowano
wiele dokumentów poświęconych specyficznym zagadnieniom doktrynalnym,
które od Reformacji XVI wieku uchodziły za czynnik powodujący rozłam
kościelny.
W oparciu o księgi wyznaniowe z okresu Reformacji i dokumenty II Soboru
Watykańskiego, .uwzględniając wyniki badań naukowych w dziedzinie biblistyki, liturgiki, dogmatyki i historii Kościoła, Wspólna Komisja Rzymskokatolicko-Luterańska była w stanie w drugiej fazie dialogu przedłożyć Kościołom
wspólne dokumenty studyjne: „Wieczerza Pańska” (1978) i „Urząd duchowny
w Kościele” (1981). Poza tym opracowała deklaracje z okazji dwóch reformacyjnych jubileuszów: „Wszyscy pod jednym Chrystusem” było wspólną deklaracją
na 450. rocznicę Confessio Augustana z 1530 roku, a deklaracja „Marcin Luter
- świadek Jezusa Chrystusa” ukazała się w 1983 roku z okazji 500. rocznicy
urodzin Reformatora. Oba dokumenty, jak i liczne artykuły i przemówienia,
w których jubileusze te znalazły odzwierciedlenie, są ważnym wkładem do
realizacji jedności katolicko-luterańskiej.
W dwóch dalszych dokumentach drugiej fazy dialogu - „Drogi do
wspólnoty” (1980) oraz „Jedność przed nami: modele, formy i fazy katolic
ko-luterańskiej wspólnoty kościelnej” (1984) - chodziło o ukazanie konkretnego
urzeczywistnienia widzialnej jedności.
W 1985 roku trzeba było odpowiedzieć na pytanie dotyczące ewentualnego
przebiegu trzeciej fazy dialogu. Wspólne memorandum zaczynało się od słów:
Dialog doprowadził nas do punktu, z którego nie ma już powrotu. Zagadnienie
urzeczywistnienia katolicko-luterańskiej wspólnoty kościelnej musi tworzyć przeto
ramy dla dalszego dialogu.
Z aprobatą cytowano odpowiedni fragment deklaracji VII Zgromadzenia
Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej (1984):
Podczas trwania trzeciejfazy dialogu teologicznego tematy trzeba sformułować
w taki sposób, aby z wyrażonego konsensu lub opracowanych konwergencji
wynikały konsekwencje dla wspólnoty kościelnej.
Po omówieniu potępień doktrynalnych z okresu Reformacji wspólne memo
randum kończyło się słowami:
Z doświadczeń i spotkań między katolikami i luteranami wynika /...I, że jako
centralne zagadnienie narzuca się kwestia rozumienia Kościoła, ściślej: kwestia
Kościoła i sposobu jego instrumentalizacji w Bożym planie zbawienia (Kościółjako
znak inarzędzie; „sakramentalność” Kościoła) ... Lecz zagadnienie to-zw laszcza
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dla strony luterańskiej - wiąże się na nowo z kwestią nauki o usprawiedliwieniu.
Przy tym nie tyle chodzi tutaj o kwestię rozumienia usprawiedliwienia jako takiego
/.../ Raczej chodzi o konsekwencje wynikające z wzajemnej relacji między
usprawiedliwieniem a Kościołem.
Tym samym dyskusja powróciła do tematu, który był już obecny w pierwszej
fazie dialogu. Niemal dwadzieścia lat później nowa Wspólna Komisja musiała
też wziąć pod uwagę sposób przedstawienia tematu usprawiedliwenia w doku
mentach: „Wieczerza Pańska” i „Urząd duchowny w Kościele” . Poza tym
musiała się ona liczyć z rezultatami nowej, ze wzmożoną intensywnością
prowadzonej debaty na temat, czy między protestantyzmem a katolicyzmem
istnieje rzeczywiście „fundamentalna różnica” .
Zadaniem trzeciej fazy dialogu było zajęcie się tematem „Kościoła” w świetle
sakramentalności i usprawiedliwienia. Pracę podjęto wiosną 1986 roku, a za
kończono ją w 1993 roku. Wspólna Komisja spotykała się raz w roku.
W większości przypadków między obradami plenarnymi odbywały się posiedze
nia redakcyjne.
Po rozpoczęciu pracy odpowiedzialność za jej kierunek i przebieg ponosiła
Wspólna Komisja. Chociaż przedłożony dokument odpowiada w pełni pierwo
tnemu mandatowi wyrażonemu we wspólnym memorandum z 198S roku, to
jednak trzeba zwrócić uwagę na dwa elementy, które czytelnikowi mogą pomóc
w lepszym zrozumieniu naszej pracy. Po pierwsze, na podstawie przemian, jakie
dokonały się między 1972 (Raport z Malty) a 1986 rokiem, Komisja poczuła się
zmuszona zbadać, na ile twierdzenie o „daleko sięgającym konsensie” w kwestii
usprawiedliwienia odpowiada rzeczywistości. Przy okazji uwzględniła także
obszerny dokument z dialogu prowadzonego w USA na temat: „Usprawied
liwienie przez wiarę” (1985), jak i rozdział dotyczący usprawiedliwienia z niemie
ckiego studium: „Czy potępienia doktrynalne z okresu Reformacji są w dalszym
ciągu czynnikiem podtrzymującym podział kościelny?” (1986).
Po drugie, w toku prac nad dokumentem studyjnym „Kościół a usprawied
liwienie” powstała konieczność poświęcenia uwagi również takim tematom
eklezjologicznym, które pierwotnie nie były przewidziane. Zakres projektu
trzeba więc było poszerzyć, o ile rezultat miał być przekonywający. Dlatego
niniejszy tekst jest najobszerniejszym dokumentem spośród wszystkich, jakie
powstały w ramach tego międzynarodowego dialogu. •
Wspólna Komisja prosi o potraktowanie tego studium łącznie z dokumen
tami drugiej fazy; chodzi tu o następujące teksty: „Wieczerza Pańska” , „Urząd
duchowny w Kościele” , „Drogi do wspólnoty” i „Jedność przed nami” .
Jednocześnie Komisja stawia pytanie, czy dokumenty te razem wzięte stanowią
wystarczający konsens, który umożliwi naszym Kościołom podjęcie konkret
nych kroków ku widzialnej jedności, kroków, które stają się coraz bardziej
niezbędne.
Würzburg, 11 września 1993 roku.
Paul-Werner Scheele
Biskup Würzburga
Niemcy

James R. Crumley jr
Biskup emerytowany
Kościół Luterański
w Ameryce - USA
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1. Usprawiedliwienie i Kościół
1. Katolicy i luteranie wierzą wspólnie w trójjedynego Boga, który usprawie
dliwia grzesznika ze względu na Chrystusa z łaski przez wiarę, czyniąc go
członkiem Kościoła przez chrzest. Tak wiara i chrzest łączą ze sobą usprawied
liwienie i Kościół: usprawiedliwiony grzesznik zostaje włączony do wspólnoty
wierzących Kościoła, stając się jego członkiem. Usprawiedliwienie i Kościół
wchodzą w ten sposób w żywy związek ze sobą, stanowiąc owoc zbawczego
działania Boga wobec człowieka.
2. Według tradycji luterańskiej usprawiedliwienie grzesznika jest artykułem
wiary o decydującym znaczeniu dla samej egzystencji Kościoła1. Luter ob
jaśniając Psalm 130:4, który jest dla niego kwintesencją nauki o usprawied
liwieniu, powiada tak: Rozkwit znaczenia tego artykułu oznacza rozkwit Kościoła,
jego upadek - upadek Kościoła2. Na tym tle trzeba widzieć relaq'ę między
usprawiedliwieniem a Kościołem jako temat dialogu katolicko-luterańskiego.
Konsens w nauce o usprawiedliwieniu - nawet gdy występują w nim niuanse
- musi się sprawdzić pod względem eklezjologicznym. Wszystko, co w sprawie
istoty Kościoła, środków łaski i urzędu kościelnego jest przedmiotem wiary
i nauczania, musi mieć zakotwiczenie w samym wydarzeniu zbawczym, musi też
posiadać oznaki usprawiedliwiającej wiary, która jest sposobem na przyjęcie
i przyswojenie tego wydarzenia. Ódpowiednio do tego wszystko, co w sprawie
istoty i skutków usprawiedliwienia jest przedmiotem wiary i nauki, trzeba też
widzieć w ogólnym kontekście wypowiedzi o Kościele, środkach łaski i urzędu
kościelnego. Jest to niezbędne kryterium, w którego świetle stale trzeba badać
wszelkie przejawy życia i działalności Kościoła; zasada ta została już pod
kreślona w dialogu „Usprawiedliwienie przez wiarę” prowadzonym na terenie
USA: Katolicy ja k i luteranie mogą uznać konieczność oceny życia, struktur
i teologii Kościoła na podstawie tego, ja k dalece są one czynnikiem sprzyjającym
lub utrudniającym zwiastowanie wolnych i miłosiernych obietnic Bożych w Chrys
tusie Jezusie, obietnic, które tylko przez wiarę mogą być właściwie przyjęte3.
3. Na wstępie niniejszego dokumentu, zajmującego się Kościołem w świetle
usprawiedliwiającej wiary, należy podkreślić, że usprawiedliwienie i Kościół są
prawdami wiary (1.1); mają one oparcie w wierze w Chrystusa i w Trójcę Świętą
(1.2) oraz są niezasłużonym darem łaski, który jest jednocześnie wyzwaniem
wobec naszego świata (1.3).
1.1 Usprawiedliwienie i Kościół jako prawda wiary
4.
Katolicy i luteranie dają wspólnie świadectwo o zbawieniu, darowanym
tylko w Chrystusie i tylko z łaski, a przyjmowanym we wierze. W wyznaniu wiary
wspólnie stwierdzają: wierzymy wjeden, święty, katolicki/powszechny i apostolski
Kościół. Usprawiedliwienie grzesznika i Kościół są fundamentalnymi artykułami
wiary. We wierze w trójjedynego Boga wyznajemy, że ten Bóg usprawiedliwia
1 Articulus stantis et cadentis ecclesiae.
2 W AD B 40, III, 352,3: quia isto articulo stante stat Ecclesia, ruente ruit Ecclesia.
3 Justification by Faith, Lutherans and Catholics in Dialogue VII, Minneapolis 1985, 153.
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nas bez naszej zasługi z łaski i gromadzi w swoim Kościele. Jego miłosierdzie jest
i pozostaje źródłem naszego życia. Tylko z łaski i w merze w zbawcze działanie
Chrystusa, a nie na podstawie naszych zasług zostajemy przyjęci przez Boga
i otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i wzywa
do dobrych uczynków4. Niepojętą, chwalebną łaską Boga jest to, że przez
Chrystusa, w jednym Duchu mamy dostęp do Ojca, jesteśmy współobywatelami
świętych i domownikami Boga i budujemy się na mieszkanie Boże w Duchu (por. Ef
l,5n.; 2,18-22).
5.
Wyrażając się w sposób właściwy i ścisły, nie wierzymy w usprawied
liwienie i Kościół, lecz w Ojca, który okazuje miłosierdzie i gromadzi nas
w Kościele jako swój lud, w Chrystusa, który nas usprawiedliwia i którego ciałem
jest Kościół, i w Ducha Świętego, który nas uświęca i żyje w Kościele. Nasza
wiara obejmuje usprawiedliwienie i Kościół jako dzieła trójjedynego Boga; dzieła
te tylko we wierze w Niego mogą być właściwie przyjęte. Wierzymy w usprawied
liwienie i Kościół jako misterium, jako tajemnicę wiary, gdyż wierzymy
wyłącznie w Boga, któremu możemy się w pełni oddać w wolności i miłości, i na
którego Słowie, będącym obietnicą zbawienia, możemy z całym zaufaniem
oprzeć całe nasze życie.Dlatego o usprawiedliwieniu i Kościele możemy łącznie
powiedzieć, że oba elementy wprowadzają nas w misterium trójjedynego Boga;
jedno i drugie jest zatem tajemnicą wiary, nadziei i miłości.
1.2 Usprawiedliwienie i Kościół oparte na tajemnicy Chrystusa i Trójcy Świętej

6. Według świadectwa Nowego Testamentu, nasze zbawienie, usprawied
liwienie grzesznika i egzystencja Kościoła są związane nierozłącznie
z trójjedynym Bogiem i wyłącznie się na Nim opierają. Zostaje to poświadczone
w różny, lecz jednoznaczny sposób. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam
przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym
bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani
od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem
przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez
życie jego (Rz 5, 8-10). - Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny
(J 3,16). - Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas
umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze (1 J 4,10). Krótko
mówiąc: Bóg nas przedtem umiłował (1 J 4,19)vNasze zbawienie w trójjedynym
Bogu opiera się na posłannictwie Syna i Ducha Świętego (por. Ga 4,4-6; J 14,16n.
26; 16,7-15).
7. Kościół ma - odpowiednio - swój fundament w ofierze Syna
i posłannictwie Ducha. Bóg nabył swój Kościół krwią własnego Syna (Dz 20,28).
Chrystus jest Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem (Ef 5,23); On
umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go
kąpielą wodną przez Słowo (Ef 5,25n.). Mocą posłannictwa Ducha Świętego
młody Kościół wkracza w życie publiczne w Dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz 2).
4
Wszyscy pod jednym Chrystusem, Stanowisko Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko-Ewangelickoluterańskiej w sprawie Konfesji Augsburskiej (1980), nr 14, w: S.C. Napiórkowski, Wszyscy
pod jednym Chrystusem. Ogólnokościelny dialog katolicko-luterański, cz. l:lata 1965-1981, Lublin
1985, 199-205.
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Zwłaszcza w listach Pawiowych uwidacznia się łączność Kościoła z trójjedynym
Bogiem, gdy Apostoł mówi o nim jako o pielgrzymującym Ludzie Boga Ojca,
jako Ciele Chrystusa - Syna i jako Świątyni Ducha Świętego.
1.3
Usprawiedliwienie i Kościół
jako niezasłużony dar łaski i jako wyzwanie

8. Paweł nazywając Kościół Boży w Koryncie Kościołem poświęconych
w Chrystusie Jezusie i powołanych świętych, ukazuje, że Kościół i jego
członkowie żyją całkowicie z niezasłużonego daru łaski Chrystusa, za który
składa on wyraźne dziękczynienie (por. 1 K or 1,2-4). W Liście do Efezjan
niezasłużony dar łaski, który stworzył chrześcijan i Kościół, staje się powodem
wielbienia chwały Boga i Jego łaski (por. Ef 1,3-14); czytamy: Albowiem łaską
zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się
kto nie chlubił (Ef 2,8n.). Tajemnica Chrystusa i Trójcy Świętej jest fundamentem
usprawiedliwienia i Kościoła - tego niezasłużonego daru łaski: Ale gdy się
objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla
uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, leczr dla miłosierdzia swego przez
kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas
obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni
łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam
przyświeca (Tt 3,4-7). Ponieważ dar ten ma charakter łaski, przeto człowiek nie
może nań wywrzeć żadnego wpływu, lecz tylko przyjąć go we wierze; zwracał już
na to uwagę cytowany werset: Albowiem laską zbawieni jesteście przez wiarę (Ef
2,8; por. Rz 3,28).
9. Luteranie i katolicy uznają wspólnie świadectwo biblijne o usprawied
liwieniu i Kościele jako niezasłużonym darze łaski; widzą w tym świadectwie
niesłychane wyzwanie wobec naszego świata. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli
zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2,4). Poselstwo o usprawiedliwieniu
jest wyrazem uniwersalnej woli zbawczej Boga. Obiecuje człowiekowi zbawienie
i prawo do życia bez względu na zasługi i zajmowaną pozycję. Bóg przyjmuje
grzeszne stworzenie z czystego miłosierdzia, przekreślając w ten sposób zasadę
uczynków i osiągnięć jako podstawę życia. Przez to umożliwia styl życia, który
jest zdecydowanie sprzeczny ze stylem dominującym w świecie; ten nowy styl to
życie miłości. Miłość ta wyrasta z wiary, przekazując dalej bezgraniczne
miłosierdzie, które otrzymała. Cierpi ona z powodu niedostatku i niesprawied
liwości, które doświadczają inni, reagując na nie poświęceniem i wyrzeczeniem.
Zachęca członków Kościoła, aby wespół z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
pośród rażącej różnicy w poziomie życia biednych i bogatych, pośród konfliktów
między ideologiami, interesami, rasami, narodami i płciami, występowali
w obronie sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia. Tak więc również
Kościół jest ośrodkiem sprzeciwu i wyzwania wobec naszego świata - jako
miejsce zwiastowania usprawiedliwienia z łaski, jako przestrzeń praktykowania
wspólnoty i miłości, jako współtwórca sprawiedliwszego, bardziej ludzkiego
świata.
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2. Trw ale źródło Kościoła
2.1 Jezus Chrystus jako jedyny fundament Kościoła
10. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest
założony, a którym jest Jezus Chrystus (1 Kor 3,11). Wypowiedź tę, w ścisłym
znaczeniu tego słowa, trzeba ocenić i uznać za fundamentalną zasadę eklez
jologii. Jedynym fundamentem Kościoła jest dokonane raz na zawsze dzieło
zbawcze Boga w Jezusie Chrystusie5. Wszystko, co jest do powiedzenia na temat
źródła, istoty i celu Kościoła, musi być rozumiane jako objaśnienie tej zasady.
Tylko w jej świetle może być rozumiana jedność jako podstawowa cecha
Kościoła; od zarania Kościoła istnieje ona tylko jako jedność zagrożona
i kwestionowana ze względu na istniejące rozbicie (por. 1 K or l,10nn.).
11. „Jezus Chrystus” lub „Jezus jest Panem” - to pierwotne formy

chrześcijańskiego wyznania wiary. Sprawcą tego wyznania, przez które Kościół
jako wspólnota staje się słyszalny w tym świecie, jest Duch Święty, w którego
mocy Jezus staje się znany jako Pan (por. 1 Kor 12,3), i Bóg Ojciec, który przez
swoje objawienie obdarza nas wiarą w Mesjasza i Syna (por. Mt 16,17). Kościół
zawdzięcza swój początek nie pojedynczemu, wyizolowanemu aktowi założyciels
kiemu, lecz opiera się na całości Chrystusowego wydarzenia /.../ poczynając od
wybrania ludu Bożego Starego Testamentu. Kościół opiera się na działalności
Jezusa, zwiastowaniu przezeń Królestwa i gromadzeniu uczniów przez wzywanie do
nawrócenia i naśladowania /.../, na ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej, na Krzyżu
i Zmartwychwstaniu Chrystusa, wylaniu Ducha Świętego i na tym, że cala ta droga
zmierza do eschatologicznego spełnienia w paruzji Pana6. W tym szerokim sensie
termin „ustanowienie lub założenie Kościoła przez Jezusa Chrystusa” jest
trafnym wyjaśnieniem eklezjologicznej zasady zawartej w 1 K or 3:11, zasady,
z której nie można zrezygnować.
12. Cała działalność Jezusa jest przeniknięta tajemnicą Trójcy Świętej i w tej

perspektywie musi być widziana. Dokonywała się ona zawsze w posłuszeństwie
wobec Ojca, który Go posłał (por. J 5,19). Jednocześnie działalność ta była
wyposażona w autorytet i moc Ducha Świętego, przez którego Jezus otrzymał
życie (por. Łk 1,35), który od chrztu świadczył o Nim jako o Synu Bożym (por.
Łk 3,22), a po zmartwychwstaniu z umarłych napełnił Go mocą (por. Rz 1,4).
Tak więc już do pierwotnej formy wyznania wiary w Chrystusa było włączone
wyznanie trynitarne jako pochwała dokonanego raz na zawsze dzieła zbawczego.
2.2 Wybranie Izraela jako trwała podstawa istnienia Kościoła

13.
Kościół Nowego Testamentu był stale świadomy tego, że historia Ludu
Bożego nie zaczęła się od niego. Bóg, który wskrzesił Jezusa z umarłych, jest tym
samym Bogiem, który powołał Abrahama na Ojca wszystkich wierzących,
wybrał Izraela spośród wszystkich narodów na swoją własność i zawarł z nim
5 Kirchengemeinschaft in Wort und Sakrament. Bilaterale Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofs
konferenz und der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands,
Paderborn-Hannover 1984, nr 1.
6 Tamże, nr 2; por. LG 3n.
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trwałe przymierze (por. Rz 9,6). Tak więc historia Kościoła m a swoja podstawę
historyczno-zbawczą w dziejach Izraela (por. Dz 13,16nn.; H br 1,1-2). Zawsze
też ma Kościół przed oczyma słowa Apostoła Pawła odnoszące się dojego ziomków,
„do których natęży przybrane synostwo i chwała, przymierze i zakon, służba Boża
i obietnice; ich przodkami są ci, z których pochodzi Chrystus wedle ciała” (R z 9,
4-5), Syn Dziewicy Maryi1. Zawsze też musi sobie zdawać sprawę, że za
pośrednictwem owego ludu, z którym Bóg w niewypowiedzianym miłosierdziu
swoim postanowił zawrzeć Stare Przymierze, otrzymał objawienie Starego Tes
tamentu i karmi się korzeniami dobrej oliwki, w którą wszczepione zostały gałązki
dziczki oliwnej narodów78.
2.2.1 Łaska Boga jako kontinuum historii Izraela
14. Bóg wyjawił Izraelowi tajemnicę swojego imienia zapewniając go: Jam
jest Pan, Bóg twój (Wj 20,2). Tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich
pokoleń ziemi (Am 3,2; por. Pwt 7,6). Dlatego Bóg już Abrahama wywołał
z domu ojcowskiego i ojczyzny (por. Rdz 12,1) na drogę posłusznej wiary
w Tego, który go powołał. Posłuszeństwo wiary Izraela m a być całkowite: Bądź
bez skazy przed Panem, Bogiem twoim (Pwt 18,13). Dlatego Izrael nie ma mieć
innych bogów, lecz powinien służyć wyłącznie jedynemu prawdziwemu Bogu
(por. Wj 20,3-5). Słuchaj Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz
tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej
siły swojej (Pwt 6,4-5). Takim było i takim jest podstawowe wyznanie ludu
Izraela.
15. Wybranie Izraela przez Boga spośród wszystkich narodów nie było
spowodowane jego zasługami lub nadzwyczajnymi osiągnięciami. Nie dlatego, że
jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż
jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku wam /.../
wyprowadził was Pan możną ręką (Pwt 7,7-8). Miłość ta pozostaje niezłomna.
Chociaż Izrael był często niewierny przymierzu zawartemu z Bogiem, Bóg
pozostawiał mu możliwość nawrócenia. Gdzie Bóg właściwie powinien był
anulować przymierze lub zwrócić się do Izraela jak do cudzołożnicy: Wy nie
jesteście moim ludem, tam przemawia do niego słowami pełnymi miłości: Synami
Boga żywego jesteście! (Oz 2,1; por. Rz 9,25-26). A więc właśnie cud przebaczenia
grzechów należy do darów miłości Boga wobec swojego ludu (por. Iz 44,2).
Wierność Boga wobec przymierza obejmuje od początku przebaczenie
grzechów. Świadczą o tym liczne Psalmy; również prorocy nie zapowiadają tylko
sądu, lecz stale też mówią o łasce i nawróceniu. Łaska Boża jest źródłem
i fundamentem Starego i Nowego Przymierza oraz podstawą oczekiwania
wiecznej chwały.
2.2.2 Wybranie Izraela dla narodów
16.
Chociaż troska zbawcza Boga była od początku stale odrzucana, a Jego
przymierze ciągle łamane, Bóg dzięki coraz to nowym inicjatywom zbawczym
zachował ciągłość swego łaskawego zatroskania. Jak przymierze z Noem
stanowiło nowy początek w historii całej ludzkości z Bogiem, tak też wybranie
7 N A 4.
8 Tamże; według Rz 11,17-24.
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Izraela spośród wszystkich narodów zmierza od początku ku włączeniu wszyst
kich ludów w Boże dzieje zbawienia.
17.
Również błogosławieństwo, które Bóg obiecał Abrahamowi, nie ograni
cza się do uczynienia z jego potomków wielkiego narodu, lecz osiąga swoje
apogeum w obietnicy: w tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi (Rdz
12,3; por. Ga 3,8). Prorocy jako akt końcowy historii zbawienia widzą narody
ziemi pielgrzymujące ze wszystkich stron do Jerozolimy w celu otrzymania
wspólnego zbawienia w Bożym uniwersalnym królestwie pokoju (por. Iz 2,1-5;
Mi 4,1-4). Syjon jako środek Izraela ma stać się ośrodkiem mesjanistycznego
królestwa pokoju dla całego świata narodów, a potomek Dawida, wielkiego
króla Izraela, m a być królem pokoju nad wszystkimi narodami (por. Iz 9,5-6).
Jako wybrany sługa Boży zaprowadzi osobiście prawo Boże pośród narodów
całej ziemi (por. Iz 42,1-12; 49,6).
2.3 O parde Kośdoła na wydarzeniu Chrystusowym
18. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się
narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod
zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg
zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze! (Ga 4,4-6).
M atka Jezusa była Żydówką. Jako Mesjasz Izraela pochodzi On z rodu Dawida
(por. Łk l,32n.; Rz l,3n.). Bóg, którego Królestwo Jezus zwiastował, jest Bogiem
Abrahama, Izaaka i Jakuba. Swoje zwiastowanie kierował do ludu Izraela (por.
M t 15,24; 10,6). Jezus zwiastował miłość Bożą w sposób niezwykle radykalny:
Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników (Mk
2,17). Zgodnie z tym Jezus nauczał miłości do Boga, którego władza królewska
dopełnia się w miłosierdziu, a miłość bliźniego obejmuje też miłość nieprzyjaciół
(por. M t 5,44). Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy (Mt
22,40; por. Pwt 6,5; K pł 19,18).
19. Z faktu, że Jezus jako Syn Boży jest Mesjaszem i że w Nim ujawnił się
zaczątek eschatologicznej władzy Boga, wynika niepowtarzalne wydarzenie
zbawcze. Polega ono na tym, że przekroczony został próg darów zbawczych
w historii Jego narodu i zaczęło się urzeczywistniać ostateczne zbawienie
wszystkich narodów. W Nim wypełniają się obietnice wszystkich proroków: On
jest światłością, która rozświetla wszelką ciemność; życiem, które pokonuje
wszelkie moce śmierci; sprawiedliwośdą, która eliminuje wszelki grzech. Według
świadectwa Nowego Testamentu, nowe przymierze (Jr 31,31-34) zostało zawarte
w Jego krwi (1 K or 11,25; Łk 22,20), a Jego krew jest krwią przymierza (por. Wj
24,8), która została przelana za wszystkich na odpuszczenie grzechów (Mt 26,28;
por. M k 14,24). W Jezusie dopełnia się wierność Boga wobec przymierza. On od
samego początku, mimo całej niewierności ludzkiej, nie odstępuje od swojej woli
zbawczej: Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad
wszystkimi zmiłować (Rz 11,32).
2.3.1 Zwiastowanie Królestwa Bożego słowem i czynem
20. Jezus zwiastował nadejście ekskluzywnego Królestwa Bożego (por. Ps
97), oczekiwanego przez Izrael, opiewanego w nowej pieśni (Ps 96), lecz
realizowanego w sposób całkiem nieoczekiwany. W wielu podobieństwach
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mówił obrazowo o bliskim jego nadejściu. Jest ono podobne do niewielkiego
ziarnka gorczycznego, z którego wyrasta ogromne drzewo (por. M t 13,3 ln.). Jest
ono niczym skarb ukryty w roli lub niezwykle piękna perła, którą trzeba nabyć tu
i teraz wydając na nią wszystko, co się posiada (por. M t 13,44-46). Ono kiełkuje
i wzrasta samo z siebie; człowiek nie może wpłynąć na ten proces (Mk 4,26-29),
nie może go też powstrzymać (por. M t 13,24-26). Jest to wyłącznie sprawa Boga.
Lecz każdy, kto akceptuje to Królestwo na podstawie słów i czynów Jezusa, musi
przejść w pełni na jego służbę i podporządkować mu wszystkie inne sprawy (por.
Łk 9-57-62).
21. Królestwo Boże w słowach i czynach Jezusa jest teraźniejszością. Mocą
Ducha Bożego wypędza On demony (por. M t 12,28) i uwalnia ludzi z zależności
od nich (por. M k 5,Inn.). Jezus obiecuje grzesznikom udział w zbawczej mocy
eschatologicznego Królestwa Bożego (por. Mk 20,10n.). Nie przyszedłem
wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników (Mk 2,17; por. Łk
18,9nn.). Jezus podczas wspólnych posiłków z celnikami i grzesznikami, które
charakteryzuje eschatologiczna radość zbawienia, celebruje cud obecności
Królestwa Bożego (por. Mk 2,15-16). Posiłki te są zarazem zwiastunem
wspólnoty eucharystycznej Kościoła po wydarzeniu wielkanocnym.
22. Moc Królestwa Bożego, którą zwiastuje Jezus, jest usprawiedliwiającą,
przyczyniającą się do zbawienia miłością Boga; dzięki bezgranicznemu
miłosierdziu Bożemu zagubieni ponownie zostają przyjęci w domu Ojca
i obdarzeni cennymi darami (por. Łk 15,1 Inn.); grzesznikom zostają odpusz
czone winy (por. M t 18,23);ubodzy, głodujący i cierpiący otrzymują obietnicę
zbawienia (por. Łk 6,20-23); ostatni uzyskują taki sam udział w zbawieniu jak
pierwsi (por. Mt 20,Inn.). Ódpowiednio do tego, właściwym sensem sprawied
liwości, której Bóg żąda od swoich wybranych, jest nieograniczona miłość
bliźniego (por. Łk 10, 25-37). Jezus ukazuje nam w Kazaniu na Górze, jaka jest
rzeczywista intencja prawa Bożego w odniesieniu do poszczególnych przykazań.
Królestwo Boże ratuje zagrożonych potępieniem, natomiast na tych, którzy
zostali uratowani nakłada obowiązek, aby jako pokój czyniący (Mt 5,9)
solidaryzowali się z innymi zagrożonymi, a z powodu sprawiedliwości brali na
siebie prześladowania, złorzeczenia i cierpienia (por. M t 5,10-12).
23. Jezus powołał określonych ludzi do pójścia w Jego ślady. Uczniowie ci
stali się przez to osobistymi świadkami bliskości Królestwa Bożego. Królestwo
to trzeba było zaakceptować natychmiast, bez wahania i ociągania się (por. Łk
14,15nn.; 17,28nn.). Jezus oczekiwał od swoich uczniów, że porzucą wszystko
(por. M k l,16nn; 10,29n.), że całkowicie się z Nim zwiążą (por. Mk 3,14)
i w każdej sytuacji będą M u towarzyszyć. Wyrzeczenie się samego siebie jest
oznaką uzyskanego obywatelstwa w Królestwie Bożym (por. Mt 18,3n.) jak
również naśladowania Jezusa (por. M k 8,34).
24. Jezus powołał dwunastu uczniów na swoich szczególnych naśladowców.
Jako swoich posłańców (apostołów) rozesłał ich i upoważnił do zwiastowania
poselstwa o Królestwie Bożym całemu ludowi Izraela; jako dowód bliskości
Królestwa mieli oni, jak On, uzdrawiać chorych i uwalniać opętanych z mocy
demonów (por. M k 3,14-15; 6,7; M t 10,7-8). Liczba apostołów odpowiada
liczbie dwunastu plemion Izraela. Przeto ich urząd posiada charakter historyczno-zbawczy: w zwiastowaniu Jezusa nadeszło ostatecznie Królestwo Boże,
Królestwo, które jest uwieńczeniem dziejów Boga z wybranym ludem, aczkol
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wiek jego ostateczna manifestacja nastąpi dopiero w dniu Sądu Ostatecznego.
Urząd dwunastu apostołów m a również fundamentalne znaczenie kościelne: po
Wielkanocy apostołowie mają zwiastować Ewangelię w taki sposób, aby jej
świadectwo było normatywne dla całego Kościoła. Według Łk. 10:1, Jezus
wysłał z podobną misją 70 (lub 72) innych uczniów. Ich liczba odpowiada liczbie
starszych Izraela (por. Wj 24,1; Lb 11,16n.). Liczba ta odnosi się również do ludu
Izraela jako całości i pełnej liczby narodów (por. Rdz 10).
25.
Królestwo Boże jest eschatologiczną rzeczywistością zbawczą, dotyczącą
całego świata. W kategoriach ziemskich jest ono niedostępne; ponieważ jednak
znajduje się w Jezusie, przeto jest obecne pośród Jego uczniów (por. Łk 17,20n.).
To samo odnosi się też do Kościoła: nie jest on identyczny z Królestwem Bożym;
ono także po Wielkanocy pozostaje ukryte w eschatologicznej przyszłości.
Królestwo jest całkowicie sprawą Boga, nie jakiejkolwiek istoty ludzkiej, nikt też
w Kościele nie jest w stanie nim dysponować. Mimo to jego eschatologiczną
rzeczywistość zbawczą można już teraz doświadczyć w Kościele w sprawied
liwości, pokoju i radości, które - za pośrednictwem Słowa i Sakramentu - we
współżyciu chrześcijan stają się skuteczne w Duchu Świętym (Rz 14,17). W tym
sensie można powiedzieć, , że Kościół jest Królestwem Bożym już obecnym
w ukryciu9, w tajemnicy101.
2.3.2 Krzyż i zmartwychwstanie
26. Jezus, który swoich uczniów uczył się modlić, jak ustrzec się przed
eschatologicznymi udrękami (por. M t 6,13; Łk 11,4), który zdawał sobie sprawę
z prowokacyjnego charakteru swojego poselstwa (por. M t 10,34-36) i zwiastował
Królestwo Boże obecne w słabości (por. M t 11,12; Mk 4,30-32), był gotów wziąć
na siebie konsekwencje wynikające z głoszonego zwiastowania. Sam żył
w gotowości służenia do samego końca i poniesienia śmierci męczeńskiej; takiej
postawy oczekiwał też od swoich uczniów (por. Łk 22,27; Mk 9,35 i paralele; Mk
8,34n.). Udając się do Jerozolimy wiedział, jaki był koniec Jana Chrzciciela i los
proroków (por. M k 6,14-29; 9,13; M t 23, 34-39). Odnośnie do celu swojej misji
umiał powiedzieć: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć
i oddać swe życie na okup za wielu (Mk 10,45; por. 1 Tm 2,5)*1. Ufając niezłomnie
w nadejście Królestwa Bożego (por. Mk 14,25) wziął dobrowolnie na siebie
śmierć na krzyżu jako „konieczność” nałożoną z woli zbawczej Boga (Mk 8,31;
9,31; 10,32n.; por. M t 26,39.42), cierpiąc niedolę bycia opuszczonym przez Boga
(por. M k 15,34; M t 27,46). W ten sposób spełnił proroctwo o słudze Bożym,
który poniósł grzech wielu (Iz 53,12): On zraniony jest za występki nasze, starty za
winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, ajego ranamijesteśmy uleczeni
(Iz 53,5; 1 P 2,24; Rz 4,25).
27. Wieczorem przed swoją śmiercią Jezus spożył Wieczerzę z Dwunastoma.
A gdy jedli wziął chleb i pobłogosławił, łamał i dawał im, i rzekł: bierzcie, to jest
ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł
im: to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa (Mk 14,22-24).
Tak to za pomocą skutecznego znaku Jezus dał swoim uczniom udział
9 Apol 7,17n.
10 LG 3.
11 Por. Kirchengemeinschaft in Wort und Sakrament, op.cit., nr 2; LG 5.
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z wyprzedzeniem w wydarzeniu zbawczym swojej odkupieńczej śmierci jako
ofiary poniesionej raz na zawsze, przez którą wszyscy, którzy w Niego wierzą,
zostali wybawieni od grzechu (por. M t 26,28) i wyzwoleni do życia w Duchu.
Zgodnie z Jego słowami, sformułowanymi w Ewangeliach według M arka
i Mateusza, co dla Izraela wydarzyło się podczas zawierania przymierza na
Synaju (por. Wj 24,8), teraz dzieje się dla wielu. Zgodnie z wypowiedziami
Ewangelii według Łukasza i Pawła (por. 1 K or 11,25), urzeczywistnia się
prorocka obietnica Nowego Przymierza (por. Jr 31,31-34). Sens jest taki sam:
w śmierci ofiarnej Jezusa na krzyżu dokonuje się eschatologiczny cud wiecznego
odkupienia (Hbr 9,12). Za pomocą nakazu: To czyńcie na pamiątkę moją (1 K or
ll,24n.; Łk 22,19), Jezus obiecuje swojemu Kościołowi zarazem, że osobiście
będzie obecny w każdej celebracji Wieczerzy Pańskiej jako ofiarowany za nas,
i to obecny w taki sam sposób, jak podczas uczty z apostołami w wieczór
paschalny przed swoją śmiercią: Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego
pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie (1 K or 11,26).
28. Pasja Jezusa dla Jego uczniów staje się historią niespełnienia pokładanych

w nich nadziei. Gdy Jezus w nocnej modlitwie zmaga się z wolą niebiańskiego
Ojca, oni zasypiają (por. M k 14, 37-41). Po aresztowaniu Go wszyscy uciekają
(por. M k 14,50). Również Szymon, ta skała, zawodzi: dopiero co zapewniał, że ze
swoim Panem gotów jest pójść do więzienia i na śmierć (por. Łk 22,23), a teraz
trzykrotnie się Go zapiera (por. Mk 14,66nn.). Tylko dlatego, że Jezus modli się
za niego, nie ulega pokusom szatana, lecz powraca do wiary, by odtąd
wzmacniać swoich braci (por. Łk 22,3Inn.; J 21,15nn.). Opuszczony przez
wszystkich w Getsemane, Jezus zaakceptował własną śmierć oddając się z całą
wiarą Ojcu, tak że stal się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą
zbawienia wiecznego j...j jako arcykapłan według porządku Melchizedeka (Hbr
5,9-10). W ten sposób krzyż poza bramą jest miejscem, do którego winna się
udawać wspólnota Chrystusa za każdym razem, gdy sprawuje kult, aby zanieść
tam swoje pohańbienie (por. H br 13,10-12) i aby mieć z Ukrzyżowanym ową
społeczność, która przenosi nas z czasu ziemskiego do przyszłego miasta (Hbr
13,14).
29. Pod krzyżem stała m atka Jezusa z dwiema innymi niewiastami i uczniem,

którego Jezus umiłował (J 19,25-27). Jezus nakazuje Marii, aby w Jego miejsce
przyjęła ucznia jako swojego syna, a uczniowi, aby przyjął Marię jako swoją
matkę. Tak więc pod postacią tych dwóch osób stoi pod krzyżem Jezusa mała
wspólnota; jest ona prawzorem Kościoła, którego trwałym miejscem jest krzyż
Pana. Krzyż ten stanowi podstawę jego życia. Po śmierci Jezusa jeden z żołnierzy
włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda (J 19,34); jest to znak, że
skutek zbawczy Jego śmierci winien przynieść korzyść Kościołowi przez
sakramenty chrztu i Wieczerzy Pańskiej (por. 1 J 5,5-8).
30. Wcześnie rano w niedzielę wielkanocną trzy uczennice odkrywają pusty
grób, a anioł oznajmia Jego zmartwychwstanie (por. Mk 16,Inn.). Zmartwych
wstały ukazał się Kefasowi, potem dwunastu (1 K or 15,5) i wielokrotnie jeszcze
innym osobom, kobietom i mężczyznom. Zmartwychwstanie Ukrzyżowanego
jest centralnym cudem eschatologicznym Boga, oznaczającym zaczątek czasów
ostatecznych: Jezus jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli, którzy zostali
wzbudzeni z martwych (1 K or 15,20; por. Kol 1,18); jest On aktem nowego
stworzenia Boga, przez który Bóg owej miłości, którą oddał się nam Jego Syn,
pomógł dojść do zwycięstwa (por. 1 K or 15,57; Rz 8,31-39; Kol 2,13n.). Przez ten
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akt mocy Bożej śmierć Chrystusa zyskała moc zbawczą: jako usprawiedliwienie
grzeszników (por. Rz 4,25) i pojednanie z Bogiem (por. 2 K or 5,18-21), jak i jako
nowe stworzenie - życie w mocy Ducha (por. 2 Kor 5,17; Rz 8,9-11; Ef 2,5n.;
1 P 1,2). W swoim wywyższeniu ponad wszelkie imię (por. Flp 2,9-11)
zmartwychwstały Pan stał się głową swojego Kościoła (por. Kol 1,18) i objął
panowanie nad całym światem; trwać będzie ono do momentu, gdy pojednany
wszechświat przekaże swojemu Ojcu, tak aby Bóg był wszystkim we wszystkim (1
K or 15,25-28).
31.
Przed swoim wywyższeniem i powrotem do Ojca, Jezus nauczył swoich
uczniów rozumieć Pismo św. jako świadectwo o Chrystusie, którego ośrodkiem
jest Jego krzyż i zmartwychwstanie (por. Łk 24,45-46). Apostołom nadał
pełnomocnictwo i autorytet głoszenia wszystkim narodom Ewangelii upa
miętnienia dla odpuszczenia grzechów (por. Łk 24,47): Idźcie tedy i czyńcie
uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego,
ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po
wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,19-20). Jako testament dał swemu
Kościołowi Ducha Świętego, który ma go wprowadzić we wszelką prawdę (J
16,13), upoważnić do odpuszczania grzechów (J 20,23) oraz umożliwić zwias
towanie i dawanie świadectwa pośród wszystkich narodów (por. Dz 1,8).
W mocy Ducha Bożego Kościół m a pozostawać w miłości Chrystusa, jak On sam
trwa wmiłości swego Ojca (por. J 14,16-17; 15,10). Aby wszyscy byli jedno, przez
co świat pozna, że Jezus Chrystus jest Synem posłanym przez Ojca, który miłuje
swoich tak, jak Jego miłuje Ojciec (J 17,21-23).

2.3.3 Kościół jako lud Boży ze wszystkich narodów
32. Cudowny plan Bożych dziejów zbawienia polega na tym, że w misji
Jezusa realizuje się zarazem cel, który od początku Bóg związał z wybraniem
Izraela; cel ten polega na włączeniu wszystkich narodów do obietnicy zbawienia
i na założeniu Kościoła jako Bożej eschatologicznej wspólnoty zbawienia
z udziałem tych narodów. Jak na początku Bóg uznał sprawiedliwość Abraham a
bez zasługi i godności, jedynie na podstawie jego wiary (por. Rdz 15,6; Rz 4,3-8),
tak też to samo usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu
(Rz 3,28) uczynił dla wszystkich bramą wejściową do Jego Kościoła (Rz 4,16-17;
G a 3,6-9). Jezus Chrystus jest jedynym Panem jedynego Kościoła założonego
z wszystkich narodów (por. Dz 10,34-36), jest jedynym fundamentem i kamie
niem węgielnym budowli Bożej (por. Ef 2,20-21). Wiara Abrahama w Boga,
który usprawiedliwia grzeszników, spełnia się we wierze chrześcijan w Jezusa
Chrystusa (por. Rz 4,3).
33. W wylaniu Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy Bóg potwierdza, że zgroma
dzenie tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, stanowi mesjański lud Boży
czasów ostatecznych (por. Dz 2; 1 K or 12-14; J 14, 15-31; 16,4-15; 20,19-23).
Dlatego zwiastowanie Ewangelii Boga o Jego Synu (por. Rz 1,3) przez apostołów
służy doprowadzeniu wszystkich do posłuszeństwa wiary (Rz 1,5). Paweł nie
wstydzi się Ewangelii, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto
wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa
objawione, z wiary w wiarę, ja k napisano: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie (Rz
1,16n.). W ten sposób Paweł rozwija Ewangelię na temat Syna, utożsamiając ją
z Ewangelią o sprawiedliwości Boga.
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2.4 Kościół jako „twór Ewangelii”
2.4.1 Zwiastowanie Ewangelii jako fundament Kościoła

34. Jak podczas ziemskiej działalności Pan powoływał i gromadził ludzi przez
głoszenie Ewangelii o Królestwie (Mt 4,23; 9,35; 24,14; M k 1,14), tak po
Pięćdziesiątnicy trwa powoływanie i nowe gromadzenie ludu Bożego przez
głoszenie Ewangelii Chrystusowej (Rz 1,16; 15,19; por. 1,1-9). Zmartwychwstały
wybiera w tym celu swoich świadków i rozsyła ich po całym świecie (por. M t
28,19; M k 16,15; Dz 1,8; J 20,21). Dzięki zwiastowaniu dobrej nowiny o Chrys
tusie Jezusie (Dz 5,42), którą ludzie słyszeli i przyjmowali we wierze jako
obietnicę zbawienia, powstały zbory od Jerozolimy po Rzym. Zwiastowanie
Ewangeliijest nakazem, który otrzymali apostołowie (Rz 1,15; 1 K or 1,17; 9,16).
Jako Słowo Boże (1 Tes 2,13) lub Słowo Pana, Ewangelia ta wzywa ludzi, by byli
naśladowcami Chrystusa (por. 1 Tes 1,5-8), przyczynia się też do powstania
Kościoła (por. 1 K or 15,ln.).
35. Głoszonemu Słowu Ewangelii towarzyszą nierozłącznie Chrzest i Wiecze
rza Pańska jako widzialne środki zbawczego działania Boga i gromadzenia Jego
ludu (por. 1 K or 10,1-13). Jak dla Izraela ratunkiem stało się Morze Czerwone,
tak dla wspólnoty chrześcijańskiej jest nim Chrzest; czym dla Izraela była m anna
na pustyni, tym teraz, dla nowego ludu Bożego, jest Wieczerza Pańska
-pokarm em pielgrzymim. Przez Chrzest wszyscy sa związani z Chrystusem (por.
Rz 6,3nn.) i tworzą jedno ciało Chrystusowe (1 K or 12,27). Wieczerza Pańska jest
par excellence widzialną i skuteczną prezentacją wspólnoty jako społeczności
dala Chrystusowego (1 K or 10,16n.).
36. Reformacja XVI wieku wyeksponowała wyraziście fakt, że Kościół żyje
z głoszenia Ewangelii. Kościołowi tamtych czasów zarzucała, że w nauce i życiu
nie urzeczywistnia tej fundamentalnej zależności od Ewangelii i że w dużej mierze
odmawia podporządkowania się jej. Dlatego główną troską Reformacji było
dojście do stałego uzależnienia od Ewangelii i uznanie jej nadrzędnej pozycji.
Przekonanie to ujęto w formule, że Kościół jest tworem Ew angelii. Już w jednej
z 95 tez Lutra (teza 62), ogłoszonych w 1517 roku, była mowa o przenajświętszej
Ewangelii13 jako prawdziwym skarbie Kościoła™. Nawiązuje do tego jedno
z kluczowych zdań eklezjologii luterańskiej: Całe życie i istota Kościoła znajduje
się w Słowie Bożym121341516. Odpowiada temu artykuł 7 Confessio Augustana, który
definiuje Kościół jako zgromadzenie wszystkich wierzących, wśród których
Ewangelia jest czysto zwiastowana i sakramenty święte zgodnie z Ewangelią
bywają udzielane .
37. Przekonanie, że Kościół żyje z Ewangelii, determinuje również katolickie
rozumienie Kościoła. W Konstytucji dogmatycznej o Kościele II Soboru
Watykańskiego czytamy: Ewangelia /.../ jest dla Kościoła po wszystkie czasy

12 W A 2,430: creatura Evangelii.
13 WA 1,236: sacrosanctum evangelium.
14 Tamże: Verus thesaurus ecclesiae.
15 WA 7,721: Tota vita et substantia Ecclesiae est in verbo Dei.
16 CA 7.
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źródłem całego jego życia11; a Dekret o działalności misyjnej Kościoła powiada:
Głównym środkiem do zakładania Kościoła jest głoszenie Ewangelii Jezusa
Chrystusa*18. W Liście apostolskim „Evangelii nuntiandi” (1975) czytamy:
Kościół narodził się z działalności ewangelizacyjnej Jezusa i Dwunastu /.../
Zrodzony więc dzięki pracy misyjnej, Kościół ze swej strony jest zobowiązany przez
Chrystusa do prowadzenia m isji/.../ Pozyskany dla Ewangelii Kościół sam wysyła
ewangelistów /.../ Nie mają oni głosić własnej osoby lub własnych idei, lecz
Ewangelię, której absolutnym panem i właścicielem nie jest ani Kościół, ani oni
sami; oni są sługami Ewangelii, a to oznacza, że nie mogą iej przekazywać dalej
według własnego uznania, lecz w sposób całkowicie wierny920.
38. W Raporcie z Malty katolicy i luteranie powiadają wspólnie: Jako
creatura et ministra verbi jest (Kościół) jednak podporządkowany Ewangelii,
stanowiącej dlań kryterium nadrzędne20. I dalej: Obaj partnerzy rozmów zgodni
byli co do tego, że autorytet Kościoła pozostawać może jedynie w służbie Słowa
oraz że Słowem Pana Kościół nie może rozporządzać swobodnie21. Prymat
Ewangelii nad Kościołem został także wspólnie poświadczony w odniesieniu do
ustroju i urzędu kościelnego2223.
39. Dla Reformacji było rzeczą oczywistą, że zwiastowanie Ewangelii jako
obietnicy łaski i zbawienia nie odbywa się tylko w głoszonym Słowie. Nawet
wówczas, gdy reformatorzy w sposób szczególny podkreślali ważność zwias
towania Słowa, nie odstępowali od poglądu, że Ewangelia zostaje przekazywana
zarazem przez sakramenty, i że głoszone Słowo oraz udzielane sakramenty
przynależą do siebie. W Artykułach Szmalkaldzkich powiada się, że Ewangelia
/.../ nie w jeden tylko sposób zostaje zwiastowana, lecz przez Słowo mówione /.../
przez Chrzest /.../ przez czcigodny Sakrament Ołtarza /.../ przez władzę kluczy2 .
Toteż definicja Kościoła jako creatura Evangelii oznacza, że Kościół żyje
z Ewangelii, która jest przekazywana w Słowie i Sakramencie oraz przyjmowana
przez wiarę.
40. Przekazywanie obietnicy Ewangelii w Słowie i Sakramencie implikuje
istnienie urzędu zwiastowania Słowa i dystrybucji sakramentów. Harmonizuje
to ze świadectwem biblijnym, zgodnie z którym głoszenie pojednania implikuje
służbę pojednania (2 K or 5,18n.). Dlatego zwiastowanie Słowa i udzielanie
sakramentów są nie tylko chwilowymi aktami, lecz fundamentalnymi rzeczywistościami wywierającymi trwałe piętno na Kościele. Obowiązkiem wszystkich
wierzących jest przekazywanie dalej Ewangelii w środowisku, w którym żyją,
natomiast zwiastowanie Słowa i dystrybucja sakramentów jako akty publiczne
sa trwale związane z urzędem ustanowionym przez Boga. Pod tym względem
istnieje fundamenalna zgodność poglądów między doktryną katolicką i luterańską, i to niezależnie od różnic co do rozumienia i formy tego urzędu.
w LG 20,1.
18 AG 6,3.
19 E N 15.
20 Ewangelia a Kościół, R aport Wspólnej Komisji Studyjnej Ewangelickoluterańsko-Rzymskokatolickiej („R aport z M alty”), nr 48, w: S.C. Napiórkowski, op.dt., 117-139.
21 Tamże, nr 21.
22 Tamże, nr 33. 47, 48, 50, por. nr 56.
23 A S III, 4.
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Niejednokrotnie zostało to stwierdzone w dialogu katolicko-luterańskim: Przez
Kościół rozumiemy wspólnotę tych, których Bóg zgromadza przez Chrystusa
w Duchu Świętym zwiastowaniem Ewangelii i sprawowaniem sakramentów oraz za
pomocą urzędu, który w tym celu ustanowił24.
2.4.2 Zwiastowanie Ewangelii w Duchu Świętym
41. Podzielamy wspólne przekonanie, że Duch Święty tworzy Kościół jako
wspólnotę wierzących przez wiarę w Ewangelię i że działa za pośrednictwem tej
wspólnoty. Zwiastowanie Ewangelii odbywa się w mocy Ducha Świętego (Dz
1,8). Ewangelia dociera w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką silą przekonania,
czyniąc tych, którzy przyjmują Słowo, również zwiastunami Ewangelii (por.
1 Tes 1,5-8). Duch Święty, który jest obiecany i darowany świadkom Ewangelii
(por. J 20,22), uzdalnia ich do dawania świadectwa (por. 2 K or 4,13),
podtrzymuje ich łączność z Chrystusem (por. J 14,26; 15,26n.) i daje im pewność
działania nie z własnej mocy, lecz w miejsce Chrystusa (2 K or 5,20) i z Jego
autorytetem (por. J 20,23).
42. Duch Święty, który wzywa i upoważnia świadków Ewangelii do
składania świadectwa, również wzbudza i zachowuje wiarę, która daje od
powiedź na zwiastowaną Ewangelię przyjmując ją jako obietnicę zbawienia (por.
1 Tes l,5n.; 1 Tm 1,14). Duch umożliwia tym, którzy słuchają poselstwa, wyznać
Chrystusa jako Pana (por. 1 K or 12,3; Rz 10,9n.). W Nim, w Duchu synostwa,
mają przez Chrystusa dostęp do Boga i nazywają Go Ojcem (Rz 8,14-16; Ef 2,18).
43. Duch Święty, wzbudzając wiarę przez zwiastowane Słowo, doprowadza
do powstania Kościoła (por. Dz 2) - wspólnot, które są znane i chwalone
z powodu swej wiary (por. Rz 1,8; 1 Tes 1,8). Przez Niego wszyscy są ochrzczeni
w jedno ciało (por. 1 K or 12,13). W różnorodności swoich darów wiąże On
pojedynczych wierzących w żywe członki (por. 1 K or 12,4nn.). Jedność Ducha
jest zarazem zasadą jedności tego ciała, Kościoła (por. 1 K or 12,13; Ef 4,3n.),
który jako całość jest mieszkaniem Bożym w Duchu (Ef 2,22).
2.4.3 Zwiastowanie Ewangelii przez apostołów
44. To, że Jezus Chrystus jest fundamentem Kościoła (1 K or 3,11) i że Kościół
żyje z Ewangelii Chrystusa, konkretyzuje się w tym, że tym fundamentem są
również powołani przez Chrystusa apostołowie (Ef 2,20). Fundamentem
Kościoła nie są oni sami z siebie, lecz mocą otrzymanej Ewangelii; są oni jej
pierwszymi świadkami. Ewangelia ta, przekazywana w Słowie i Sakramencie,
tworzy Kościół, utrzymuje go i kieruje nim. Fakt ten ma trwałe znaczenie
eschatologiczne. Dwunastu apostołów Jezusa zasiądzie na dwunastu tronach
i będzie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich (Mt 19,28 i paralele), a mur nowego
Jeruzalem m a dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu
apostołów Baranka (Ap 21,14).
45. W Kościele starożytnym powoływanie się na apostołów i ich świadectwo
było decydującym środkiem obronnym przeciw fałszywej doktrynie. O planie
naszego zbawienia słyszeliśmy wyłącznie od tych (tj. apostołów), za których
24

Wszyscy pod jednym Chrystusem, nr 16.
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pośrednictwem dotarła do nas Ewangelia25. Jak apostołowie przyjęli objawienie od
Chrystusa, tak Kościół otrzymuje je przez apostołów2526; a regula fidei zachowuje
moc wiążącą dzięki temu, że wiernie odzwierciedla tradycję apostolską27.
Augustyn podsumowuje: W co cały Kościół wierzy, jest wiarą w pełni uprawnioną,
nawet jeśli nie zostało to uchwalone bezpośrednio przez sobory, lecz tylko
przekazane autorytetem apostolskim jako przynależne do niekwestionowanej treści
wiary2*. Opatrzenie wyznania wiary tytułem: „Symbolum apostolorum” 29 jest
właśnie wyrazem przekonania, że świadectwo apostolskie m a niezmiennie
wiążący charakter.
46. Wspomniane świadectwo apostolskie - według wspólnego przekonania
naszych Kościołów - znajduje normatywny wyraz w kanonie nowotestamentowym. Wszelkie zwiastowanie oraz wszelką doktrynę i tradycję, które powstały
w późniejszym rozwoju Kościoła, trzeba traktować jako interpretację. Jako
pisma apostolskie księgi Nowego wspólnie z księgami Starego Testamentu są
jedyną regułą i normą, według której /.../ należy osądzać i oceniać wszelkie
doktryny i nauczycieli - powiadają luterańskie księgi wyznaniowe30. W K on
stytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym II Soboru Watykańskiego powiada
się: apostołowie mieli polecenie, by Ewangelię /.../ jako źródło wszelkiej prawdy
zbawiennej i normy moralnej głosili wszystkim ludziom3132; przeto nauka apostols
ka, która w księgach natchnionych szczególny znajduje wyraz, miała być za
chowywana w ciągłym następstwie aż do czasów ostatecznych22. Nawet jeśli
katolicy i luteranie pod pewnym względem myślą odmiennie na temat sposobu
zachowania normy apostolskiej, to jednak dzielą wspólne przekonanie, że
„apostolskość” jest istotnym atrybutem Kościoła i stanowi kryterium par
excellence jego wiary, zwiastowania, nauczania i życia.
47. Wspólne przekonanie, że świadectwo apostolskie jest normatywnym
źródłem Kościoła, znajdowało niejednokrotnie wyraz i potwierdzenie w od
bywającym się dialogu katolicko-luterańskim: Kościół jest oparty na trwałym
fundamencie apostołów; chodzi o to, aby mimo wszystkich historycznych
przemian swego posłannictwa i swej struktury, zawsze pamiętał o swym apostols
kim pochodzeniu22.

25 Ireneusz, Adv. haer. 3.1.1.
26 Por. Tertulian, De praescr. 6,37.
27 Por. Tertulian, Adv. Marc.1,21; 4,5.
28 Augustyn, De bapt. 4,31: Quod universa tenet ecclesia, nec conciliis institutum sed semper
retentum est nonnisi auctoritate apostołka traditum rectissime creditur.
29 Por. np. Rufin, Expositio Symboli apostolorum, n. 2; CCL 20, 134n.
30 F C E p 1, B S L K 767.
31 D V 7,1.
32 D V 8,1.
33 „R aport z M alty” , n r 57; por. Urząd duchowny w Kościele. R aport Wspólnej Komisji
Rzymskokatolicko-Ewangelickoluterańskiej (1981), nr 60, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”
1987 nr 1,40-69.
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3. Kościół trójjedynego Boga
3.1 Trynitarny wymiar Kościoła
48. Jest naszym wspólnym wyznaniem wiary, że Kościół m a zakorzenienie
w wybraniu Izraela przez Boga, jak również to, że jego fundament stanowi
wydarzenie Chrystusowe i zwiastowanie Ewangelii przez apostołów w Duchu
Świętym. Jak długo jednak wyznanie to nie uwzględnia ścisłego powiązania
Kościoła z trójjedynym Bogiem, tak długo pozostaje ono niepełne i narażone na
nieporozumienia. Chodzi tutaj nie tylko o przyczynowe, ale i istotowe po
wiązanie Kościoła z trójjedynym Bogiem w zróżnicowanej i wzajemnej jedności
Ojca, Syna i Ducha Świętego.
49. Kościół jest wspólnotą wierzących powołaną do życia przez trójjedynego
Boga. Jest on zatem stworzoną przez Boga rzeczywistością ludzką. Fakt
zakorzenienia w życiu trójjedynego Boga nie oznacza, że neguje się jego ludzki
wymiar lub toruje drogę eklezjalnej uzurpacji. Niemożliwe staje się jednak takie
rozumienie Kościoła, które chciałoby widzieć w nim tylko lub przede wszystkim
czysto ludzkie zjawisko społeczne. Bóg umożliwia Kościołowi uczestnictwo
w Jego życiu: Kościół jest ludem samego Boga, ciałem zmartwychwstałego
Chrystusa, świątynią Ducha Świętego (3.2); a jedność lub wspólnota (koinonia,
communio) Kościoła m a udział w jedności trójjedynego Boga i ją odzwierciedla
(3.3).
50. T a wizja biblijna, dotycząca istotowego powiązania Kościoła z trójjedy
nym Bogiem, która będzie przedmiotem dalszych refleksji, była dobrze znana
Kościołowi starożytnemu. Jest ona, jak np. pokazuje to Konstytucja dogmatycz
na o Kościele II Soboru Watykańskiego” i dialog katolicko-prawosławny3435,
żywa w nowszej eklezjologii rzymskokatolickiej. Ale również w reformacyjnym
rozumieniu Kościoła zadomowiła się ta trynitarna wizja36. Wynika to z dotych
czasowego dialogu katolicko-luteraóskiego. Również deklaracja „Cel jedności”
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej w 1984
roku, mówi o Kościele i jego jedności, że ma udział w jedności Ojca, i Syna,
i Ducha Świętego37.

34 LG, zwłaszcza 1,4.
35 Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy Świętej. Dokument Międzynaro
dowej Komisji Mieszanej do dialogu teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim
i Kościołem Prawosławnym (Monachium 1982), zwłaszcza 11,1 i I,5/d, w: W. Hryniewicz: Kościoły
siostrzane, dialog katolicko-prawosławny 1980-1991, Warszawa 1993, 35-44.
36 Por. Drogi do wspólnoty. W spólna Komisja Rzymskokatolicko-Ewangelickoluterańska
(1981), nr 9-13, w: S.C. Napiórkowski, op.cit., 170-198; Urząd duchowny w Kościele, n r 12; Jedność
przed nami. Modele, form y i fa z y katolicko-luterańskiej wspólnoty kościelnej. R aport Wspólnej
Komisji Rzymskokatolicko-Ewangelickoluterańskiej (1984), nr 3, 88-90, „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” 1993 n r 2, 31-78.
37 Budapest 1984. Bericht der Siebenten Vollversammlung, LWB-Report, nr 19/20, 1985, 183.
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3.2 Kościół jako pielgrzymujący lud Boży,
ciało Chrystusa
i świątynia Ducha Świętego
3.2.1 Kościół jako pielgrzymujący lud Boży
51. Kościół Nowego Testamentu, stosując wobec siebie zaszczytny tytuł
Izraela „lud Boży” , nie widział w tym tylko sposobu mówienia sięgającego do
porównań, również nie chodziło tutaj tylko o sumę indywidualnych wierzących.
„Lud Boży” nie oznacza tylko, że tym, kto powołuje i dba o zwartość tego ludu,
jest Bóg; chodzi tu także o realną przynależność tego ludu do Boga, o jego
„świętość” , jego fundamentalny charakter jako wybranej „własności” Boga
Ojca (1 P 2,9; por. Wj 19,5-6). „Lud” ten w swojej egzystencji historyczno-ziemskiej nie jest bynajmniej wolny od pokus, błędów i grzechu. Jest to
„pielgrzymujący” lud Boży, który na czas swej ziemskiej wędrówki podlega
sądowi Bożemu, codziennie jest zdany na nową łaskę i wierność Boga; z tego
powodu potrzebna jest m u pokuta i stała odnowa. Mimo to - i właśnie dlatego
- jest i pozostaje ludem przynależnym do Boga Ojca.
52. Od pojawienia się Jezusa Chrystusa wybranym ludem Bożym jest
wspólnota tych, którzy się dali ochrzcić w Jego imieniu wyznając i wzywając Go
jako Pana; przedtem tytuł ten odnosił się wyłącznie do ludu Izraela. W fakcie tym
dochodzą do głosu dwie sprawy: historyczno-zbawcza kontynuacja Izraela
w Kościele jak i początek nowej fazy dziej ów zbawienia, w której wiara w jednego
Boga przejawia się w postaci wyznawania trójjedynego Boga, a wspólnota tych,
których Bóg wybrał, rozszerza się na wyznawców Chrystusa, wywodzących się ze
wszystkich narodów. Aktualne pozostaje zaproszenie Izraela, aby włączył się do
społeczności tych, którzy wierzą w eschatologiczne działanie Boga w zwias
towaniu, cierpieniu i zmartwychwstaniu Jezusa, Mesjasza i Syna Bożego;
przyłączyłby się on w ten sposób do wspólnoty Kościoła. W obrazie pielg
rzymującego ludu Bożego z czasów Starego Przymierza Kościół może rozpoznać
siebie jako lud Nowego Przymierza, który zmierza w stronę Królestwa Bożego
jako celu swej ziemskiej pielgrzymki. Tak więc w nazwie „lud Boży” wyraża się
ścisłe historyczno-zbawcze powiązanie Kościoła z Izraelem i Izraela
z Kościołem.
53. Ludzie wywodzący się z wszystkich narodów są jako chrześcijanie
członkami jednego uniwersalnego Kościoła. Jako lud Boży obecny pośród
wszystkich narodów Kościół skupia w sobie cale zróżnicowanie ludzkiego
świata. Żyje w wielu miejscach i słucha wezwania Bożego, które dociera do niego
w różnych językach i różnymi drogami. Wszelako jest to jeden, nie podzielony
lud Boży, powołany przez jednego Pana, w jednym Duchu, do jednej wiary, do
solidarności i miłości wzajemnej, do dawania wspólnego świadectwa i służby
w świecie oraz do bycia dla ludzi wszystkich ras i warstw społecznych. Tak więc
Kościół w swojej egzystencji i w swoim powołaniu jest znakiem przyszłej jedności
rodzaju ludzkiego.
54. Lud Boży przez chrzest jest powołany do bycia ludem kapłańskim: Ale wy
jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem
nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do
cudownej swojej światłości (1 P 2,9). Słusznie więc w tradycji luterańskiej
i katolickiej mówi się o kapłaństwie wszystkich ochrzczonych lub kapłaństwie
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wszystkich wierzących38. Kapłaństwo to polega na tym, że wszyscy ochrzczeni
przez Chrystusa, jedynego pośrednika (por. 1 Tm 2,5) i arcykapłana (por. Hbr
4,14), mają dojście do Boga, że wszyscy wyznają tego jedynego Pana, wzywają
Go w modlitwie, służą M u całym swoim życiem oraz wszędzie i wobec każdego
dają o Nim świadectwo (por. 1 P 3,15)39.
55. Wewnątrz Kościoła jako ludzie Nowego Przymierza zasadniczo są
przezwyciężone wszelkie podziały społeczne, rasowe i płciowe (por. Ga 3,26-28).
N iem a żadnych przywilejów i nadrzędności jednych nad drugimi (por. M t 23,8;
Mk 9,35). W świecie, w którym odbywa się walka o władzę, występują konflikty
rasowe i napięcia społeczne, chrześcijanie są zatem zobowiązani, aby z wszyst
kimi ludźmi dobrej woli przyczyniać się do pojednania i pokoju. Jak ich Pan
winni roztaczać opiekę nad ubogimi i uciskanymi, szukać z nimi społeczności
i stawać publicznie w ich obronie. Jako świadkowie swego Pana, który jest
zmartwychwstaniem i żywotem (J 11,25), chrześcijanie winni być wszędzie
światłem nadziei dla wszystkich, którzy nie mają nadziei (1 Tes 4,13).
3.2.2 Kościół jako ciało Chrystusa
56. Również nowotestamentowe mówienie o Kościele jako o „ciele” prze
kracza daleko granice zwykłego porównania. Chrzest powoduje, że wszyscy
chrześcijanie w jednej wierze i przez jednego Ducha stają się jednym ciałem,
którego liczne członki wykonują wprawdzie różne czynności, lecz mimo to
wzajemnie przynależą do siebie (Rz 12,4-5). Ta społeczna rzeczywistość Kościoła
jako organizmu duchowego (por. 1 K or 12,14-26) m a swoją właściwą podstawę
w sakramentalnej rzeczywistości realnego uczestnictwa w Chrystusie oraz
w powiązaniu wszystkich wierzących z Chrystusem, ukrzyżowanym i zmart
wychwstałym Panem: Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa
Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim
przez chrzest w śmierć, abyśmy ja k Chrystus wskrzeszony został z martwych przez
chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili (Rz 6,3-4). Dlatego wszyscy razem
wzięci są nie tylko jednym ciałem (1 K or 12,12), lecz ciałem Chrystusowym (1 K or
12,27). Chrystus jest Głową /.../ Z którego całe ciało spojone i związane przez
wszystkie wzajemnie się zasilające stawy /.../ rośnie i buduje siebie samo w miłości
(Ef 4,15n.). Chrzest jest wejściem w życie chrześcijańskie w znaczeniu uczestnict
wa w samym Chrystusie. Jest trwałym fundamentem wszelkiego życia
i współżycia w Kościele.
57. Ta zakorzeniona w chrzcie rzeczywistość Kościoła jako „ciało Chrys
tusa” aktualizuje się nieustannie w Wieczerzy Pańskiej. Kiedy Pan mówi: To jest
ciało moje za was wydane (1 K or 11,24), łamany chleb staje się dla nas wszystkich
społecznością ciała Chrystusowego. Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest,
stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba (1
K or 10,16-17). Nazwanie Kościoła „ciałem Chrystusowym” wskazuje więc na
elementarną i żywą łączność między Chrystusem, Wieczerzą Pańską
a Kościołem: Wierni, będąc ochrzczeni w jedno ciało przez tego samego Ducha
(por. 1 Kor 12,13) i karmieni ciałem Chrystusa, stają się, dzięki Duchowi
38 WA 16,407; LG 9-17. W dialogu ekumenicznym por.: Chrzest, Eucharystia, Posługiwanie
duchowne. Dokum ent z Limy (1982), Posługiwanie duchowne nr 1-6, Lublin 1989, 17-63; Urząd
duchowny w Kościele, nr 12-13; Kirchengemeinschaft in Wort und Sakrament, nr 61.
39 Por. niżej rozdział 5.1.
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Świętemu, jednym i tym samym ciałem40. Chrystus, który sam jest realnie obecny
w celebracji Wieczerzy Pańskiej, żywi i pielęgnuje swój Kościół jak własne ciało
(Ef 5,29-30); poddał On Kościół uświęceniu, oczyściwszy go kąpielą wodną przez
Słowo (Ef 5,26). Jak już ojcowie na pustyni wszyscy ten sam pokarm duchowy
jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili /.../ Chrystusa (1 K or 10,3-4), tak żyje
Kościół przez swego Pana obecnego w Świętej Wieczerzy jako chleb żywota (J
6,35); On jest chlebem żywota, który z nieba zstąpił, tak że aktualną pozostaje
obietnica: kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki (J 6,51). Kto spożywa
ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny /.../ we mnie mieszka, a Jaw nim
(J 6,54-56).
58.
Z tej sakramentalnej rzeczywistości Kościoła jako ciała Chrystusowego
wynika duchowo-diakonacka rzeczywistość współżycia w nim. Paweł opisuje ją
w ten sposób, że każdy chrześcijanin jest wyposażony i powołany przez Ducha
Bożego do wypełniania członkostwa przydzielonego mu w ciele Chrystusowym
we właściwy dla niego sposób (por. 1 Kor 12,4-6; Rz 12,6-8). Każdy jest
potrzebny i wszyscy wzajemnie się potrzebują (por. 1 K or 12,14nn.). Usługujcie
drugim tym darem łaski, ja ki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski
Bożej (1 P 4,10; por. Ef 4,7). Wszyscy mają służyć swoimi darami budowaniu
Kościoła (por. Ef 4,12) i jego jedności oraz przyczyniać się do pokoju (por. Ef
4,3), a to oznacza całkiem konkretnie: działanie ku wspólnemu pożytkowi (1 K or
12,7). Dlatego zasadą współżycia wszystkich w Kościele jest miłość (por. 1 K or
13,13-14,1). Znajduje to odbicie w strukturach życia kościelnego.
3.2.3 Kościół jako świątynia Ducha Świętego
59. W całym nowotestamentowym świadectwie o Kościele znajdujemy
wzmianki dotyczące konstytutywnej relacji między Kościołem a Duchem
Świętym. Również tutaj nie chodzi tylko o relację przyczynową w znaczeniu, że
Duch Święty przyczynia się do powstania Kościoła Nowego Przymierza, że
zwiastowanie Ewangelii odbywa się w Jego mocy, że jest Tym, który wzbudza
wiarę w słuchaczach Ewangelii, i że obdarza Kościół wielością swoich darów.
Duch Święty sprawia to wszystko, sam pozostając w Kościele i wchodząc z nim
w bliską, istotową relację. Elementem tajemnicy Kościoła jest to, że Duch Boży
jest jegoJDuchem. Znajduje to wyraz w mówieniu o Kościele jako o „świątyni
Ducha Świętego” . Jeśli nawet w Nowym Testamencie nie znajdujemy bez
pośredniego zastosowania tego pojęcia wobec Kościoła, to przecież daje się
dostrzec całkiem wyraźnie, że nowotestamentowe wypowiedzi o Duchu Świętym
i Jego relacji z Kościołem posiadają tę intencję.
60. Duch Święty zostaje wylany na uczniów i na wszystkich, którzy przyjmują
we wierze poselstwo Chrystusowe (Dz 2,17n.; 10,45); On zostaje im przy
dzielony41 (por. Hbr 2,4) i dany (2 K or 1,22; Ef 1,17); oni otrzymują (Dz 1,8; 2,38;
1 Kor 2,12; Ga 3,14) i mają (Rz 8,9) Ducha. Wierzący zostają Duchem Świętym
napełnieni (Dz 2,4; 9,17; Ef 9,18), tak że są teraz w Duchu i w Nim - w nowości
Ducha (Rz 7,6)-żyją, chodzą i usługują (por. 1 Kor 14,16; Ga 5,16; 5,25; 1 P4,6).
Można zatem powiedzieć, że Duch Święty mieszka w wierzących (1 K or 3,16; Jk

40 Wieczerza Pańska, R aport Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko-Ewangelickoluterańskiej
(1978), nr 25, w: S.C. Napiórkowski, op. cit., 141-167.
41 Merismós pneümatos agiou.
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4,5) i że są oni świątynią Boga żywego (2 K or 6,16; por. 1 K or 3,16), świątynią
Ducha Świętego (1 K or 6,19).
61. Co jest prawdziwe w przypadku indywidualnych wierzących, jest też
prawdziwe w przypadku całej wspólnoty wierzących - Kościoła: m a ona się
budować na mieszkanie Boże w Duchu (Ef 2,22), rosnąć w dom duchowy (1 P 2,5)
i w przybytek święty w Panu (Ef 2,21). Wspólnoty jako całości dotyczy
pozdrowienie i błogosławieństwo apostoła: Społeczność Ducha Świętego niech
będzie z wami wszystkimi (2 K or 13,13). Ten Duch Święty, z którym wspólnota ma
społeczność, i który zamieszkuje w Kościele jak w przybytku świętym, prowadzi
ludzi przez zwiastowanie Ewangelii do wiary (por. 1 Tes 1,5), działa w chrzcie (por.
Dz 2,38; 1 K or 6,11) i Wieczerzy Pańskiej (por. 1 Kor 10,1-4; 12,13) dla ich
zbawienia, wspiera ich w modlitwie (por. Rz 8,26) i daje im przez Chrystusa dojście
do Boga Ojca (por. Rz 8,14-16; Ef 2,18). Wzmacnia świadków Ewangelii (por.
1 Tes 1,5-7), zachowuje Kościół w prawdzie (por. J 14,26) i obdarza go wielką
różnorodnością swoich darów (por. 1 Kor 12,4-6). Jako jedyny Duch jest zasadą
jedności Kościoła (por. 1 Kor 12,13; Ef 4,3n.); a jako moc Boża, przez którą Jezus
został wskrzeszony z umarłych (por. Rz 1,4), jest On pośród ziemskiego żyda
Kościoła zadatkiem przyszłej pełni zbawienia (2 Kor 1,22), w której wierzący już
teraz mają udział i która jest celem ich ziemskiej wędrówki.
62. Katolicy i luteranie nauczają wspólnie, że Duch Święty powołuje
i zgromadza Kościół jako wspólnotę wiary; dzieje się to przez głoszenie
Ewangelii w Słowie i Sakramencie. Kościół znajduje się pod władzą Ducha
Świętego, który działa w nim i za jego pośrednictwem. Wypowiedzi Lutra
z Małego i Dużego Katechizmu42 spotykają się tutaj z wypowiedziami Kon
stytucji dogmatycznej o Kościele II Soboru Watykańskiego43.
3.3 Kościół jako koinonia/communio oparta na Trójcy Świętej
3.3.1 Jedność Kośdoła podtrzymywana i ukształtowana przez trójjedynego Boga
63. Łączność Kościoła ze wspólnotą trzech osób boskich ma konstytutywne
znaczenie dla jego istoty i życia; znajduje to wyraz w trzech nowotestamentowych określeniach Kościoła jako „ludu Bożego” , „ciała Chrystusowego”
i „świątyni Ducha Świętego” . Łączność ta oznacza, że Kęściół uczestniczy
również we wspólnocie Ojca ze Śynem i obu z Duchem Świętym. Jedność
Kościoła jako wspólnoty wierzących m a swoje korzenie we wspólnocie trynitarnej; wyraz temu daje pozdrowienie z I Listu Jana: ... abyście i wy społeczność
z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego,
Jezusem Chrystusem (1 J 1,3; por. J 17,21).
64. Wspomniana łączność uwidacznia się również w tym, że trzy wymienione
określenia Kościoła nie są wprawdzie pojęciami wymiennymi, lecz istnieje
między nimi ścisłe powiązanie i wzajemna zależność. Koresponduje to z nierozdzielną a zarazem zróżnicowaną jednością i działalnością trzech osób boskich.

42 Por. Wybrane księgi symboliczne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Warszawa 1980, 35
i 88nn.
43 Por. LG 4.
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- Kościół jako „lud Boży” Nowego Przymierza jest wspólnotą tych, którzy są
ochrzczeni w imię Chrystusa i przyjęli Ducha Świętego.
- Jako „ciało Chrystusa” wierzący i Kościół mają udział w Chrystusie, który
wskrzeszony został z martwych przez chwalę Ojca (Rz 6,3-4); a przez Ducha
Świętego wierzący zostają włączeni do ciała Chrystusowego oraz otrzymują
dary dla budowania ciała.
- W Kościele jako świątyni Ducha Świętego, Duch jako Duch Chrystusowy (Rz
8,9; por. 2 K or 3,17) łączy wierzących z Chrystusem, pośrednikiem wszystkich
darów zbawczych, dając im przez Niego dostęp do Ojca, do którego, w tym sa
mym Duchu, mogą wołać: Abba, Ojcze!
65.
Niezależnie od tego, czy Kościół uważa się za „lud Boży” , „ciało
Chrystusowe” lub „świątynię Ducha Świętego” , jest on zakorzeniony w nierozdzielnej wspólnocie lub koinonii trzech osób boskich, przez co sam stanowi
koinonię. Jako koinonia Kościół nie jest w pierwsz>m rzędzie łącznikiem między
wierzącymi, lecz przede wszystkim i zasadniczo koinonią wierzących z Bogiem,
z Bogiem w Trójcy Jedynym, którego najgłębszą warstwą bytu jest koinonia.
Zarazem jednak koinonia wierzących z trójjedynym Bogiem jest ściśle związana
z koinonią, jaką wierzący utrzymują pomiędzy sobą.
3.3.2 Koinonia/communio przez zwiastowanie, chrzest i Wieczerzę Pańską

66. To, że Kościół jako koinonia ma oparcie w koinonii trynitarnej, objawia
się i urzeczywistnia w zwiastowaniu Ewangelii, w chrzcie i Wieczerzy Pańskiej.
67. Zwiastowanie Ewangelii, z którego żyje Kościół jako wspólnota
wierzących, może być właściwie zrozumiane tylko w jego odniesieniu trynitarnym. Wiąże ono także jednostkę i ogół wierzących z Bogiem w Jego trynitarnej
koinonii. Jest ono zwiastowaniem Ewangelii Chrystusowej (Rz 15,19; por. 1,16).
Apostołowie, a wraz z nimi wszyscy świadkowie Ewangelii, są w swoim
zwiastowaniu posłani w miejsce Chrystusa (2 Kor 5,20). Uczą oni, co Jezus
Chrystus im przykazał, ten Jezus, który pozostaje z nimi po wszystkie dni aż do
skończenia świata (Mt 28,20). Zwiastowanie Ewangelii o Chrystusie odbywa się
mocą Ducha Świętego (Dz 1,8). Duch wzywa i upoważnia świadków do
sprawowania służby (por. J 20,22n.; 2 Kor 4,13). Wzbudza i zachowuje wiarę,
która zwiastowaną Ewangelię przyjmuje jako obietnicę zbawienia (por. 1 Tes
l,5n.; 1 Tm 1,14) i odpowiada na nią w formie wyznania (por. 1 K or 12,3).
W zwiastowaniu prowadzonym przez apostołów i świadków, przy wsparciu
Ducha Świętego, znajduje kontynuację - po Wielkanocy i Pięćdziesiątnicy
- kazanie Jezusa zawierające Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym\ Jezus za pomocą
tego kazania zwracał się do ludzi i gromadził ich wokół siebie. Zwiastowanie
Jezusa brało swój autorytet wyłącznie z faktu, że Jego słowa i czyny były
identyczne ze słowami i czynami Ojca, który Go posłał (por. J 14,10 i 24; 8,28;
10,15). O Jezusie jako umiłowanym Śynu Ojca można powiedzieć: Jego słuchajcie!
(Mt 17,5 i paralele).
68. Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (por. M t 28,19) prowadzi
do wspólnoty z trójjedynym Bogiem i uczestnictwa w Jego błogosławieństwach;
tym samym przyczynia się do powstania wspólnoty wierzących. Chrzest jest
powołaniem i wybraniem przez Boga; sprawia, że stajemy się Jego własnością:
przez to stwarza zarazem wspólnotę powołanych i wybranych, lud na własność
przeznaczony (1 P 2,9). Chrzest nasz odbywa się z przywołaniem ciała Chrys
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tusowego, uczestniczymy w Jego śmierci i zmartwychwstaniu oraz przyobleka
my się w Chrystusa: dlatego też ochrzczeni tworzą jedno ciało (Rz 12,4-5) i są
wspólnotą, w której nie obowiązują już ludzkie i społeczne podziały (por. Ga
3,26-28). Óchrzczeni przyjmują Ducha Świętego: przez to także między sobą
tworzą wspólnotę w jednym Duchu (por. 1 K or 12,12n.; Ef 4,3n.).
69. Celebracja Wieczerzy Pańskiej przez dziękczynienie (eucharistia) wobec
Ojca, przez wspominanie (anamnesis) Chrystusa i przez wzywanie (epiklesis)
Ducha Świętego sprawia, że wierzący przeżywają obecność i wspólnotę
trójjedynego Boga. W szczególny sposób celebracja ta jest koinonią wierzących
z obecnym w Wieczerzy ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem; z tej
właśnie przyczyny stwarza i umacnia ona koinonię pomiędzy wierzącymi. Paweł
powiada: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest
społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest
społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest,
stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba (1
K or 10,16-17). Upomnienie, jakiego udziela Koryntianom, kieruje się dokładnie
tą dialektyką: gdy ich praktyka celebrowania Wieczerzy odbywa się z narusze
niem wspólnoty, wówczas znieważają wspólnotę eucharystyczną, jaką mają
z Panem (por. 1 K or 11,20-29).
70. Kościoły nasze podzielają wspólne przekonanie, że w eucharystycznej
koinonii z Chrystusem i za jej pośrednictwem tworzy się i umacnia koinonią
kościelna. Po stronie katolickiej można odwołać się na przykład do II Soboru
Watykańskiego, zwłaszcza do jego Konstytucji dogmatycznej o Kościele44 lub
też do Tomasza z Akwinu, dla którego rzeczywistość (res) Wieczerzy Pańskiej
jest mistycznym ciałem Chrystusa, w którym zostajemy umocnieni przez jedność
z Chrystusem i Jego członkami*5. Po stronie luterańskiej występuje to przekona
nie na przykład w ważnym dla eklezjologii Lutra piśmie pt. „Ein Sermon von
dem hochwürdigen Sakrament des heiligen Leichnams Christi und von den
Bruderschaften”46* lub w komentarzu M artina Chemnitza do 1 K or 10,
w którym, uwzględniając perspektywę trynitamą, powiada się: W Wieczerzy
Pańskiej przyjmujemy wszyscy jedno i to samo ciało Chrystusa /.../ A ponieważ
w ten sposób członki Kościoła zespolone zostają w ciało Chrystusa, przeto łączą się
one również ze sobą i stają się jednym ciałem, którego głową jest Chrystus. W ten
sposób przyjmując w Wieczerzy Pańskiej ciało i krew Chrystusa, zostajemy ściśle
związani z Chrystusem /.../, a przez Chrystusa zjednoczeni z Ojcem. Tak oto
stajemy się uczestnikami (koinonoi) Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wszystko to
wynika ze zbawczego uczestnictwa (koinonią) w ciele i krwi Pana41.
71. Obie nasze tradyqe, kierując się świadectwem Nowego Testamentu,
podzielają stanowisko starożytnego Kościoła, dla którego wypowiedzi Pawła
o koinonii w Chrystusie miały decydujące znaczenie. Jan Damasceński streszcza
tę patrystyczną tradycję teologiczną następująco: (Eucharystia) jest nazywana
koinonią i jest nią też naprawdę. Przez nią bowiem mamy wspólnotę (koinonią)
44 N p. LG 7; por. LG 3.
45 Tomasz z Akwinu, Summa theologiae III, 73 a .l; 79 a.5.
46 W A 2, 742-758.
AH
M artin Chemnitz, Fundamenta sanae doctrinae de vera et substantiali praesentia... corporis et
sanguinis Domini in Coena, IX.
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z Chrystusem, udział w Jego ciele i Jego boskości; a jednocześnie mamy wspólnotę
(koinonia) ze sobą ijesteśmy wzajemnie zjednoczeni. Posilając się jednym chlebem
stajemy się jednym ciałem i jedną krwią Chrystusa oraz wzajemnie członkami,
można powiedzieć, że zostajemy włączeni w ciało Chrystusa**.
3.3.3 Koinonia/communio jako rzeczywistość antycypatorska
72. Wszystkie trzy biblijne określenia Kościoła jako „ludu Bożego” , „ciała
Chrystusowego” i „świątyni Ducha Świętego” interpretują swoją trynitarną
podstawę w sposób antycypatorski:
- Uniwersalny lud Boży zgromadzi się jako całość dopiero w Dniu Sądu
Ostatecznego; tylko antycypując to ostateczne zgromadzenie, Kościół może
być dzisiaj ludem Bożym, który już teraz żyje z tego, co Bóg chce z nim uczynić.
- Kościół jest ciałem ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa , na
którego powrót w chwale jeszcze czekamy.
- Kościół jest świątynią Ducha Świętego; Jego rzeczywistość wśród nas jest
„zadatkiem” (arrabón) rzeczywistości eschatologicznej.
W ten sposób Kościół jest już teraz tym wszystkim, co mówią o nim biblijne
określenia, ale w tym sensie, że antycypatorsko oczekuje tego, co jest jego
najgłębszą istotą i źródłem życia.
73. Powyższe stwierdzenie dotyczy także Kościoła jako koinonii. Już teraz
ma on uczestnictwo w koinonii Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ponieważ jednak
jest Kościołem pielgrzymującym, przeto uczestnictwo to przejawia się w sposób
prowizoryczny i fragmentaryczny, a to oznacza w antycypacji i oczekiwaniu na
niezrealizowany jeszcze cel ostateczny, na spełnienie w Królestwie Bożym, kiedy
to Bóg w Trójcy Jedyny będzie wszystkim we wszystkim (1 K or 15,24-28).
3.4. Wspólnota Kośdoła - wspólnota Kościołów
3.4.1 Wspólne świadectwo
74. Znaczenie eklezjologiczne pojęcia koinonia/communio wzrosło ponow
nie zarówno po stronie katolickiej jak luterańskiej; można nawet powiedzieć, że
stało się ono pojęciem centralnym. W luteranizmie - mniej więcej od lat
pięćdziesiątych - zauważyć się daje ta tendencja na przykładzie zwiększonego
użycia, a zwłaszcza teologicznego pogłębienia pojęcia „wspólnoty kościelnej” .
Termin ten nawiązuje do nowotestamentowo-starokościelnego pojęcia koino
nia/communio w wyżej opisanym znaczeniu, jednocześnie powołuje się na
reformacyjne rozumienie Kościoła i integruje specyficzne jego aspekty. D la
katolickiego rozumienia Kościoła idea i pojęcie koinonia/communio stały się
znaczące przede wszystkim od II Soboru Watykańskiego. W pojęciu tym widzi
się centralną i fundamentalną ideę eklezjologii wypracowanej przez Sobór4849.
75. Luteranie i katolicy, w powołaniu na nowotestamentowo-starokościelne
pojęcie koinonia/communio, są zgodni co do tego, że Kościół jest wspólnotą

48 Jan Damasceński: The Orthodox Faith IV, 13, The Fathers o f the Church, Vol. 37, W ashington
1958, 361.
49 Documents of the Extraordinary Synod, The Final Report, Rome 1985.
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opartą na tajemnicy Trójcy Świętej. Dowody na to można znaleźć w luterańskich
księgach wyznaniowych i w dokumentach II Soboru Watykańskiego.
76. Zgodnie z nauczaniem Soboru, podstawę godności ludzkiej stanowi
wezwanie człowieka do zjednoczenia (communio) z Bogiem50. Sobór powołuje
się na Pierwszy List Jana 1,2-3, zgodnie z którym wierzący mają dojść do
wspólnoty (koinonia) z Ojcem i Synem; gdyż Bóg objawił siebie samego, aby
ludzie /.../ przez Chrystusa mieli dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stali się
uczestnikami boskiej natury5152. - Bóg zaś dla ustalenia pokoju, to jest wspólnoty
(communio) z sobą oraz dla zespolenia braterskiej społeczności wśród ludzi, i to
grzesznych, postanowił wkroczyć w historię ludzką52. W kontekście tym pojawia
się kwestia misterium Kościoła; według Soboru wspólnota z Bogiem w ciele
Chrystusa urzeczywistniona przez Ducha Świętego jest podstawą koinonii
Kościoła. Duch mieszka w wierzących, napełnia cały Kościół oraz nim kieruje,
jest sprawcą wspólnoty wiernych53 oraz zespala ją w Chrystusie54.
77. „Wspólnota kościelna” w świetle luterańskich ksiąg wyznaniowych
oznacza w pierwszym rzędzie, że istotą Kościoła jest wspólnota wierzących55,
realizująca się we wspólnocie (koinonia/communio) z Chrystusem przez Ducha
Świętego oraz żyjąca z pobożnego słuchania Słowa i przyjmowania sak
ramentów. Gdy CA 7 opisuje jeden święty Kościół chrześcijańskijako zgromadzęnie wszystkich wierzących5657,to chodzi tu o społeczność świętychr , o której mówi
Apostolicum5859. To, że pojęcie „communio” jest tłumaczone i rozumiane jako
„zgromadzenie” lub „zbór” i w języku niemieckim - z przyczyn lingwistycznych
- nie oddawane słowem „wspólnota” , nie powinno sprawiać, aby termin ten
utracił cokolwiek ze swej nowotestamentowej lub wczesnokościelnej treści.
Pojęcie to nie ulega redukcjonizmowi socjologicznemu. Chodzi raczej o zgroma
dzenie lub zbór, którego jedyną głową jest Chrystus; jest on zgromadzony przez
Ducha Świętego /.../ I ja jestem jego cząstką i członkiem, współuczestnikiem
mającym udział we wszystkich dobrach, jakie posiada, wprowadzony i wcielony do
niego przez Ducha Świętego,przez to, iż słuchałem i nadal słucham Słowa Bożego,
które otwiera wstęp do niego5 . „Mieć wspólnotę” nie oznacza więc po prostu mieć
z kimś do czynienia, lecz raczej, że wiele osób używa, zażywa lub uczestniczy we
wspólnej rzeczy60. Jak wspólnota między chrześcijanami opiera się na wspólnym
uczestnictwie w Chrystusie, tak ze swej strony jest ona wspólnotą wzajemnego
50 GS 19.
51 D V 2.
52 AG 3,1.
53 UR 2,2: communio fidelium.
54 Tamże.
55 Communio/congregatio sane torum/fidelium.
56 Łacińska wersja CA 1\. congregatio sanctorum.
57
Communio sanctorum.
58 Apol 7,8; por. też przekład i interpretację communio sanctorum w Dużym Katechizmie Lutra
jako zbór świętych i jako święta gromadka ludzi (przekład polski w: Wybrane księgi symboliczne
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, op. cit., 90).
59 Duży Katechizm Lutra, op.cit,. 90; por. Apol 7,8: Kościół znaczy zgromadzenie świętych,
którzy mają między sobą społeczność tej samej Ewangelii, czyli nauki, i tego samego Ducha Świętego,
który ich serca odnawia, uświęca i nimi kieruje (przekład za: Wybrane księgi symboliczne..., 225).
60 Wypowiedź Lutra na temat pojęcia „koinonia” w 1 K or 10,16n.; W A 26,493.
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uczestnictwa, wzjamnej pomocy i służby: Mieć wspólnotę oznacza dwie sprawy:
z jednej strony to, że mamy udział w Chrystusie, z drugiej zaś, że chrześcijanie, we
wszelki możliwy sposób, biorą wzajemnie udział w swoim życiu61.
78. Sobór Watykański II naucza, że poprzez Słowo zwiastowania i celebrację
sakramentów, której ośrodkiem i punktem kulminacyjnym jest Eucharystia,
Chrystus, sprawca naszego zbawienia, staje się obecny w Kościele62. Ze stołu
Słowa Bożego jak i z Ciała Chrystusowego podawany jest wiernym chleb
żywota63. Przy łamaniu chleba eucharystycznego uczestniczą oni w sposób
rzeczywisty w Ciele Pańskim, wznosząc się do wspólnoty (communio) z Nim
i nawzajem ze sobą; gdyż koinonia (uczestnictwo) w Ciele Chrystusowym czyni
tych, którzy są uczestnikami jednego chleba, członkami jednego Ciała
Pańskiego64. Dlatego Eucharystia jest punktem kulminacyjnym kościelnej
communio65 i ośrodkiem wspólnoty wierzących6667.
79. Katolicy i luteranie dzielą wspólne przekonanie, że wspólnota z Bogiem,
przekazywana przez Słowo i Sakrament, prowadzi do wspólnoty między
wierzącymi. Manifestuje się ona konkretnie we wspólnocie Kościołów; jeden,
święty, katolicki i apostolski Kościół, „Una Sancta” , o której mówi Credo,
urzeczywistnia się w „Communio ecclesiarum” jako lokalna, regionalna i uniwe
rsalna wspólnota, jako wspólnota kościelna.
80. Istnieje tylko jeden Kościół Boży. W Nowym Testamencie to samo słowo
„Kościół” oznacza zarówno Kościół jako całość (np. M t 16,18; Ga 1,13), jak
również Kościół jednego regionu (np. Ga 1,2), miasta (np. Dz 8,1; 1 K or 11,18)
lub domu (np. Rz 16,5). Zgodnie z tym katolicy i luteranie uważają, że Kościół
Boży urzeczywistnia się na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej i globalnej; te różne
formy urzeczywistnienia Kościoła trzeba rozumieć z perspektywy jednego,
świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła, „Una Sancta” , o której mówi
Credo.
81. Ponieważ Kościół jako wspólnota wierzących ma oparcie we wspólnocie
z Chrystusem, jedynym Panem, przeto istnieje tylko jeden Kościół. Według
luterańskich ksiąg wyznaniowych, obietnica, że Kościół trwać będzie po wszyst
kie czasy, dotyczy tylko Una Sancta Ecclesia61. Kościół to święte
chrześcijaństwo68, ludzie rozproszeni po całym kwiecie, którzy zgodni są co do jednej
Ewangelii i mają tego samego Chrystusa i tego samego Ducha Świętego, i te same
sakramenty6970. Kościół jest wspólnotą wiary i Ducha Świętego w sercach10.

61 W A 2,754.
62 Por. AG 9,2.
63 Por. D V 2 1 .
64 LG 7,2 z powołaniem się na 1 K or 10,16n.; por. LG 3.
65 Por. LG 11.
66 PO 5,2: congregatio fidelium.
67 CA 7; Apol 7,9.
68 Duży Katechizm; W K S 90.
69 Apol 7,10; W K S 225.
70 Apol 7,5; W K S 224.
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82. Według II Soboru Watykańskiego, Bóg powołał zgromadzenie tych, co
z wiarą spoglądają na Jezusa, sprawcę zbawienia i źródło pokoju oraz jedności,
i ustanowił Kościół, aby ten Kościół był dla wszystkich razem i dla każdego z osobna
widzialnym sakramentem owej zbawczej jedności. Mając rozprzestrzenić się na
wszystkie kraje, Kościół wchodzi w dzieje ludzkie, wykraczając równocześnie poza
czasy i granice ludów71*. - Tak to Kościół, jedyna trzoda Boża, jako znak
podniesiony między narodami, podając Ewangelię pokoju całemu rodzajowi
ludzkiemu, pielgrzymuje w nadziei aż do wyznaczonego w górnej ojczyźnie kresu12.
83. Patrząc diachronicznie - tj. z perspektywy wszystkich epok - „Una
Sancta” jako rzeczywistość eschatologiczna przenika całą historię, od pierw
szych dni (ecclesia od Abla) aż do ostatnich - czasu powrotu Chrystusa w chwale.
Szczególny kształt przyjął Kościół od momentu, gdy wybrany lud Boży stał się
ciałem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego; dla wierzących stanowi on miejsce
nowego życia i wspólnoty z Bogiem, która wyraża się we wspólnocie między
ludźmi.
3.4.2 Luterańskie rozumienie Kościoła lokalnego
84. Różnice między pozycją katolicką i luterańską objawiają się w momencie,
gdy pada pytanie o to, jak z synchronicznego punktu widzenia - tu i teraz
- urzeczywistnia się Kościół Boży. Dla luteranów wspólnota lokalna jest
Kościołem w pełnym sensie; dla katolików będzie to Kościół lokalny kierowany
przez biskupa.
85. Według rozumienia luterańskiego, „Una Sancta Ecclesia” urzeczywistnia
się zewnętrznie i widzialnie we wszystkich miejscach, gdzie ludzie gromadzą się
wokół Ewangelii zwiastowanej w kazaniu i w widzialnych sakramentach.
Dlatego wspólnota lokalna zgromadzona na nabożeństwie jest - zgodnie
z ujęciem luterańskim - w pełnym sensie widzialnym urzeczywistnieniem
Kościoła jako „communio sanctorum” . Nie brakuje jej niczego, co czyni
zgromadzenie ludzkie Kościołem: głoszonego Słowa i darów sakramentalnych,
przez które wierzący mają udział w Chrystusie przez Ducha Świętego, jak
również urzędu, który - w miejsce Chrystusa i z Jego nakazu - zwiastuje Słowo,
udziela sakramentów i kieruje wspólnotą.
86. Z rozumieniem Kościoła jako wspólnoty ludzi opartej na społeczności
z jedynym Panem wiąże się przekonanie, że również poszczególne zbory lokalne
łączy ze sobą prawdziwa więź w Chrystusie. Toteż wszelkie dystansowanie
i izolowanie się od siebie jest niepożądane. Wspólnota, którą posiadają
w Chrystusie, musi być widzialna.
87. Luterańskie wspólnoty lokalne są częścią większych społeczności
ukształtowanych w struktury prawne. W zależności od sytuacji geograficznej,
historycznej, narodowej lub politycznej, przybierają one postać samodzielnych
pod względem prawnym Kościołów regionalnych, krajowych lub narodowych.
Spoiwem, podtrzymującym te większe społeczności kościelne, jest wspólnota
z Chrystusem. Przejawia się to we wspólnym rozumieniu wiary apostolskiej
LG 9,3.
UR 2,5.

DIALOG LUTERAŃSKO-RZYMSKOKATOLICKI

73

(wspólnota konfesyjna), w zwiastowaniu i sakramentach, zwłaszcza w Wieczerzy
Pańskiej (wspólnota kazalnicy i ołtarza) oraz we wzajemnym uznawaniu urzędu
kościelnego (wspólnota w posługiwaniu).
88. W drugiej połowie XIX wieku wzmocniła się w Kościołach luterańskich
świadomość globalnego wymiaru kościelnej koinonii. Najpierw powstały regio
nalne73, potem również światowe stowarzyszenia Kościołów luterańskich74.
Światowa Federacja Luterańska przez kilkadziesiąt lat rozumiała siebie jako
„dobrowolne stowarzyszenie Kościołów” , będące w posiadaniu wspólnego
wyznania wiary, lecz nie deklarujące wspólnoty ambony i ołtarza. Idea
„wspólnoty kościelnej” zaczęła odgrywać coraz większą rolę dopiero wówczas,
gdy trzeba było odpowiadać na stale ponawiane pytanie dotyczące charakteru
eklezjalnego Federacji. W idei tej doszło do połączenia nowotestamentowo-starokościelnego pojęcia „koinonia” z luterańskim rozumieniem Kościoła75.
W ostatnim czasie pojęcie „communio” zainspirowało wysiłki zmierzające do
wyjaśnienia i nowego zdefiniowania istoty ŚFL. Wysiłki te znalazfy swój finał na
Zgromadzemu Ogólnym Federacji w 1990 roku. Obecnie obowiązujący statut
stwierdza: Światowa Federacja Luterańska jest wspólnotą167 Kościołów, które
wyznają trójjedynego Boga, zgodnie zwiastują Ślowo Boże oraz są związane ze sobą
wspólnotą ambony i ołtarza1.
89. Widać zatem, co według luterańskiego rozumienia Kościoła jako koino
nii - niezależnie od tego, czy urzeczywistnia się on na płaszczyźnie lokalnej,
terytorialno-narodowej lub globalnej - m a konstytutywne znaczenie: wspólne
rozumienie i wyznawanie wiary apostolskiej (wspólnota konfesyjna) oraz
wspólnota w zwiastowaniu i sakramentach (wspólnota ambony i ołtarza), która
implikuje urząd zwiastowania Słowa i udzielania sakramentów (uznanie
urzędów duchownych/wspólnota posługiwania).
90. Rozumienie Kościoła jako koinonii było - i nadal pozostaje - czynnikiem
decydującym dla wysiłków ekumenicznych podejmowanych przez Kościoły
luterańskie. Poszukiwana widzialna jedność Kościoła jest rozumiana —w tym
sensie -ja k o „wspólnota kościelna”78. Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego ŚFL
z 1984 roku, dotycząca „Celu jedności” , rozwija tę ideę posługując się
jednoznacznie pojęciem „wspólnoty/communio”79.
3.4.3 Katolickie rozumienie Kościoła lokalnego
91.
Zgodnie z rozumieniem katolickim, Kościół Boży - synchronicznie
i przestrzennie - urzeczywistnia się na całej ziemi jako Kościół lokalny,
regionalny i globalny; nie oznacza to jednak, aby którakolwiek z tych form
73 Ameryka Północna i Europa.
74 światowy K onwent Luterański, 1923; Światowa Federacja Luterańska, 1947.
75 CA 7.
7fi
Termin angielski: communion.
77 Statut ŚFL III: Istota i zadania.
78 Por. Konkordia między Kościołami wyrosłymi na gruncie Reformacji w Europie (Konkordia
leuenberska, 1973), nr 29 i 33 (polski przekład w bieżącym zeszycie „Studiów”); por. Jedność przed
nami..., nr 23-26.
79 Por. przypis 37.
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urzeczywistnienia Kościoła mogła być identyfikowana w sposób absolutny
z „Una Sancta” . Kościół w rozumieniu „Una Sancta” pozostaje raczej dla
każdej z tych form kryterium jedności w prawdzie8081.
92. Według eklezjologii katolickiej Kościół lokalny zasadniczo nie jest ani
częścią Kościoła globalnego, ani jego administracyjnym lub kanonicznym
okręgiem. Zgodnie z poglądem sformułowanym w wielu dokumentach II Soboru
Watykańskiego, Kościół Boży jest prawdziwie obecny i zdolny do życia
w Kościele lokalnym, tj. w diecezji. W Dekrecie o pasterskich zadaniach
biskupów w Kościele powiada się: Diecezja jest to część (portio) ludu Bożego
powierzona pasterskiej trosce biskupa i współpracującego z nim prezbiterium.
Związana z osobą swego pasterza, przez niego zjednoczona Ewangelią i Euchary
stią w Duchu Świętym, stanowi diecezja - Kościół partykularny, w którym
prawdziwie jest obecny oraz działa jeden święty, katolicki i apostolski Kościół
Chrystusowy82. Zaprezentowana tutaj^ teologia Kościoła lokalnego koreluje
z soborową teologią ludu Bożego83. Świadomie posłużono się tutaj słowem
„portio” zamiast „pars” , gdyż „portio” posiada wszystkie istotne cechy całości,
czego nie da się powiedzieć w przypadku słowa „pars” . Oznacza to, że Kościół
lokalny ma wszystkie właściwości Kościoła Bożego; nie można go więc uważać
za filię Kościoła globalnego. Wymienienie biskupa zwraca uwagę na istnienie
strukturalnej wspólnoty między Kościołami lokalnymi; przez swoje święcenia
biskup funkqonuje bowiem jako ogniwo łączące Kościoła: w swoim Kościele jest
reprezentantem Kościoła globalnego, a wobec wszystkich innych Kościołów
- reprezentantem swojego Kościoła8485. Wymienienie prezbiterium wskazuje na
kolegialny charakter urzędu posługiwania w Kościele lokalnym.
93. Na płaszczyźnie diecezji następuje pełne uobecnienie Kościoła Bożego.
Fundamentalna koncyliarność Kościoła wyraża się w obecności biskupów na
soborze. Ponieważ także parafie posiadają strukturalne cechy Kościoła Bożego
(„portio” ludu Bożego, Duch Święty, Ewangelia, Eucharystia i urząd duchow
ny), przeto II Sobór Watykański stwierdza: lokalnie zorganizowane parafie pod
przewodnictwem pasterzy zastępujących biskupa /.../ w pewien sposób przed
stawiają widzialny Kościół ustanowiony na całej ziem t5. Parafia - silniej niż
OA

Terminologia służąca do opisu Kościoła lokalnego i Kościoła jako całości (ogół Kościołów
lokalnych będących ze sobą w pełnej wspólnocie) nie jest rezultatem decyzji opartej na systematycz
nej i krytycznej refleksji. Nawet Sobór Watykański II nie podjął takiej decyzji. Dlatego w tekstach
soborowych pojęcia: „ecclesia localis” i „ecclesia particularis” mogą oznaczać równie często Kościół
diecezjalny jak stowarzyszenie Kościołów diecezjalnych. Pojęcia: „ecclesia universa” (użyte 23 razy)
i „ecclesia universalis” (użyte 25 razy) oznaczają Kościół rozumiany jako całość. Nie odnoszą się one
nigdy do Kościoła Rzymu.
Codex Iuris Canonici z 1983 roku nie zna wyrażeń: „ecclesia localis” i „ecclesia universalis” , lecz
operuje parą pojęć: „ecclesia particularis” (diecezja) i „ecclesia universa” (Kościół jako całość). Nie
wszyscy teolodzy katoliccy akceptują tę terminologię. Raczej opowiadają się oni za tym, aby pojęcie
„Kościół partykularny” było zastrzeżone dla stowarzyszeń Kościołów cechujących się specyfiką
kulturową, a Kościół w danym miejscu, ze względu na zachowanie jego katolickości, nazywają
Kościołem lokalnym.
81 SC 41; LG 23 i 26; CD 11.
82 CD 11,1.
83 Por. LG, rozdz. 2 i 3.
84 Por. LG 23 i Jedność przed nami..., nr 112.
85 SC, 42.
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diecezja - jest dla chrześcijan tym miejscem, w którym bardziej osobiście
doświadczają tego, czym jest Kościół.
94. Każdy z konstytutywnych elementów Kościoła lokalnego („portio” ludu
Bożego, Duch Święty, Ewangelia, Eucharystia i przewodnictwo biskupa), jak też
ich wzajemna relacja ukazują, że Kościół lokalny jest wprawdzie Kościołem
Bożym w pełnym sensie, lecz nie może się uważać za cały Kościół Boży. Kościół
lokalny nie jest wolnostojącą i samowystarczalną rzeczywistością. Jako element
sieci wspólnoty, swą rzeczywistość kościelną zachowuje on przez utrzymywanie
łączności z innymi Kościołami lokalnymi86.
95. Wspólnota Kościołów lokalnych z Kościołem globalnym nie jest abstrak
cyjną, czysto teoretyczną możliwością. W Kościele lokalnym dochodzi do
spotkania z podstawową tajemnicą chrześcijańską: w jego w łonie odbywa się
nauczanie religijne, które prowadzi do złożenia wyznania wiary apostolskiej;
tylko tam można otrzymać chrzest, bierzmowanie, święcenia kapłańskie, ślub
oraz przystępować do Stołu Pańskiego. Tylko przez Kościół lokalny można stać
się członkiem Kościoła katolickiego. Nie można też wyobrazić sobie Kościoła
globalnego bez Kościoła lokalnego, jak gdyby mógł istnieć sam w sobie
niezależnie od Kościołów lokalnych. W rzeczywistości jeden i jedyny Kościół
katolicki istnieje w Kościołach lokalnych i z nich się składa87. W obu określeniach
- „istnieje w nich” i „z nich się składa” - dochodzi do głosu wzajemność relacji,
nie dominacja jednego elementu nad drugim. Skreślenie „z nich się składa”
spowodowałoby rozpad Kościoła globalnego na oddzielne Kościoły partykular
ne; z kolei skreślenie „istnieje w nich” zdegradowałoby Kościół lokalny do
zwykłej jednostki administracyjnej Kościoła globalnego.
96. Relacja wzajemnej obecnośći88890lub wzajemnego przenikania się*9, istniejąca
między Kościołem lokalnym i Kościołem globalnym, nie pozbawia Kościoła
lokalnego ani samodzielności, ani zasadniczego powiązania z Kościołem
globalnym, lecz sprzyja umocnieniu obu tych czynników. Podobnie ostateczna
odpowiedzialność każdego biskupa przed Bogiem za podległy m u Kościół
lokalny i wiernych nie stawia pod znakiem zapytania jego przynależności do
kolegium biskupów z papieżem. Zgodnie z nauczaniem II Soboru Waty
kańskiego, biskup jest widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno
biskupów, ja k rzeszy wiernych. Kościoły lokalne (partykularne) są uformowane
na wzór Kościoła globalnego (powszechnego). Kościół jest więc jednością
w różnorodności i jednością złożoną z różnorodności; jest on „corpus ec
clesiarum”91, communio ecclesiarum.

86 Kościół - lokalny i uniwersalny. Dokument studyjny Wspólnej G rupy Roboczej Kościoła
Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów (1990), n r 36, w: „Studia i Dokum enty
Ekumeniczne” 1992 nr 2, 69-85.
87 LG 23,1.
88 International Commission of Theologians: Themata Selecta de Ecclesiologia (Documenta
13). Vaticano 1985, 32: mutua interioritas.
89 Jan Paweł II, Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 20 grudnia 1990, A A S 83 (1991), 745-747.
90 LG 23,1.
91 LG 23,2; podstaw ą „cielesności” Kościoła jest sakramentalne uczestnictwo w Ciele Chrystusa;
patrz wyżej, nr 76 i 78.
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97. Wspólnota Kościołów lokalnych, to znaczy Kościół globalny, nie jest

bynajmniej rzeczywistością platoniczną. N a nim wspiera się każdy pojedynczy
Kościół. Tylko Kościoła globalnego dotyczy obietnica pozostania w prawdzie.
Nie da się tego powiedzieć o żadnym Kościele lokalnym. W czasach wielkiego
kryzysu, gdy chodziło o sformułowanie wiary, tylko wspólnocie wszystkich
Kościołów, zwłaszcza soborom ekumenicznym, udało się opracować odpowie
dzi, i to mimo znanych powszechnie trudności komunikacyjnych. Również
inicjatywy i impulsy pojedynczych Kościołów lokalnych w sprawie rozwiązania
spornych kwestii zyskały swą właściwą skuteczność dopiero w ramach recepcji
dokonującej się we wspólnocie Kościołów. Ogólnie można się zgodzić
z następującymi stwierdzeniami: Istotnymi elementami podtrzymywania stosunków między Kościołami lokalnymi są: wzajemna troska, wzajemne wsparcie,
wzajemne uznanie i wzajemna wymiana informacji. Już w najwcześniejszych
czasach Kościoły czuty się wzajemnie ze sobą związane. „Koinonia” ta manifes
towała się w różny sposób: przez wymianę wyznań wiary; przesyłanie listów
będących swego rodzaju „paszportem kościelnym”; okazywanie gościnności;
wzajemne wizyty; przez wzajemną pomoc materialną; przez sobory i synody929345.
98. Konsekwencją uniwersalnego charakteru polecenia misyjnego, o którym

mówi Nowy Testament (por. M t 28,19; Dz 1,8; 2,1-12),był pluriformizm
Kościołow lokalnych w obrębie Kościoła katolickiego. Również poczyniono
doświadczenie, że skuteczna ewangelizacja oznaczała zarazem nadanie
Kościołowi lokalnemu profilu, który był dostatecznie silny, aby wywrzeć wpływ na
całą kulturę. Obraz, którym posłużył się Dekret o działalności misyjnej Kościoła,
ukazuje, jak uniwersalny wymiar misji domaga się włączenia kultur ludzkich do
sfery wiary. Mowa jest tu o Kościele, który po Zesłaniu Ducha Świętego mówi
wszystkimi językami, w miłości rozumie i ogarnia wszystkie języki, przezwy
ciężając w ten sposób rozproszenie wieży BabeP. Temu Kościołowi jest powierzone
uniwersalne i jedyne w swoim rodzaju poselstwo. Dlatego musi szukać sposobu
unikania niebezpieczeństwa partykularyzmu; tzn. musi chcieć zrozumieć język,
którym posługują się inni i respektować jego znaczenie. Jednocześnie widzi swoje
zadanie w misji naśladowania Chrystusa, który włączył się przez swoje wcielenie
w pewne społeczne i kulturalne warunki ludzi, wśród których przebywaP4. W tym
sensie ta społeczność wiernych, obdarzona bogactwami kultury własnego narodu,
powinna głęboko zapuścić korzenie w luc?5.
99. Przeto Kościoły partykularne są Kościołem katolickim w pełnym sensie

dopiero wówczas, gdy przeszły proces krytycznej inkulturacji, domagający się od
nich w obrębie kultury i społeczeństwa, w którym żyją, zbadania tego
wszystkiego, co wymaga akceptacji, oczyszczenia i integracji96. Warunkiem
powstania Kościoła partykularnego na każdym wielkim obszarze tzw.
społeczno-kulturowym winno być wykluczenie wszystkich pozorów synkretyzmu,
dzięki czemu partykularne tradycje wraz z cechami właściwymi poszczególnym
rodzinom ludów, przepojonymi światłem Ewangelii, zostaną przyjęte do katolickiej
jedności. Nowe wreszcie Kościoły partykularne, wzbogacone swoimi tradycjami,
07
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Kościół - lokalny i uniwersalny..., nr 37.
AG 4,1.
AG 10.
AG 15,3.
LG 13.
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znajdą swoje miejsce w kościelnej wspólnocie91. W tym sensie katolickość całego
Kościoła zostaje wzbogacona katolickością Kościołów partykularnych. Konstytuqa dogmatyczna o Kościele formułuje to następująco: Dzięki tej katolickości poszczególne części (partes) przynoszą innym częściom i całemu Kościołowi
właściwe sobie dary, tak iż całość i poszczególne części doznają wzrostu na skutek
tej wzajemnej łączności wszystkich oraz dążenia do pełni jednośći98.
100. Drugi Sobór Watykański oczekiwał również, że poważne potrak
towanie specjalnego charakteru Kościołów partykularnych będzie impulsem do
przywrócenia jedności wśród odłączonych chrześcijan. K onstytuqa dogmatycz
na o Kościele stwierdza: Ta duchem jedności przepojona różnorodność Kościołów
lokalnych jeszcze wspanialej ujawnia powszechność niepodzielonego Kościoła99.
A Dekret o ekumenizmie powiada: Strzegąc jedności w rzeczach koniecznych,
niech wszyscy zachowają w Kościele należną wolność, stosownie do zleconych sobie
zadań, zarówno w różnych formach życia duchowego i karności, jak też w roz
maitości obrzędów liturgicznych, owszem, nawet w teologicznym opracowaniu
objawionej prawdy; we wszystkim zaś niech pielęgnują miłość. W ten sposób
działając, sami będą z każdym dniem coraz pełniej objawiać w całym tego słowa
znaczeniu katolickość, a zarazem i apostolskość Kościoła100.
101. Obszary kulturowe są zazwyczaj większe niż diecezje, przeto zachodzi
konieczność, aby definicja Kościołów partykularnych obejmowała także stowa
rzyszenia Kościołów lokalnych, np. w klasycznej formie patriarchatu lub we
współczesnej formie Kościołów sui generis (mających pełne prawo działania),
a także konferencje biskupów jednego lub kilku krajów, albo nawet całego
kontynentu, jak to się dzieje w przypadku CELAM10. Trzeba też wziąć pod
uwagę synody patriarchalne, prowincjonalne i plenarne, jak również deklaraqe
konferencji episkopatów. Jednym z zadań prymatu papieskiego jest ochrona
uprawnionej różnorodności. Stąd też we wspólnocie kościelnej prawomocnie
istnieją partykularne Kościoły, korzystające z własnej tradycji; przy czym
nienaruszony pozostaje prymat Stolicy Piotrowej, która całemu zgromadzeniu
miłości przewodzi, nad prawowitymi odrębnościami sprawuje opiekę, a równo
cześnie pilnuje, aby odrębności nie szkodziły jedności, lecz raczej jej służyły102.
102. Ewangelia zbawienia jest skierowana do całej ludzkości: Bóg stworzył
Kościół z myślą o powszechnym pojednaniu i jedności, a Jezus obiecał, że
pozostanie ze swoim Kościołem aż do skończenia świata (por. M t 16,18; 18,20;
28,20; Ef 4,1-13). W tym sensie ,,Una Sancta” i Kościół globalny mieć będą
zawsze pierwszeństwo przed Kościołami lokalnymi. Jednocześnie jest prawdą, że
Kościół Boży przyjmował stale kształt lokalny; chrześcijanie bowiem przyjmują
chrzest, celebrują Eucharystię i składają społecznie rozpoznawalne świadectwo
zawsze w określonym miejscu. W tym sensie Kościoły lokalne będą miały zawsze
przewagę nad Kościołem globalnym, ale nie nad eschatologicznym „Una
Sancta” . Dlatego można mówić o wzajemności relacji między Kościołem *
97
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AG 22,2.
Por. LG 13.
LG 23,4.
UR 4,7.
Consejo Episcopal Latinoamericano (Rada Biskupów Ameryki Łacińskiej).
LG 13,3.
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lokalnym a Kościołem globalnym. Inaczej mają się sprawy z Kościołem jako
„U na Sancta” , który jako eschatologiczna rzeczywistość przenika całą historię
i nie może być identyfikowany z absolutnie żadnym urzeczywistnieniem
Kościoła Bożego w Kościele lokalnym, regionalnym lub globalnym.
103. Wzajemną relację między Kościołami lokalnymi, Kościołem globalnym
i Kościołem eschatologicznym wyraża najlepiej Eucharystia: Od Pięćdziesiątnicy
Kościół celebruje Eucharystię jako jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół.
Uroczystość eucharystyczna obejmuje zatem Kościół w jego lokalnym i uniwersal
nym wymiarze. Tym samym potwierdza ona wzajemną obecność wszystkich
Kościołów w Chrystusie i w Duchu Świętym dla zbawienia świata103.
104. W dokumentach II Soboru Watykańskiego określenie „Kościół-matka”
nie jest stosowane wobec żadnego Kościoła lokalnego, nawet nie wobec Kościoła
Rzymu, lecz jest ściśle zarezerwowane dla „U na Sancta” . W ten sposób pragnie
się zademonstrować, że wspólnota wszystkich Kościołów czyni je siostrami
w łonie „Kościoła-matki” . Dekret o ekumenizmie mówi o zachowaniu tych
ścisłych związków bratnich, we wspólnocie wiary i miłości, które powinny ujawniać
swą żywotność w stosunkach między Kościołami lokalnymijak między siostrami104105.
3.4.4 Zadanie dla dalszego dialogu
105. Katolickie ujęcie Kościoła jako „koinonia/communio” może być owoc
nie wykorzystane w wysiłkach ekumenicznych1“5; podobnie jak luterańskie
rozumienie „wspólnoty kościelnej” m a ono swoje specyficzne punkty ciężkości
i ukształtowanie. Jednakże podstawowa idea jest w obu przypadkach ta sama
i w podobny sposób determinuje eklezjologię. Istotą każdego Kościoła lokalnego
jest okazywanie otwartej postawy wobec innych Kościołów. Tego domaga się
katolickość.
106. Oczywiście, zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego, prymat biskupa
Rzymu jest istotnym elementem Kościoła, toteż każdy Kościół lokalny, o ile chce
pozostawać w pełnej wspólnocie Kościołów, jest zdany na prymat Kościoła
Rzymu i jego biskupa. Z drugiej jednak strony nie należy zapominać, że również
prymat Rzymu zdany jest na koinonię Kościołów lokalnych. Dialog katolicko-luterański winien zająć się kwestią urzędu nadzoru w całym Kościele
w kontekście koinonii Kościoła rozumianej ogólnie, lecz również w partykular
nym kontekście rzymskokatolickiego rozumienia relacji pomiędzy kolegium
biskupów a urzędem papieskim. W każdym razie powstaje tu problem dla
katolickiej eklezjoiogii wspólnoty, na który zwracano już uwagę w różny sposób
w dialogu ekumenicznym. Mimo podkreślania przez stronę katolicką zasady
posługi jedności wobec całego Kościoła, nie można ignorować faktu, że mamy tu
do czynienia z wyzwaniem do złożenia samokrytyki. Nauka o prymacie wymaga
dalszego rozwinięcia, trzeba też odpowiednio określić praktykę sprawowania tej
funkcji. Toteż należy dać wyraz nadziei, że w dalszym dialogu katolicko-luterańskim o Kościele podjęty zostanie temat urzędu kierowniczego dla
Kościoła globalnego w ramach eklezjologii wspólnoty.
103

Kościół - lokalny i uniwersalny..., nr 24.
104 UR 14,1; por. Jedność przed nami..., nr 44n.
105 Por. Jedność przed nami..., nr 5-7.
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4. Kościół jako odbiorca i pośrednik zbawienia
107.
W podsumowaniu biblijnego świadectwa o trwałym źródle Kościoła
zostało podkreślone, że zwiastowanie Ewangelii w Duchu Świętym przez
apostołów jest fundamentem Kościoła, i że Kościół jako „creatura evangelii” jest
zobowiązany do służby na rzecz Ewangelii106. Tak więc Kościół jest odbiorcą
i pośrednikiem zbawienia. W obrazach ludu Bożego, ciała Chrystusa i świątyni
Ducha Świętego Kościół ukazuje się jako koinonia, która ma swój fundament
w życiu trójjedynego Boga. Od Niego Kościół otrzymuje życie i zbawienie;
w wierności wobec otrzymanego zadania misyjnego pośredniczy w przekazywa
niu życia i zbawienia1 .
4.1 Kościół jako „congregatio fidelium"
108.
Porównując luterańskie i katolickie rozumienie Kościoła nie można
pominąć faktu, że istnieją dwa zasadniczo nierozdzielne aspekty bytu Kościoła:
z jednej strony Kościół jest miejscem zbawczego działania Boga (Kościół jako
zgromadzenie, jako odbiorca zbawienia); z drugiej zaś strony jest on instrumen
tem pośredniczącym w zbawieniu (Kościół jako posłaniec, jako pośrednik
zbawienia). Lecz jest to zawsze jeden i ten sam Kościół, o którym mówi się jako
o odbiorcy i pośredniku zbawienia. W kolejnych okresach historii teologii różnie
były rozkładane akcenty. Podczas gdy luteranie widzą Kościół głównie jako
odbiorcę zbawienia, jako „congregatio fidelium” , współczesna teologia katolic
ka akcentuje bardziej rolę Kościoła jako pośrednika zbawienia, jako „sak
rament” zbawienia108.
4.1.1 Perspektywa luterańska
109. Wyznanie wiary nazywa święty Kościół chrześcijański „Communionem
sanctorum” - „społecznością świętych"109. W ten sposób Luter powtarza
w Dużym Katechizmie to, co już wcześniej sformułował w swoim piśmie „Eine
kurze Form ... des Glaubens” : Wierzę, że na ziemi - dokąd świat sięga - istnieje
tylko jeden święty, powszechny, chrześcijański Kościół, który nie jest niczym innym
niż zborem lub zgromadzeniem świętych i pobożnych, wierzących ludzi na ziemi.
Kościół ten zgromadza i zachowuje Duch Święty, On też nim kieruje; przez
sakramenty i Słowo Boże następuje codziennie wzrost Kościoła110. Tak więc
Kościół nie jest po prostu sumą indywidualnych członków, gdyż opiera się na
wierze w Słowo Boże, a poszczególne jednostki należą do niego przez przyj
mowanie we wierze Słowa i Sakramentu. Moc Ducha Świętego tworzy i utrzy
muje zgromadzenie wierzących, do którego zostaje zaliczona jednostka.
110. Według Confessio Augustana Kościół jest zgromadzeniem wszystkich
wierzących, wśród których Ewangelia jest czysto zwiastowana i sakramenty święte
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Patrz wyżej: rozdz. 2.4
Patrz wyżej: rozdz. 3.3.
Patrz niżej: rozdz. 4.2.
Duży Katechizm III, 47; W K S, 89.
W A 7,219.
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zgodnie z Ewangelią bywają udzielane111. Apologia daje takie objaśnienie: Kościół
w zasadzie1112jest wspólnotą wiary i Ducha Świętego w sercach, wspólnotą, która
jednak ma zewnętrzne znamiona, aby można było ją poznać, mianowicie znamiona
mi tymi są czysta nauka Ewangelii113 i sprawowanie sakramentów zgodne
z Ewangelią Chrystusową114. Z kontekstu wynika wyraźnie, że „czysta nauka
i zgodność z Ewangelią” oznaczają orędzie o usprawiedliwieniu, według którego
musi być oceniane życie Kościoła i któremu trzeba podporządkować Kościół
jako całość. Confessio Augustana przedstawiła to orędzie w nawiązaniu do
wypowiedzi doktrynalnych starożytnego, a także średniowiecznego Kościoła115.
Kościół przyjmuje cały swój byt i życie od Chrystusa, którego jest ciałem;
Chrystus go odnawia, uświęca i prowadzi przez swojego Ducha11 . Kościół może
żyć tylko z obietnicy odpuszczenia grzechów i z darowanej wspólnoty zbawienia.
Kościół jest pod każdym względem darem, gdyż żyje z Ducha Bożego
i z obecnego w Nim Pana.
111.
Zwiastowanie Ewangelii i celebracja sakramentów charakteryzują
Kościół jako wspólnotę zbawienia, w której jest obecny Chrystus i w której
można Go znaleźć. Kto ma znaleźć Chrystusa, musi najpierw znaleźć Kościół /.../
Kościół nie jest jednak drewnem i kamieniem, lecz gromadą ludzi wierzących
w Chrystusa; ich trzeba się trzymać i obserwować, ja k wierzą, modlą się i nauczają;
Chrystus jest z pewnością u nich11118. Luter podkreśla konieczność Kościoła dla
zbawienia jednostki tak mocno, że potrafi powiedzieć: Wierzę, że nikt nie może
zostać zbawiony, kto nie znajduje się w tej społeczności i nie trzyma się jej wiernie
w jednej wierze, Słowie Bożym, sakramentach, nadziei i miłościm . W podobny
sposób Apologia mówi o Kościele jako miejscu obietnicy zbawienia dzieci.
Należy je chrzcić, aby mogły się stać uczestnikami obietnicy Chrystusowej.
Obietnica ta nie odnosi się zaś do tych, którzy są poza Kościołem Chrystusowym,
gdzie nie ma ani Słowa, ani sakramentów, ponieważ Chrystus odradza przez Słowo
i sakramenty119. -Albowiem Królestwo Chrystusowe jest tylko tam, gdzie są Słowo
Boże i sakramenty12012. Wiara i wsłuchiwanie się w głos dobrego pasterza Jezusa
Chrystusa odróżniają Kościół jako lud Boży od każdego innego ludu; gdyż Bogu
dziękijuż chłopiec siedmioletni wie dzisiaj, co to jest Kościół, mianowicie, że są nim
wierzący, czyli święci, owieczki słuchające głosu swojego pasterza121. Dlatego
Kościół to „congregatio fidelium” , wspólnota zbawienia jako wspólnota wiary
oparta na Słowie Bożym i z nim związana: Słowo Boże nie może być obecne bez
ludu Bożego, a lud Boży nie może istnieć bez Słowa Bożego112.

111 CA 7 (lub 8): congregatio sanctorum (et vere credentium), in qua evangelium pure docetur et
recte administrantur sacramenta.
112 Principaliter, por. CA 8: proprie.
■i ^
Pura evangelii doctrina.
114 Apol 7,5; WKS, 224.
115 Por. CA 1 i 3.
116 Apol 7,5.
117 WA 10,1/1: 140,8.14.
118 WA 7,219,6.
119 Apol 9,2; WKS, 232.
120 Tamże, tekst niemiecki.
121 A S 111,12; WKS, 373.
122 WA 50,629,34.
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112. Wiara w Ewangelię pozwala wierzącemu oddać swoje zbawienie całkiem
w ręce Boga; czyni go ona wolnym do służby dla Boga i ludzi. D ar wspólnoty
wiary domaga się działania zgodnego z wymogami koinonii; we wspólnocie
zbawienia wszystko jest wspólne dla wszystkich; Luter powiada: Wierzę, ze w tej
wspólnocie lub Kościele wszystkie rzeczy są wspólne (por. Dz 2,44). A więc dobra
każdego należą też do innego i nikt nie posiada czegoś w sposób absolutny. Dlatego
modlitwy i dobre uczynki całej wspólnoty muszą pomóc, wesprzeć i wzmocnić mnie
oraz wszystkich innych wierzących we wszystkich momentach, w życiu i śmierci.
Tak więc ,jedni drugich brzemiona noście” (Ga 6,2) - jak naucza Paweł123.
„Communio credentium” znajduje konkretny wyraz w powszechnym
kapłaństwie wszystkich wierzących. Przez chrzest wierzący otrzymują udział
w kapłaństwie Chrystusa. Dlatego mogą i powinni rozpowszechniać Ewangelię
oraz jedni za drugich wstawiać się u Boga. Ponieważ on (chrześcijanin) jest
kapłanem, a my jesteśmy jego braćmi, przeto wszyscy chrześcijanie mają silę
i autorytet; muszą oni tak postępować, aby znaleźć się przed obliczem Boga; niech
każdy prosi za drugiego i sam ofiaruje się Bogu124. W powszechnym kapłaństwie
otrzymuje się pełnomocnictwo zastępstwa; kapłanem jest się bowiem zawsze dla
innych. Egzystencja chrześcijańska, tak rozumiana, jest społecznym charyz
matem, służbą Bożą dla innych.
4.1.2 Perspektywa katolicka
113. „Congregatio fidelium” było dominującą definicją Kościoła w teologii
późnego średniowiecza. Również Catechismus Romanus mówi o Kościele jako
zgromadzeniu wierzących125. Do niego należą wszyscy, którzy są powołani /.../ do
światła prawdy i poznania Boga, aby /.../ pobożnie i święcie oddawali cześć
prawdziwemu i żywemu Bogu oraz służyli Mu z całego serca126. Katechizm
przytacza także wypowiedź Augustyna w powiązaniu z Psalmem 149: Kościół
składa się z wierzących ludzi rozproszonych po całym świecie121. Catechismus
Romanus, w nawiązaniu do Apostolicum, widzi w słowach społeczność
świętych12* wypowiedź o Kościele129. Społeczność ta zostaje opisana jako
wspólnota oparta na świadectwie wiary i sakramentach oraz jako wspólnota
życia, wzajemnej miłości, wzajemnej pomocy w cierpieniu i potrzebie. Katechizm
powołuje się tutaj przede wszystkim na wypowiedzi Pawła o Kościele jako ciele
Chrystusa; dary Boga są dane dla potrzeb całego Kościoła i powinny przynosić
korzyść każdemu13013.
114. Kościół jest zgromadzeniem tych wszystkich, którzy wierzą w Chrys
tusa. Sobór Watykański II opisuje cały Kościół jako zgromadzenie tych, co
z wiarą spoglądają na Jezusa, sprawcę zbawienia131 i nazywa pojedynczą

W A 7,219,11.
124 W A 12,308,4.
125 Cat. Rom. 1,10,2: congregatio fidelium; Cat. Rom. 1,10,5: coetus omnium fidelium.
126 Cat. Rom. 1,10,2.
127 Tamże.
128
Communio sanctorum.
129 Cat. Rom. 1,10,24.
130 Cat. Rom. 1,10,23-27.
131 LG 9,3: congregatio eorum, qui in Jesum, salutis auctorem..., credentes aspiciunt.
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wspólnotę congregatio fidelium132; a zatem przyswaja sobie terminologię Augus
tyna, który Kościół jako odkupione państwo*33 nazywa zgromadzeniem
i społecznością świętych134. Podstawowym pojęciem eklezjologicznym Soboru
było „communio” , aczkolwiek posługiwano się nim w różnych odcieniach
i nigdzie dokładnie nie zdefiniowano. Kościół został ustanowiony przez Chrys
tusa dla wspólnoty życia, miłości i prawdy135, a Duch Święty jednoczy go we
wspólnocie i w posłudze136*. Całe dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa, a zatem
i Kościół, ma oparcie w tajemnicy trójjedynego Boga. Bóg zaś dla ustalenia
pokoju czy wspólnoty z sobą oraz dla zespolenia braterskiej społeczności wśród
ludzi, i to grzeszników, postanowił wkroczyć w historię ludzką w sposób nowy
i ostateczny131. Ta wspólnota z Bogiem i między ludźmi urzeczywistnia się przez
Słowo Boże i sakramenty: ...wierzący w Chrystusa, odrodzeni / ..j przez Słowo
Boga Żywego (por. 1 P 1,23) /.../ z wody i Ducha Świętego (por. J 3,5n.),
ustanowieni są w końcu rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem... (1
P 2,9n.)m . Sobór stwierdza: w Chrystusie wszyscy wierni stają się świętym
i królewskim kapłaństwem, składają Bogu przez Jezusa Chrystusa duchowe ofiary
i głoszą potęgę Tego, który z ciemności wezwał ich do wspaniałego świata swego.
Nie ma członka, który nie miałby udziału w posłannictwie całego Ciała:39.
Kapłaństwo to Sobór nazywa kapłaństwem powszechnym140 w odróżnieniu od
kapłaństwa urzędowego141. Wśród sakramentów wyróżnia się Eucharystia;
zgromadzenie eucharystyczne jest ośrodkiem zgromadzenia wiernych, któremu
przewodniczy prezbiter141*- - Przy łamaniu chleba eucharystycznego, uczestnicząc
w sposób rzeczywisty w Ciele Pańskim, wznosimy się do wspólnoty z Nim
i nawzajem ze sobą14.
115. Sobór Watykański II stwierdza równie jednoznacznie: Lud Boży
gromadzi się razem najpierw za pośrednictwem Słowa Boga żywego /.../ Na skutek
bowiem zbawczego Słowa w sercu niewierzących budzi się, a w sercu wierzących
wzmacnia się wiara, dzięki której powstaje i rośnie społeczność wiernych (cong
regatio fidelium)144. Zwiastowanie Słowa jest niezbędne dla właściwego sprawo
wania sakramentów, które są właśnie sakramentami wiary, rodzącej się i ka
rmiącej ze Słowa145.
116. Szczególnie w Dekrecie o działalności misyjnej Kościoła zostaje opisana
usprawiedliwiająca i wzbudzająca wiarę moc Słowa Bożego: Duch Święty, który
132
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AG 15,2n.; 19,ln.; PO 4n.
Civitas redempta.
PO 2,4: congregatio societasque sanctorum.
LG 9,2.
LG 4,1: in communione et ministratione.
AG 3,1.
LG 9,1.
PO 2,1.
Sacerdotium commune.
LG 10,1: sacerdotium m inisterial.
PO 5,3: centrum congregationis fidelium cui presbyter praeest.
LG 7,2 ze wskazaniem na 1 K or 10,17.
PO 4,1.
PO 4,2.
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poprzez nasienie Słowa i głoszenie Ewangelii wzywa wszystkich ludzi do Chrystusa
i budzi w sercach wiarę, kiedy wierzących w Chrystusa rodzi we chrzcie do nowego
życia, wówczas gromadzi ich wjeden lud Boży1461478.Bynajmniej nie jest też pomijana
sądząca moc Słowa Bożego. Słowa Chrystusa są równocześnie słowami sądu
i łaski, śmierci i życia. Do nowego bowiem życia możemy dojść tylko wtedy, kiedy
zadamy śmierć sprawom starym /.../ N ikt nie doznaje wyzwolenia z grzechu ani nie
wznosi się ponad siebie sam przez siebie i własnymi siłami; nikt też w ogóle nie
uwalnia się od swej słabości, osamotnienia czy niewoli; wszyscy potrzebują
Chrystusa jako przykładu, nauczyciela, wyzwoliciela, zbawiciela, ożywicie la141.
A zatem Kościół jako wspólnota wierzących nie żyje sam z siebie, lecz całkowicie
z daru Boga. Jego zadaniem jest przekazywanie wiary i pośredniczenie w zbawie
niu.
4.1.3 Wspólne świadectwo
117.
Zarówno luteranie jak i katolicy rozumieją Kościół jako zgromadzenie
wierzących lub świętych, które żyje ze Słowa Bożego i sakramentów. Tak
widziany Kościół jest owocem zbawczego działania Boga, wspólnotą Jego
prawdy, życia i miłości. Chrystus działający przez środki łaski - Słowo
i Sakrament - wchodzi w kontakt z Kościołem, który staje się odbiorcą Jego
i Ducha Świętego działań. Obecność Chrystusa wyróżnia Kościół jako miejsce,
w którym urzeczywistnia się zbawienie. Kościół jako wspólnota, która otrzy
mała dar zbawienia, jest zobowiązany przekazywać go dalej przez pracę misyjną.
A zatem Pan Kościoła nakłada nań zadanie pośredniczenia w zbawieniu.
Z jednej strony dotyczy ono współżycia i współpracy w zgromadzeniu
wierzących. Jednak w sposób szczególny zadanie to odnosi się do kontaktu ze
światem, zwłaszcza z tymi wszystkimi ludźmi, którzy jeszcze nie uwierzyli i nie
należą do zgromadzenia wierzących.
4.2 Kościół jako „sakrament" zbawienia
4.2.1 Kościół pod władzą Ewangelii - dwojakie pośrednictwo zbawcze Ewangelii
118.
W dialogu katolicko-luterańskim stwierdzono, że Kościół jest pod
porządkowany Ewangelii, stanowiącej dlań kryterium nadrzędne14*. Na poparcie
tego twierdzenia można powołać się zarówno na Lutra, który rozumie Kościół
jako twór Ewangelii149150,jak również na Sobór Watykański II, według którego
Ewangelia /.../ jest dla Kościoła po wszystkie czasy źródłem całego jego życia .
Ewangelia, przez którą został stworzony i żyje Kościół, jest przekazywana
- zewnętrznie i dotykalnie - w dwojakiej formie: przez Słowo i Sakrament. Obie
formy przekazywania łączy nierozwiązalna zależność, która jednak nie likwiduje
ich specyfiki. Słowo zwiastowania jest słyszalnym znakiem, a sakramenty są
widzialnym Słowem. Poprzez obie formy zbawczego przekazywania Ewangelii
nie tylko zwraca się uwagę na zbawienie lub o nim informuje, lecz w ten sposób
iqo AG 15,1.
147 AG 8.
148 „R aport z M alty” , nr 48.
149 W A 2,430,6: creatura... Evangelii.
150 LG 20,1.
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Ewangelia jako skuteczny środek zewnętrzny i dotykalny dociera do
najgłębszych warstw natury ludzkiej, doprowadzając ludzi do wiary, usprawied
liwienia i uświęcenia.
119.
Ponieważ w ten sposób Kościół żyje z Ewangelii i zostaje wciągnięty do
służby na rzecz jej dwojakiego pośrednictwa zbawczego, przeto katolickie
mówienie o Kościele jako „sakramencie” można opisać - zgodnie z jego intenqą
- następująco: Jako ciało Chrystusa i „koinonia" Ducha Świętego Kościół jest
znakiem i instrumentem łaski Bożej, instrumentem, który sam z siebie nie może nic
uczynić. Kościół żyje zarówno ze Słowa ja k i ze sakramentów, ajednocześnie oddaje
się w ich służbę1511523.Poniżej zostanie przedstawiony sens mówienia o Kościele jako
„sakramencie” zbawienia w nawiązaniu do tradycji katolickiej i luterańskiej oraz
ich wspólnego oparcia w Biblii.
4.2.2 Perspektywa katolicka

W dokumentach Soboru Watykańskiego II mówi się o Kościele jako
„sakramencie”, tzn. jako znaku i narzędziu zbawienia przede wszystkim tam, gdzie
objaśnia się bliżej istotę Kościoła i jego uniwersalne posłannictwo. W pierwszych
słowach Konstytucji dogmatycznej o Kościele stwierdza się programowo: Chrys
tus jest światłością narodów15 . Kościół głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu
(por. M k 16,15) pragnie sprawić, że wszyscy ludzie zostaną oświeceni blaskiem
Chrystusa jaśniejącym na obliczu Kościoła, gdyż Kościół jest w Chrystusie niejako
sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem
i jedności całego rodzaju lu d z k ie g o . Sobór podkreślił bardzo wyraźnie chrystocentryzm Kościoła, widząc jego „sakramentalność” całkowicie „w Chrystusie”.
Dlatego też teologia katolicka mówi o „Prasakramencie”, którym jest sam Jezus
Chrystus. W tym kierunku biegnie myśl Soboru, gdy w Konstytucji o liturgii
świętej o Pośredniku między Bogiem a ludźmi powiada się: Jego bowiem
człowieczeństwo, zjednoczone z osobą Słowa, było narzędziem naszego zbawienia.
Dlatego w Chrystusie ,,dokonało się nasze całkowite pojednanie z przebłaganym
Bogiem i otrzymaliśmy pełnię kultu Bożego"154.
120.

121.
O Kościele jako „ludzie mesjańskim” powiada się: Ustanowiony przez
Chrystusa dla wspólnoty życia, miłości i prawdy, używany jest również przez Niego
za narzędzie zbawienia wszystkich i posłany jest do całego świata jako światłość
świata oraz sól ziemi (por. M t 5 J3 -1 6 )155. Sobór widzi ustanowienie Kościoła
w powiązaniu z całym misterium Chrystusa156157,lecz wypowiedź o Kościele jako
„sakramencie” wiąże w szczególny sposób ze zmartwychwstaniem Chrystusa
i zesłaniem Ducha: Powstawszy z martwych (por. Rz 6,9) Ducha swego ożywiciela
zesłał na uczniów i przez Niego ustanowił Ciało swoje, którym jest Kościół, jako
powszechny sakrament zbawienia; siedząc po prawicy Ojca działa ustawicznie
w świecie, aby prowadzić ludzi do Kościoła i przezeń mocniej ich z sobą złączyć151.
151 Jedność przed nami..., nr 85.
152 LG 1.
153 Tamże.
154 SC 5,1.
155 LG 9,2.
156 Por. LG 2-5.
157 LG 48,2; por. LG 7,1-3; 59.
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122. Pojęcie „sakram entu” jako znaku i narzędzia zbawienia daje wyraz

uniwersalnej misji Kościoła i jego radykalnej zależności od Chrystusa. W ten
sposób staje się jasne, że ani fundament, ani cel Kościoła nie znajdują się w nim
samym, a zatem Kościół nie istnieje ani z^ siebie, ani dla siebie. Tylko
w Chrystusie i przez Chrystusa, tylko w Duchu Świętym i przez Ducha Świętego
Kościół pełni rolę pośrednika zbawienia. Sprawa ta jest szczególnie ważna
wówczas, gdy niektórzy teologowie katoliccy mówią o sakramentach jako
„samoaktualizacji” Kościoła, chcąc przez to nie dopuścić do wyłącznie
zewnątrznego rozumienia Kościoła jako „administratora” sakramentów
- „środków łaski” - i ukazać wewnętrzne powinowactwo (nie tożsamość!)
między Kościołem jako znakiem i narzędziem a sakramentami jako znakami
i narzędziami zbawienia. Jako „wspólnota życia, miłości i prawdy” z jednej
strony, oraz jako „narzędzie zbawienia wszystkich”, jako „uniwersalny sak
rament zbawienia” - z drugiej, jest Kościół konkretnym miejscem i narzędziem
uniwersalnej woli zbawczej Boga, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni
i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2,4). Dla jednostki powszechna wola zbawcza
Boga jako obietnica zbawienia staje się konkretna wówczas, gdy Kościół daje
świadectwo o prawdzie Chrystusa oraz celebruje i rozdzjela sakramenty, oraz
gdy w Chrystusie i przez Chrystusa, jak również w Duchu Świętym i przez Ducha
Świętego, zbawienie dokonywane przez Chrystusa uobecnia się w świadectwie
i w sakramentalnej celebracji Kościoła. Zatem w Kościele - swoim Ciele
i Oblubienicy - sam Chrystus pozostaje obecny dla wszystkich ludzi przez swoje
zbawcze działanie.
123. W myśli katolickiej pojęcie sakramentu jest stale stosowane jako
analogia Kościoła158. Kościół nie jest „sakramentem” w taki sam sposób jak
sakramenty chrztu i Eucharystii. Uwidacznia się to już w zakresie sposobu
funkjonowania: pojedyncze sakramenty rozwijają swoją skuteczność zbawczą
na podstawie dokonanej celebracji159160. Oznacza to, że ich skuteczność nie jest
zależna od godności udzielającego i przyjmującego, gdyż Tym, który wywołuje
w nich efekt zbawczy, jest Chrystus. Nie da się tego powiedzieć w taki sam
sposób o Kościele jako „sakramencie” . Pojęcie sakramentu zastosowane
wobec Kościoła służy raczej jako refleksja teologiczna do objaśnienia
wewnętrznego związku zachodzącego między zewnętrzną widzialną strukturą
a ukrytą duchową rzeczywistością Kościoła. Jak myśl scholastyczna opisuje
sakramenty jako widzialne znaki i narzędzia niewidzialnej łaski, tak Śobór
Watykański II rozumie Kościół jako jedną rzeczywistość złożoną, która zrasta
się z pierwiastka boskiego i ludzkiego i w której społeczny organizm Kościoła
służy ożywiającemu go Duchowi Chrystusowemu ku wzrastaniu Ciała (por. E f
4,16) x60. Również to rozumienie Kościoła jako „sakram entu” jest umieszczone
w kontekście skutecznego udzielania zbawienia wszystkim ludziom: Chrystus,
jedyny Pośrednik przez Kościół rozlewa prawdę i łaskę /.../ na wszystkich161.
Mówienie o Kościele jako „sakramencie” w kontekście zbawienia dla wszyst

158 Pojęcie „sakram ent” , gdy odnosi się do Kościoła, jest brane stale w cudzysłów; przez to chce
się zwrócić uwagę na używanie języka analogicznego. Podkreśla to Konstytucja dogmatyczna
o Kościele, gdy mówi o Kościele, że jest niejako (veluti) sakramentem, czyli znakiem i narzędziem
(LG 1,1).
159
Ex opere operato.
160 LG 8,1.
161 Tamże.
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kich ludzi i teologii misji ukazuje, że Sobór Watykański II nie przejął po
prostu wcześniejszych teorii o Kościele jako „prasakramencie” , lecz proponuje
własne przemyślenia, które są rozwinięciem wcześniejszych poglądów teologi
cznych.
124. Okazuje się więc ponownie, że Kościoła nie można utożsamiać po prostu
z Chrystusem, chociaż jest jego ciałem. Chrystus powołuje go do swej służby
przekazywania zbawienia wszy stkim ludziom, podczas jej sprawowania potrzeb
na jest Kościołowi stała ożywiająca moc Ducha Świętego. Kościół wywierając
wpływ na swoich członków czyni to przy wsparciu Chrystusa, który jako Głowa
daje udział w swoim Duchu, przyczyniając się w ten sposób do ożywienia
i wzrostu ciała162163. Logiczną konsekwencja takiego „sakramentalnego” pojęcia
Kościoła jest to, że w swojej ludzkiej słabości podejmuje ustawicznie pokutę
i odnowienie swoje163 i jest wzywany do nieustannej reformy164, że także poza
organizmem Kościoła znajdują się liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy165,
a działalność zbawcza Boga, w sposób widzialny i ukryty zarazem, jest obecna
wśród tych, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii166.
4.2.3 Perspektywa luterańska
125. Dla teologii luterańskiej zasadnicze i decydujące znaczenie ma to, że
Bóg przez Słowo i sakramenty jako środki łaski167 obdarza każdego wierzącego
przebaczeniem, życiem i szczęśliwością wieczną, i że Kościół jako zgromadzenie
wszystkich wierzących jest miejscem, „w” którym owe środki łaski stają sie
skuteczne1681697023. Oznacza to, że samo zwiastowanie, jako żywy głos Ewangelii16*
posiada „sakram entalny” charakter, ale pod warunkiem, że w słyszanym
Słowie tkwi siła zdolna do przekazania wierzącym tej rzeczywistości zbawienia,
na którą wskazują słowa zwiastowania. Gdy głoszę kazanie, sam Chrystus głosi
je we mnie110. Zatem zewnętrzne Słowo111jako skuteczne Słowo172 należy - obok
sakramentów - do środków łaski. Dlatego winniśmy stale trwać przy tym, że
Bóg nie chce z nami obcować inaczej, jako tylko przez Słowo mówione
i sakrament113. Toteż zdecydowanie potępia się anabaptystów, którzy uczą, że
Ducha Świętego otrzymujemy bez zewnętrznego Słowa Ewangelii174. Potępienie
donatystów, dla których sakramenty stają się nieużyteczne i bezskuteczne, gdy
są udzielane przez „niegodnych kapłanów” - również wskazuje na to, że
przyjmuje się pogląd o obiektywnym oddziaływaniu Słowa i Sakramentu. Są
162 Por. LG 7 z powołaniem się na I K or 12, Ef 1 i Kol 2.
163 LG 8,3; por. 48,3.
164 UR 6,1.
165 LG 8,2; por. UR 3n.
166 LG 16; GS 22,5.
167 CA 5.
168 CA 7.
169 Viva vox evangelii.
170 WA 20,350,6: Quando ego praedico, ipse (Christus) praedicat in me (Luter).
171
Verbum externum.
172 Verbum efficax.
173 A S III,8; WKS, 372.
174 CA 5: qui sentiunt spiritum sanctum contingere hominibus sine verbo externo.
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one skuteczne ze względu na ustanowienie i nakaz Chrystusowy, toteż ich
udzielanie przez osoby niegodne niczego tu nie zmienia1 .
126. Jeśli Kościół jest zatem miejscem, w którym środki łaski stają się
skuteczne dla człowieka, to oznacza, że sam Kościół - w znaczeniu pochodnym
-je s t narzędziem zbawienia. Z jednej strony przez wydarzenie „środków łaski”
zostaje powołany do życia jako „congregatio fidelium” , jako Kościół, stając się
przez to sam „creatura Evangelii” . Z drugiej strony Kościół jest miejscem,
w którym ludzie uczestniczą w zbawieniu, i to miejscem bez alternatywy. W tym
sensie również w ramach teologii reformacyjnej obowiązuje zasada: Poza
Kościołem nie ma zbawienia17517617.
127. Kościół jako pośrednik Słowa i Sakramentu jest narzędziem, przez
które Duch Święty uświęca człowieka. Jest on m atką każdego chrześci
janina, rodzącą i karmiącą go przez Słowo Boże111. Kościół jest nią jednak w tym
sensie, że sam Jezus Chrystus jest Tym, który działa i objawia swą zbawczą
obecność podczas zwiastowania i udzielania sakramentów. Aczkolwiek
pośrednicząca działalność Kościoła i zbawcza działalność Boga łączą się
w jedno, to jednak oba rodzaje działalności różnią się wyraźnie od siebie. Jest
wprawdzie prawdą, że to Kościół umożliwia wierzącym uczestnictwo w zba
wieniu. Niemniej jednak Chrystus, a nie Kościół, jest wyłącznie Tym, który
wyjednał dla świata zbawienie, i który obdarza wierzących, przez Słowo
i Sakrament, uczestnictwem w nim. Kościół we wszystkim, co czyni, służy
całkowicie Chrystusowi, swojemu Panu. On go powołał i upoważnił do
sprawowania tej służby.
128. Na tym tle luteranie dostrzegają powinowactwo z nowym katolickim
rozumieniem Kościoła jako „sakram entu” . Z drugiej jednak strony z rozumie
niem tym wiążą się dla nich pewne problemy. Myśli luterańskiej bardziej
odpowiada występujące u Augustyna178 i również w późniejszej teologii
rzymskokatolickiej nazywanie Jezusa Chrystusa „sakramentem” : On jest
sakramentem Boga179, gdyż sam jest środkiem zbawienia par excellence.
Poszczególne sakramenty są środkami zbawienia dlatego, gdyż przez nie
zbawienia dokonuje Jezus Chrystus; w ten sposób On ustanawia i zachowuje
Kościół. Oznacza to, że Kościół nie realizuje w sakramentach własnej
egzystencji, lecz zbawienie przyjmuje od Chrystusa; tylko jako przyjmujący
pośredniczy on w zbawieniu. W tej perspektywie trzeba mówić o powiązaniu
poszczególnych sakramentów z Chrystusem, a nie z Kościołem. Należy
podchodzić ostrożnie do wszelkich wypowiedzi zamazujących występujące tu
rozróżnienie. Lepiej unikać mówienia o Kościele realizującym się w sakramen
tach, gdyż jest ono narażone na poważne nieporozumienie. Teologia luterańska zwraca uwagę na to, że trzeba wyraźnie zakreślić granicę pomiędzy
nazywaniem Kościoła „sakram entem ” a stosowaniem tego pojęcia w od
niesieniu do chrztu i Wieczerzy Pańskiej.

175 Por. CA 8.
1Hf\
Extra ecclesiam nulla salus; por. Apol 9,2.
177 Duży Katechizm, W K S, 89.
178 Augustyn, Ep. 187, C SEL 57,113.
179 W A 6,501,37; 86,7n.
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129. Do przedstawionych wyżej wątpliwości luterańskich dochodzą
następne. Chodzi o ustalenie relacji zachodzącej między rozumieniem Kościoła
jako „sakramentu” a rozumieniem go jako Kościoła świętego i grzesznego.
W odróżnieniu od chrztu i Wieczerzy Pańskiej, których egzystencja sprowadza
się do faktu bycia narzędziem i znakiem, Kościół jest narzędziem i znakiem
zbawienia jako wspólnota tych, którzy je otrzymują. Innymi słowy: Kościół jest
narzędziem i znakiem jako wspólnota wierzących, którzy jako usprawiedliwieni
i święci są zarazem grzeszni. Teologia luteraóska zwraca w ten sposób uwagę na
to, że nazywanie Kościoła „sakramentem” nie może być sprzeczne ze stwier
dzeniem, że jest on święty i grzeszny zarazem180.
130. Nie ulega kwestii, że istnieją teologowie luterańscy, którzy posługują się
wobec Kościoła pojęciem sakramentu. Jednocześnie w obrębie teologii luterańskiej występują nadal zastrzeżenia wobec mówienia o Kościele jako „sak
ramencie” . Przede wszystkim panuje jednak obawa, że posługiwanie się tą
terminologią może doprowadzić do nieporozumień. Toteż wielu teologów
luterańskich ogranicza się do mówienia o Kościele jako znaku i narzędziu
zbawienia w znaczeniu, o którym powyżej była mowa.
4.2.4 Jedność i różnica między Chrystusem a Kościołem
131. Dalszej refleksji teologicznej można pozostawić bliższe ustalenie, jak
Chrystus i Kościół stanowią jedność bez utożsamiania się ze sobą w „sakramen
talnym” działaniu Kościoła, jak zatem ewentualne „sakramentalne” rozumienie
Kościoła ma oparcie w fundamentalnej wypowiedzi o Chrystusie jako „Prasakramencie” , a jednocześnie zostaje przez tę wypowiedź ograniczone. Mówienie
0 Kościele jako „sakramencie” jest w rzeczywistości obce luterańskiej tradycji
eklezjologicznej i jest możliwe tylko pod warunkiem uwzględnienia wyżej
przedstawionych zastrzeżeń, zastrzeżeń, które biorą poważnie również teologo
wie katoliccy. Niemniej jednak wracając do świadectwa biblijnego możemy
stwierdzić co następuje.
132. Nowy Testament widzi tajemnicę relacji między Chrystusem
a Kościołem w jedności i odmienności. Jedność jest podkreślana w wielu
wypowiedziach, np. gdy Paweł ochrzczonych wierzących nie tylko widzi jako
jedno w Chrystusie, ale i tak się do nich zwraca (Ga 3,28). Według niego,
wspólnota jest jednym ciałem w Chrystusie (Rz 12,5), a jako ciało Chrystusowe (1
K or 12,27) - nawet Chrystusem (1 K or 12,12). Staje się oczywiste, że ta jedność
w Chrystusie nie oznacza pełnej tożsamości, gdy Chrystus nazwany zostaje głową
ciała, Kościoła (Kol 1,18; por. Ef l,22n.; 4,15nn.; 5,23). Trzeba odróżniać, lecz
w żadnym wypadku nie wolno oddzielać od siebie głowy i ciała, gdyż budowanie
ciała Chrystusowego (Ef 4,12-16) wywodzi się od Chrystusa, głowy, który zbawił
Kościół jako swoje ciało (por. Ef 5,23); Jemu Kościół stale podlega (por. Ef 5,24),
z Nim też jest związany w miłości (por. Ef 4,16). Powiązanie między jednością
a odmiennością uwidacznia się szczególnie w podobieństwie o Oblubieńcu
1 Oblubienicy (por. 2 K or 11,2; E f 5,22nn.; Ap 19,7n.; 21,2; 22,17).
133. Osobisty związek Chrystusa z Kościołem nie może, oczywiście, zacie
mnić faktu, że nie są to stosunki równorzędne. Wszak Kościół jest od początku
180

Patrz niżej rozdz. 4.4.
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Kościołem odkupionym i obdarowanym, takim też pozostanie na zawsze.
Właśnie w świetle nauki o usprawiedliwieniu widać wyraźnie, że Kościół
zawdzięcza swój byt i aktywność wyłącznie miłosierdziu Bożemu w Jezusie
Chrystusie oraz tchnieniom Ducha. Tylko dlatego Chrystus może sprawić, że
poprzez Kościół, w Słowie zwiastowania i sakramentach, staje się skuteczne
zbawienie. Na tym fundamencie biblijnym opiera sie katolickie i luterańskie
rozumienie zbawczej posługi Kościoła przez Słowo i sakramenty. Bliższe
objaśnienie całego tego procesu można pozostawić badaniom teologicznym;
w tym miejscu chodzi tylko o uświadomienie sobie, że Boża eschatologiczna
obietnica łaski rzeczywiście determinuje działalność kościelną , kieruje nią od
wewnątrz, i że w ten sposób zbawienie pozostawia konkretny ślad w historii.
Trzeba zdać sobie jasno sprawę, że ludzie nie mogą być ani sprawcami zbawienia,
ani nie mogą nim dysponować; również w działalności Kościoła pozostaje ono
darem Boga.
134.
Uwzględniając poczynione wyżej uwagi można powiedzieć, że między
luteranami a katolikami istnieje zgodność poglądów co do tego, że Kościół jest
narzędziem i znakiem zbawienia, a w tym sensie także „sakramentem”
zbawienia. Jednak obie strony traktują poważnie poczynione zastrzeżenia,
postulują też wypracowanie języka teologicznego pozbawionego dwuznacz
ności.
4.3 Kościół widzialny i ukryty
135. Szeroko rozpowszechniony był pogląd, że pojęcia: „Kościół widzialny”
i „Kościół niewidzialny” wskazują na rozbieżność między katolickim a luterańskim rozumieniem Kościoła. Między innymi powoływano się tutaj na
wypowiedź Lutra: Otóż Kościół święty ma charakter niewidzialny; przebywa on
w Duchu Świętym, w ,,miejscu niedostępnym”^ . Poreformacyjna eklezjologia
katolicka reagowała polemicznie na takie rozumienie Kościoła, skupiając uwagę
niemal wyłącznie na Kościele jako wielkości zewnętrznej i widzialnej, wielkości
wyróżniającej się wyznaniem wiary, strukturą sakramentalną i przywództwem
hierarchicznym. Bellarmin np. podkreślał, że Kościół jako zrzeszenie182 jest
równie widzialny i realny ja k Republika Wenecji1812183. Szczególnie w XIX stuleciu
przedstawicielom obu tradycji kościelnych wydawało się, że w tym właśnie
punkcie występują między nimi zasadnicze różnice eklezjologiczne.
136. Przyjmowana rozbieżność poglądów nie przystawała jednak często do
rzeczywistości, jako że każda strona nieustannie negowała, jakoby nauczała to,
co przypisuje jej druga strona. Już Melanchton w Apologii Konfesji Augsburs
kiej zdecydowanie odrzucał zarzut, jakoby w ujęciu Reformacji luterańskiej
Kościół był tylko czymś w rodzaju państwa platońskiego184. W świetle wypowie
dzi Soboru Watykańskiego II nie do utrzymania jest również zarzut, jakoby
jeden święty Kościół był utożsamiany po stronie katolickiej w sposób niedialektyczny z jego empiryczno-historyczną formą. Sobór powiada bowiem o Kościele,
181 W A 40/11,106,19: Ecclesia sancta est enim invisibilis, habitans in Spiritu, in loco,,inaccessibili”.
182 Coetus.
183
Bellarmin, Disputatio de conciliis et ecclesia, III,ii.
184 A pol 7,20; WKS, 226.
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że widzialne zrzeszenie i wspólnota duchowa wprawdzie nie mogą być przyjmowane
jako dwie rzeczy odrębne, lecz mimo to są one ze sobą powiązane w sposób
niesymetryczny: społeczny organizm Kościoła służy ożywiającemu Duchowi
Chrystusowemu ku wzrostowi ciała (por. E f 4J 6 ) lgs.
137. Wydaje się, że zbyt uproszczone sformułowania prowadziły często do
błędnego przekonania, jakoby w tej dziedzinie między obu Kościołami istniała
niezgodność poglądów. Poniżej będziemy chcieli się przekonać, czy między obu
stanowiskami rzeczywiście istnieje przepaść nie do przebycia.
138. Luterańska Konfesja Augsburska nie opisuje bynajmniej Kościoła jako
wielkości niewidzialnej. Raczej mówi ona o nim jako o zgromadzeniu*186187, którego
nieodłącznym elementem jest urząd,87. Również w cytowanej wypowiedzi
Lutra1®8 trzeba zwrócić uwagę na to, że m a ona ciąg dalszy: dlatego nie można
dostrzec jego (= Kościoła) świętości1*9. Dla Lutra słowo „Kościół” nie oznacza
tutaj wielkości niewidzialnej. Raczej chodzi o to, że Kościół nie manifestuje
widzialnie swoich zasadniczych cech, dzięki którym może się uważać za Kościół;
w tym przypadku byłaby to jego „świętość” . To, że słowo „Kościół” ma jednak
na myśli zgromadzenie widzialne ujawnia się w fakcie, iż istnieją znamiona
Kościoła, takie jak Słowo, wyznanie i sakramenty190, z których wszystkie zaliczają
się do rzeczywistości widzialnych.
139. Luterańskie ujęcie Kościoła cechuje jednak pewne napięcie, które łatwo
może wywołać wrażenie, iż mamy tu do czynienia z Kościołem „niewidzialnym” .
Według Apologii hipokryci i żli /.../ są członkami Kościoła rozpatrywanego od
strony zewnętrznych znamion Kościoła191, /.../ zwłaszcza jeżeli nie są wyłączeni ze
społeczności kościelnej192. Ze stwierdzenia tego może wynikać, jakoby z jednej
strony istniało niewidzialne „zgromadzenie wierzących” , z drugiej zaś „zgroma
dzenie zewnętrzne” , które daje się rozpoznać po „znamionach” . Takie ujęcie
luteranie odrzucili jednak od czasów Apologii193.
140. Luteranizm ujmuje Kościół jako „zgromadzenie”, które jako takie nie
jest niewidzialne. Niewidzialny jest raczej fakt, że zgromadzenie to jest rzeczy
wiście Kościołem, a to oznacza, że to widzialne „ciało” jest „ciałem Chrys
tusowym” , że Bóg działa rzeczywiście w Słowie i sakramentach, które są
widzialnymi znakami Kościoła, i że jego duchowni są sługami Ducha Świętego.
Przydomek „niewidzialny” wyraża adekwatnie istotę Kościoła w takiej mierze,
w jakiej jest on przedmiotem wiary. Ukazuje to również cytowana wypowiedź
Lutra, w której występuje on przeciw wszystkim, którzy artykuł wiary: „Wierzę
w święty Kościół powszechny” przekręcają i w miejsce „wierzę” wstawiają
l0D LG 8,1.
186 CA 7.
187 CA 5 i 14.
188 Patrz wyżej nr 135.
189 W A 40/11, 106,20.
190 Apol 7,3.
191
Membra ecclesiae secundum externam societatem signorum ecclesiae.
192 Apol 7,3.
193 Apol 7,1-22.
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„widzę”194195.Tę samą intencję można dostrzec wyraźnie tam, gdzie Luter odcina
się polemicznie od nadużywania wieloznacznego słowa „Kościół” : Igdyby takie
słowa były używane w wierze dziecięcej: „Wierzę, że istnieje święty chrześcijański
lud”, wtedy można by było z łatwością uniknąć wszelkiej niedoli, która się
rozszerzyła przez niejasne, niezrozumiałe słowo ,,Kościół” .
141. W rozumieniu luterańskim pewne aspekty widzialności Kościoła decy
dują właśnie o jego ukrytości: tylko oczy wiary są zdolne rozpoznać, że jakieś
zgromadzenie jest zgromadzeniem ludu Bożego; mimo to - w tak zwanym
międzyczasie - Kościół musi być Kościołem widzialnym. To, co Kościół w tym
świecie czyni Kościołem ukrytym, jest tym samym, co Chrystusa na krzyżu
uczyniło ukrytym Bogiem, mianowicie to, że z nadzwyczajną mocą ukazał się
w tym świecie i dla tego świata. Mówi o tym wielokrotnie cytowany fragment
z Wielkiego Komentarza Listu do Galacjan Lutra, którego zasadnicze zdanie
brzmi: Bóg ukrywa Kościół i pokrywa go słabościami, grzechami, błędami, różnymi
pokusami i formami krzyża w taki sposób, że przestaje być dostrzegalny dla
zmysłów196197.
142. Napięcie, charakterystyczne dla luterańskiego ujęcia Kościoła ukrytego,
przypomina o problemie, z którym wszystkie tradycje zmagają się od od dawien
dawna i będą musiały się zajmować także w przyszłości. Dlatego Sobór
Watykański II powiada, że posiadanie Ducha Chrystusowego jest zasadniczym
warunkiem pełnego wcielenia do społeczności Kościoła. Kto jednak nie trwa
w miłości, ten pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła „ciałem”, ale nie „sercem”191.
Soborowa Konstytucja dogmatyczna o Kościele nie przynosi w tej kwestii
ostatecznego rozwiązania. Problem stosunku między przynależnością do Kościoła
„sercem” a przynależnością tylko ciałem - z czym wiąże się sprawa stosunku
między Kościołem jako wielkością „duchową” a Kościołem jako wielkością
„cielesno-widzialną” - jest dla nas wspólnym problemem. Strona luterańska wnosi
do prowadzonych rozważań jeszcze jeden wymiar, gdy podkreśla, że ukrytość
Kościoła odpowiada specyfice wiary chrześcijańskiej polegającej na dostrzeganiu
dzieła Bożego właśnie w tym, co wydaje się być w opozycji do Niego; wymiar ten
wykracza poza problem uznania członkostwa kościelnego.
143. W przytoczonych fragmentach Konstytuqi dogmatycznej o Kościele
luteranie dostrzegają ważne zbliżenie w kwestii rozumienia Kościoła. K onstytuga
widzi Kościół jednoznacznie w ramach misterium uniwersalnego udzielenia
zbawczej miłości Boga Ojca, miłości objawionej w historii Jezusa jako Chrystusa198
oraz urzeczywistnionej przez Ducha Świętego w wybraniu, pojednaniu i wspól
nocie, aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do
Ojca199. Dokument soborowy stoi jednoznacznie na stanowisku, że Kościół jest
ciałem Chrystusowym. Postępując w ten sposób kieruje się wypowiedziami ap.
Pawła, lecz unika dokładnego zdefiniowania, kto jest członkiem tego ciała200.

195
196
197
198
199
200

W A 40/11, 106,29.
W A 50,625,3.
W A 40/11,106,21; por. Apol 7,19.
LG 14,2.
LG 1-8.
LG 4,1.
LG 7.
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144. Konstytucja dogmatyczna o Kościele tworzy dla teologii katolickiej
nową syntezę między duchową lub transcendentną rzeczywistością Kościoła
a jego widzialną społeczną rzeczywistością. Duchowa wspólnota wiary, nadziei
i miłości żyje z daru Ojca; przez jeden chleb, którego udziela Chrystus, wierzący
stają się jednym ciałem; a jako świątynia Ducha Świętego jest Kościół przede
wszystkim misterium wspólnoty w trójjedynym Bogu201*. Kościół jest zarazem
także rzeczywistością historyczną; jego początki sięgają czasów, gdy Jezus głosił
Królestwo Boże i powoływał lud mesjański Nowego Przymierza. Wspólnota
uczniów posiadała od czasów apostolskich wyraźne cechy organizacji
społecznej502. Zgromadzenie widzialne łączą skomplikowane stosunki z mis
terium wspólnoty - z niej bierze ono swój początek oraz stara się jej nadać
wiarygodny kształt. Ponieważ Sobór Watykański II przyjmuje istnienie nieroze
rwalnego związku pomiędzy Kościołem jako widzialnym zgromadzeniem a taje
mnicą życia dzielonego we wspólnocie z Bogiem, przeto możliwe się staje
mówienie o Kościele jako „sakramencie”203*.
145. Decydujące znaczenie ma tutaj analogia pomiędzy widzialną strukturą
społeczną służącą Duchowi, który ją ożywia, a przybraną ludzką naturą
Chrystusa, która służy odwiecznemu Słowu . Wspólnota społeczna sprawując
służbę podczas swej dziejowej wędrówki toczy nieustanną walkę. Potrzebne jest
jej stałe oczyszczenie i stała odnowa205; ta nieustanna reforma dotyczy całego
- moralnego, dyscyplinarnego i doktrynalnego - świadectwa Kościoła o łasce
Bożej206.
146. Sobór Watykański II stwierdza jednoznacznie, że utożsamianie
wspólnoty zbawienia z Kościołem empirycznym byłoby błędem, któremu nauka
katolicka nie może ulec. Skutkiem tego utożsamiania byłaby niereformowalność
Kościoła empirycznego.
147. Katolicy i luteranie są zgodni co do tego, że działanie zbawcze
trójjedynego Boga zgromadza i uświęca wierzących poprzez słyszalne i widzialne
środki łaski, które są przekazywane w słyszalnej i widzialnej wspólnocie
kościelnej. Jedni i drudzy stwierdzają też zgodnie, że wspólnota zbawcza
Chrystusa w tym świecie jest wspólnotą ukrytą. Dzieje się tak dlatego, ponieważ
jako duchowe dzieło Boga jest ona nierozpoznawalna według norm ziemskich.
Z kolei grzech, który jest również obecny w Kościele, sprawia, że przynależności
do tej wspólnoty nie da się ustalić w jednoznaczny sposób.
4.4 Kościół święty - Kościół grzeszny
148. Wspólnie ze starokościelnym wyznaniem wiary wyznajemy, że Kościół
jest Kościołem „świętym” . Świętość ta zasadniczo wynika z faktu, że Kościół ma
uczestnictwo w trójjedynym Bogu, jedynie świętym (por. Ap 15,4), z którego się
wywodzi i ku któremu zmierza:
201 LG 8.
LG 5; 9.
203
Patrz wyżej rozdz. 4.2.
204
LG 8,1.
205
LG 8,3.
206
UR 6,1.
202
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- Kościół jest Kościołem świętym przez łaskawe wybranie i wierność Boga. Jak
lud Starego Przymierza na podstawie wybrania przez Boga na własność stał się
narodem świętym (Wj 19,5n.;Kpł ll,44n.; Pwt 7,6), tak Kościół mocą nowego
przymierza łaski stał się wybranym plemieniem, ludem (Bogu) na własność
przeznaczonym (1 P 2,9).
- Kościół jest Kościołem świętym przez dzieło zbawcze Chrystusa. Chrystus
poświęcił się za swoich, aby i oni byli poświęceni w prawdzie (J 17,19). On sam
oddał się za Kościół, swoją „oblubienicę”, aby go uświęcić (Ef 5,25n.).
- Kościół jest Kościołem świętym przez obecność Ducha Świętego, który
zamieszkuje we wierzących jak w świątyni (por. 1 K or 3,16; 6,19; Ef 2,22); są
oni poświęceni przez Ducha Świętego (Rz 15,16; 1 K or 6,11); Duch Święty
buduje i wyposaża Kościół w swoje dary (por. 1 K or 12; Ef 4,1 ln.), ożywia
i umacnia go za pomocą swoich owoców (por. Ga 5,22).
149. Trwałe zakorzenienie świętości Kościoła w świętości trójjedynego Boga
umożliwia nam złożenie wspólnego wyznania, że Kościół jest w swojej świętości
niezniszczalny. Chrystus obiecał swoim uczniom, że będzie z nimi aż do skończenia
świata (Mt 28,20), a Kościołowi, że bramy piekielne nie przemogą go (Mt 16,18).
150. W Konstytucji dogmatycznej o Kościele Sobór Watykański II stwier
dza: Kościół /.../ uznawany jest przez wiarę za niezachwianie święty201. Albowiem
Chrystus, Syn Boży, /.../ umiłował Kościół jako oblubienicę swoją, siebie samego
zań wydając, aby go uświęcić (por. Ef. 5,25-26); złączył go też ze sobą jako ciało
swoje i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego na chwałę Bożąm .
151. T a wiara w niezniszczalność i w trwałe istnienie Kościoła jako jednego
świętego ludu Bożego stanowi zasadniczy element eklezjologii Lutra; m a ona
fundamentalne znaczenie dla właściwego zrozumienia jego walki o reformę. Otóż
wiara Kościoła poucza nas, /.../ że święty chrześcijański lud musi być i pozostać na
ziemi aż do skończenia świata. Jest to bowiem artykuł wiary, który ustać nie może
aż przyjdzie to, o czym głosi, ja k przyrzeka Chrystus: „Jestem z wami aż do
skończenia świata’ . W tym samym znaczeniu Confessio Augustana powiada:
Naucza się także, że po wszystkie czasy istnieć i trwać musi jeden święty
chrześcijański Kościół11 .
152. We wierze w niezniszczalność jednego świętego Kościoła zawarta jest
idea, że Kościół nie może nigdy definitywnie odpaść od prawdy i popaść w błąd.
Reformacja dzieliła to przekonanie z wcześniejszą tradyqą teologiczną
i kościelną, w tym znaczeniu rozumiała też stale obietnice biblijne (por. M t 16,18;
28,20; J 16,13). Formuła: Kościół nie może zbłądzić?11 - iest wypowiedzią
powtarzaną w tej lub podobnej formie przez reformatorów*21212; dialog katolicko-luterański zwracał wielokrotnie uwagę na to, że w tej kwestii istnieje wspólne
przekonanie213.
207

Indefectibiliter sancta.
LG 39.
209
WA 50,628,16.
210
CA 7.
211 Ecclesia non potest errare.
212 WA 18,649n.; 30 111,408; 51,513 i 515n.; A p o ll,27.
213 N p. „R aport z M alty” , nr 22n.; Urząd duchowny w Kościele..., nr 58.
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Wyznaniu, że Kościół jest święty, towarzyszyła, oczywiście, zawsze
świadomość, że moc zła i grzechu jest aktywna w Kościele, chociaż nie potrafi
go przemóc. Kościół bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju (Ef 5,27)
pojawi się dopiero na końcu jego ziemskiej pielgrzymki, aż stanie się dla
Chrystusa pełen chwały214. Toteż świętość Kościoła znajduje się w sytuacji
pomiędzy „już” a „jeszcze nie” . Kościół jest prawdziwą, choć niedoskonałą
jeszcze świętością215.
153.

154.
Częścią tradycji teologicznej naszych Kościołów jest zastosowanie
obrazów i podobieństw biblijnych o pszenicy i kąkolu (por. M t 13,38), mądrych
i głupich pannach (por.M t 25,Inn.) oraz sieci i rybach (por. M t 13,47n.) do
Kościoła w jego czasowej i widzialnej rzeczywistości: Kościół w swej konkret
nej formie zawsze posiada w swoim łonie ludzi dobrych i złych, wierzą
cych i niewierzących, nauczycieli prawdziwych i fałszywych. Reformacja
przyłączyła się do decyzji Kościoła starożytnego, potępiającej nowacjan
i donatystów za ich poglądy eklezjologiczne2162178.Wypowiedź artykułu 8 Confes
sio Augustana, że w Kościele, który nie jest właściwie niczym innym ja k
zgromadzeniem wszystkich wierzących i świętych, jest jednak wielu fałszywych
chrześcijan i obłudników, a pomiędzy godnymi są także jawni grzesznicy21 - jest
dlatego wyrazem przekonania dzielonego w równej mierze przez katolików
i luteran.
155. Jak pokazał szczególnie dialog katolicko-luterański na temat uspra

wiedliwienia, istnieje również zgodność poglądów co do tego, że wszyscy
wierzący jako członkowie Kościoła znajdują się w nieustannej walce z grze
chem, toteż potrzebna jest im codzienna pokuta i prośba o przebaczenie
grzechów. Są oni stale zdani na usprawiedliwiającą łaskę oraz ufają obietnicy,
która została im dana podczas walki ze złem.
156. Na tym tle nie m a między nami sporu o to, że Kościół jest jednocześnie

Kościołem „świętym” i „grzesznym” , i że dlatego darowanej świętości jako
trybowi oznajmiającemu towarzyszy stale wezwanie do świętości jako tryb
rozkazujący (por. 1 Tes 4,3n.7; 2 K or 7,1). Kościół potrzebuje więc nieustannie
pokuty i odpuszczenia grzechów, oczyszczenia i odnowy. Sobór Watykański II
zwracał na to uwagę wielokrotnie, mimo że nie posługiwał się pojęciem
Kościoła „grzesznego” . Konstytucja dogmatyczna o Kościele powiada: A sko
ro Chrystus, ,,święty, niewinny, niepokalany ” (Hbr 7,26), nie znał grzechu (2
Kor 5,21), lecz przyszedł dla przebłagania jedynie za grzechy ludu (por. Hbr
2,17), Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem ciągle
potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie swojer1*.
A w Dekrecie o ekumenizmie czytamy: Do pielgrzymującego Kościoła kieruje
Chrystus wołanie o nieustanną reformę, której Kościół wciąż potrzebuje jako
ziemska i ludzka instytucja219.

214 UR 4,6; por. Augustyn, Retract., lib. II, c. 18.
215 LG 48,3.
216 CA 8.
217 Tamże: admixti sunt.
218 LG 8,3; por. 40.
219 UR 6,1.
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157. Różnice między naszymi Kościołami pojawiają się przy próbie od
powiedzi na pytanie, jak dalece jest potrzebna odnowa Kościoła lub gdzie
przebiega granica jego „grzeszności” , w świetle Bożej obietnicy, że Kościół
pozostanie w prawdzie, a błąd i grzech go nie przemogą.
158. Reformacja luteraóska, w nie mniejszej mierze niż teologia katolicka,
podkreśla, że taka granica istnieje i musi istnieć. Toteż Luter dokonuje
rozróżnienia pomiędzy „błędem” a „pozostawaniem w błędzie” . Chce on przez
to pokazać, że obiecane Kościołowi trwanie w prawdzie nie jest oczywistością,
lecz urzeczywistnia się w walce z błędem, której towarzyszy wierność i przebacze
nie ze strony Boga220. Jeszcze ważniejsze jest dokonane przez niego rozróżnienie
pomiędzy „nauką” a „życiem” Kościoła. W odniesieniu do „życia” święty
Kościół nie jest bez grzechu, toteż w Ojcze nasz wyznaje: „odpuść nam nasze
winy,ą2K Zasada ta nie obowiązuje wobec „nauki” Kościoła, tzn. powierzonego
mu zwiastowania Ewangelii, o ile w nim, w miejsce Chrystusa (2 K or 5,20)222
i w powołaniu na Jego autorytet, głoszona jest Ewangelia, udzielane są
sakramenty i ma miejsce odpuszczenie grzechów. Nauczanie nie może być
grzeszne ani naganne i nie należy do Ojcze nasz, w którym mówimy: „odpuść nam
nasze winy”. Nie jest ono bowiem naszym czynem, lecz własnym słowem Boga,
który nie może grzeszyć ani postępować niesłusznie21*.
159. Przedstawiony pogląd Reformacji luterańskiej pokrywa się zupełnie
z tym, co głosi strona katolicka. Również ona podziela przekonanie, że
pozostawanie Kościoła w prawdzie, jego „niezawodność” , nie jest nie dającą się
zakwestionować oczywistością. Toteż katolicy i luteranie mogą wspólnie
wyznać: Utrzymanie Kościoła w prawdzie nie może być rozumiane statycznie, lecz
pojmowane być powinno jako proces dynamiczny, który dzięki pomocy Ducha
Świętego toczy się w czasie nieustarinej walki z błędami i grzechem zarówno
w Kościele, jak i na świecie224. Rozróżnienie Lutra pomiędzy „życiem” a „nauką”
Kościoła ma swój odpowiednik w katolickim rozróżnieniu pomiędzy
„członkami” Kościoła, którzy dla zachowania wiary, życia i działania po
trzebują stale przebaczenia grzechów i odnowy225, a Kościołem, który w nau
czaniu i zwiastowaniu objaśnia niezmienny depozyt wiary226; pomiędzy
Kościołem jako ziemską i ludzką instytucją, który jest wezwany do nieustannej
reformy227, a Kościołem jako bogatym w dary niebiańskie, jako organizmem
Bożym wyposażonym przez Chrystusa w pierwiastki uświęcenia i prawdy229.
160. Z perspektywy luterańskiej zasadnicze pytania pod adresem stanowiska
katolickiego pojawiają się dopiero tam, gdzie darowana przez Boga niezniszczal
na świętość Kościoła i obiecane przez Niego pozostawanie Kościoła w prawdzie
stają się przedmiotem eklezjalnego sformalizowania, które sprawia, że przestają
220
221
222
223
224
225
226
227
228

WA 38,215n.
WA 51,516,15.
Por. Apol 7,28.
WA 51,517,19; por. też 513nn., zwłaszcza 516n.; por. WA 38,216.
„R aport z M alty” , nr 23.
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być podatne na krytykę. Luterańskie wątpliwości dotyczą przede wszystkim
pewnych decyzji i urzędów kościelnych służących zbawieniu i uświęceniu ludzi.
Problem powstaje w momencie, gdy owym decyzjom i urzędom zaczyna się
przypisywać pomoc Ducha Świętego w taki sposób, iż powstaje wrażenie, że są
odporne na ludzką zdolność do grzechu i błędu, a przez to nie muszą się
poddawać czynnościom weryfikacyjnym. Sprawą ta zajmiemy się jeszcze
później229. Podobne wątpliwości dotyczą również instytucji zajmującej się
„kanonizacją świętych” .
161. Wspomniane wątpliwości luterańskie nie tracą swego znaczenia nawet
w konfrontacji z faktem, że w przekonaniu katolickim urzędy i decyzje kościelne
podlegają przemianom historycznym i są pełnione przez grzesznych ludzi.
Z podanych przyczyn są one niedoskonałe, mogą zaciemniać niezniszczalną
świętość Kościoła230 i dlatego potrzebują reformy231.
162. Wątpliwości luterańskie dotyczą czułego punktu w zakresie samozrozumienia Kościoła katolickiego, lecz sugerowane wnioski wypadają inaczej
niż wydawało się na początku.
163. Obietnica Pana, że Kościół pozostanie w prawdzie, stanowi dla Kościoła
katolickiego podstawę wiary, że prawdę można ująć w twierdzeniach dog
matycznych, i że może ona prowadzić do wyrażenia Ewangelii w nieomylnych
sformułowaniach232. Kościół katolicki wierzy również, że istnieją urzędy
kościelne chciane przez opatrzność Bożą i w sposób trwały ustanowione
w Kościele233. Wierzy także w to, że nie wszyscy święci, przez Boga doprowadzeni
do doskonałości, zachowują anonimowość; w wyniku procesu kanonizacyjnego
można się zwracać do nich po imieniu jako do tych, którym Bóg darował
doskonałość234.
164. W ten sposób uwaga kieruje się na różne dziedziny, z których pierwsza,
nieomylna prawda, i ostatnia, doskonała świętość, mają jedną wspólną cechę:
dają wyraz temu, że działanie Boga w tym świecie - dążące do rozstrzygnięć
jednoznacznych i ostatecznych - wyraża się w inkamacji i antycypacji eschatonu.
Dziedziny te znajdują się, oczywiście, na tak różnych płaszczyznach, że nie dają
się wymienić jednym tchem. Myśli katolickiej jest trudno zrozumieć, dlaczego
krytyce ma podlegać to, co jest wynikiem rozstrzygnięć Bożych, oraz dlaczego
dokonując rozróżnienia pomiędzy ludzką grzesznością a Bożym działaniem
zbawczym nie wystarczy powiedzieć, że ludzka nieudolność i grzeszność nie jest
w stanie unicestwić dzieł Bożych, które ze swojej istoty są dobre.
165. Mimo wyrażonych wątpliwości można mówić w odniesieniu do całej
problematyki dotyczącej świętości i potrzeby odnowy Kościoła o wspólnych
fundamentalnych przekonaniach katolicko-luterańskich, które razem wzięte
tworzą szeroki konsens. Istniejące różnice nie zostają przez to ani zniesione, ani
229
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zanegowane. Jednak ich znaczenie teologiczne i ekumeniczne można będzie
ustalić dopiero wówczas, gdy przedmiotem rozważań staną się konkretne
kwestie eklezjologiczne.
4.5 Znaczenie nauki o usprawiedliwieniu dla rozumienia Kościoła
4.5.1 Problem i wstępny konsens
166. Wiele pytań, jakie kierują do siebie nawzajem katolicy i luteranie,
dotyczących relacji między nauką o usprawiedliwieniu a rozumieniem Kościoła,
wynika z dwóch różnych trosk, które dają się streścić następująco: katolicy
pytają, czy luterańskie rozumienie usprawiedliwienia nie zawęża rzeczywistości
Kościoła; luteranie z kolei pytają, czy katolickie rozumienie Kościoła nie
zaciemnia Ewangelii, która dochodzi w pełni do głosu w nauce o usprawied
liwieniu. Oba zapytania są uzasadnione, lecz można znaleźć na nie zadowalające
odpowiedzi, zwłaszcza że Nowy Testament nie zna żadnej sprzeczności między
Ewangelią a Kościołem.
167. Zajmując się stosunkiem między nauką o usprawiedliwieniu a rozumie
niem Kościoła, ważne jest zwrócenie uwagi na to, w jakiej perspektywie mówi się
0 usprawiedliwieniu. W pierwszym rzędzie nie chodzi o to, jak opisać właściwie
wydarzenie zbawcze i jak Bóg obdarza grzesznika swoją sprawiedliwością.
Sprawa ta była co prawda ośrodkiem dysput w okresie Reformacji, lecz jako taka
nie miała krytycznych implikacji dla eklezjologii. Implikacje te nauka o uspra
wiedliwieniu ma dopiero wówczas, gdy - jak działo się to szczególnie w okresie
Reformacji luterańskiej - widzi się w niej centrum i zarazem kryterium całej
teologii. Dlatego nauka o Kościele musi się zgadzać z usprawiedliwieniem jako
kryterium. Wzajemne zapytania katolików i luteranów, o których była wyżej
mowa, wynikają dopiero z tej perspektywy.
168. Daleko sięgający konsens w rozumieniu usprawiedliwienia, osiągnięty
w tym i w innych dialogach luterańsko-katolickich, obejmuje - jak zauważono
wyżej235 - konsens w sprawie krytycznego znaczenia nauki o usprawiedliwieniu
dla całej nauki, ustroju i praktyki Kościoła. Wszystko, co jest przedmiotem wiary
1nauczania w dziedzinie istoty Kościoła, środków łaski i ordynowanego urzędu
kościelnego, musi mieć oparcie w wydarzeniu zbawczym oraz być naznaczone
usprawiedliwiającą wiarą jako przyjęciem i przyswojeniem tego wydarzenia.
Odpowiednio też wszystko, co w sprawie istoty i działania usprawiedliwienia jest
przedmiotem wiary i nauczania, musi być rozumiane w ogólnym kontekście
wypowiedzi o Kościele, środkach łaski i ordynowanego urzędu kościelnego. Już
Raport z Malty „Ewangelia i Kościół” z 1972 roku wypowiadał się w tym
znaczeniu: ...wszystkie kościelne tradycje podporządkowane są /.../ temu kryte
rium, które wymaga, by umożliwiały one prawidłowe głoszenie Ewangelii i by nie
zaciemniały bezwarunkowości uzyskania zbawienia2 , a dialog katolicko-luterański w USA tę - przez stronę luterańską najpierw poczynioną - wypowiedź
przyjął jako wspólne stanowisko: Katolicy i luteranie mogą uznać konieczność
mierzenia praktyki, struktur i teologii Kościoła według tego, na ile sprzyjają lub
235
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utrudniają głoszenie wolnych i łaskawych obietnic Boga w Jezusie Chrystusie, które
tylko przez wiarę mogą być właściwie przyjmowane™.
4.5.2 Wspólne podstawowe przekonania
169. W Nowym Testamencie nie znajdujemy sprzeczności między Ewangelią

a Kościołem. W podobny sposób musimy strzec się przyjętych z góry założeń,
jakoby usprawiedliwienie i Kościół znajdowały się we wzajemnym konflikcie lub
były wielkościami nie do pogodzenia. Trzy podstawowe przekonania, po
dzielane przez katolików i luteranów, prowadzące od usprawiedliwienia do
eklezjologii, stoją na przeszkodzie takiej opcji.
170. Po pierwsze, Ewangelia, w reformacyjnym znaczeniu nauki o usprawie
dliwieniu, jest zasadniczo „Słowem zewnętrznym” . Oznacza to, że do jej
przekazywania dochodzi w wyniku przemawiania jednego człowieka lub
większej liczby ludzi skierowanego do innego człowieka lub większej liczby
innych ludzi. Ewangelia nie jest nauką, którą można tak uwewnętrznić, że nie
zachodzi dalsza potrzeba wysłuchiwania przemówień innych osób. Jest ona
zawsze poselstwem „przychodzącym z zewnątrz” , a jej słuchacze nie przestają
być zależni od przekaziciela. Sprawa ta dochodzi do głosu np. w Confessio
Augustana art. 7, która nie opisuje Kościoła wyłącznie jako zgromadzenia
wszystkich wierzących lub jako congregatio sanctorum, lecz łączy owo „zgroma
dzenie” z „zewnętrznym” świadectwem Ewangelii wyrażonym w kazaniu
i sakramentach, które - na odwrót - mają swoje miejsce tylko w Kościele jako
zgromadzeniu wszystkich wierzących™. Z jednej strony Kościół żyje z Ewangelii,
z drugiej zaś Ewangelia jest głoszona w Kościele i wzywa do łączności ze
wspólnotą kościelną.
171. Po drugie, Ewangelia, która jest zwiastowana w Duchu Świętym, jest co
do swojej istoty stwórczym Słowem. Jeśli wiara w Ewangelię jest naszą
sprawiedliwością, wówczas^ Ewangelia informuje nie tylko o sprawiedliwości,
lecz czyni nas przez Ducha Świętego nowymi sprawiedliwymi ludźmi, którzy już
teraz prowadzą nowe życie (Rz 6,4). To przekonanie, podzielane przez katolików
i luteran, wprowadza nas w zagadnienie rozumienia Kościoła. Jeśli bowiem
wyznajemy wspólnie, że Ewangelia, która konsoliduje Kościół, jest prawdziwie
stwórczym Słowem Boga, to musimy też wspólnie wyznać, że sam Kościół jest
prawdziwym tworem Boga i jako taki rzeczywistością społeczną, która jednoczy
ludzi.
172. Po trzecie, Bóg, który tworzy Kościół przez swoje Słowo oraz obiecał mu
pozostawanie w prawdzie i trwałą egzystencję, jest wierny swemu Słowu
i obietnicy. W tak zwanym międzyczasie, aż obietnica ta osiągnie swój
eschatologiczny cel w uwieńczeniu wszystkich rzeczy, Bóg realizuje swoją
wierność w historycznej formie Kościoła, również przez struktury kontynuacji
dziejowej. Uprzednio już starotestamentowy Izrael był rzeczywistym ludem
historycznym, żyjącym z obietnic Bożych; Bóg obdarzył go strukturami
kontynuacji historycznej. Co prawda, kontynuacja Kościoła jawi się szczególnie
luteranom jako stała walka z niebezpieczeństwami błędu i apostazji oraz 2378
237
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ostatecznie jako zwycięstwo wierności Boga nad stałymi nawrotami niewierności
ze strony ludzi. Pogląd ten opiera się na istotnych doświadczeniach kościelnych,
które mają swoje znaczenie eklezjologiczne. Mimo takich czy innych wątpliwości
luteranie uważają, że Kościół przetrwa, i że istnieją struktury, które służą jego
kontynuacji, aczkolwiek nie są w stanie jej zagwarantować.
4.5.3 Zagadnienia kontrowersyjne
173. W związku z ustalaniem relacji między nauką o usprawiedliwieniu
a rozumieniem Kościoła, wyłaniają się cztery kwestie: (1) instytucjonalna
kontynuacja Kościoła, (2) ordynowany urząd jako instytucja eklezjalna, (3)
funkcja nauczająca urzędu kościelnego oraz (4) jurysdykcyjna funkcja urzędu
kościelnego. W każdej z tych kwestii chodzi ostatecznie o wzmiankowane wyżej
zapytania katolików i luteran, czy luteraóska nauka o usprawiedliwieniu zawęża
rzeczywistość Kościoła albo czy katolickie rozumienie Kościoła zaciemnia
Ewangelię, która dochodzi w pełni do głosu w nauce o usprawiedliwieniu.
4.5.3.1 Instytucjonalna kontynuacja Kościoła
174. Kościół, jako twór stale „zewnętrznej” , stwórczej i na wierności Boga
opartej Ewangelii oraz jej zwiastowania, istnieje nieprzerwanie przez stulecia: Po
wszystkie czasy istnieć i trwać musi jeden święty chrześcijański KościóP9. Jak
wszystko, co Bóg tworzy przez swoje Słowo i zachowuje w wierności wobec
niego, ma swoją historię, tak m ają również Kościół. Jest on, jak inne stworzenia,
wielkością historyczną, chociaż w niepowtarzalny sposób: tylko Kościół otrzy
mał obietnicę, że przetrwa i że bramy piekielne nie przemogą go.
175. Historyczność Kościoła jest związana bardzo ściśle z historycznością
Ewangelii; Ewangelia powołuje go do istnienia, z niej też Kościół żyje.
Ewangelia, jako zwiastowane i przekazywane „verbum externum” , uosabia
trwałą wierność Boga pośród dziejów tego świata.
176. Kościół stworzony przez Ewangelię jest czymś więcej niż ogólną liczbą
osób, które należą do niego tu i teraz. Kościół jest „zgromadzeniem” nie tylko
jako wspólnota, która się zbiera w określonym czasie i miejscu na nabożeństwie.
Jednocześnie jest on „zgromadzeniem” w znaczeniu transcendującym czas
i miejsce jako Kościół obejmujący wszystkich ludzi i wszystkie pokolenia, jako
Kościół zbudowany na wydarzeniu Chrystusowym i istniejący w preegzystentnej
rzeczywistości wspólnoty ciała Chrystusowego. W tym sensie Kościół jest
wspólnotową, społeczną rzeczywistością, posiadającą własną specyfikę i stałe
istnienie.
177. Jeśli Bóg, przez zewnętrzne Słowo Ewangelii, tworzy Kościół jako
wspólnotę historyczną, to ta działalność Boga ma swój odpowiednik w tworze
niu form strukturalnych i instytucjonalnych. Formy te służą kontynuacji
wspólnoty i wyrażają ją, toteż są wyposażone w trwałą egzystenqę. Przeto
istnieje nierozerwalny związek pomiędzy założeniem Kościoła, tzn. jego ustano
wieniem w wydarzeniu Chrystusowym, a tworzeniem form strukturalnych
i instytucjonalnych.
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178. Takimi ustanowionymi przez Boga środkami i znakami kontynuacji
Kościoła, uznawanymi także przez Reformację za jego stałe elementy, są:
zwiastowanie apostolskie, znajdujące swój wyraz w kanonie Nowego i po
wiązanego z nim Starego Testamentu, sakramenty chrztu i Wieczerzy Pańskiej
oraz upełnomocniona służba pojednania (2 K or 5,18)240. Są to wszystko
składniki, poprzez które Bóg ukazuje i demonstruje skuteczność swojej stwórczej
łaski i stałej wierności. Ze swej strony składniki te poświadczają i powodują
trwałość Kościoła. Istnieje ścisły związek między ich nieustannym trwaniem
i nieustannym trwaniem Kościoła.
179. Formy, ustanowione w momencie zakładania Kościoła, były pod
dawane w biegu dziejów specyficznym przekształceniom .W ten sposób po
wstawały nowe formy, które ze swej strony poświadczają kontynuację Kościoła
i służą jej. Szczególnie dotyczy to form, jakie już w bardzo wczesnym okresie
historii Kościoła przyjęła „służba pojednania” . Jednak dotyczy to również
historycznych symboli wiary, dogmatów i pism wyznaniowych, które powstały
jako wyraz wiary apostolskiej, a swoją podstawę znajdują w księgach biblijnych,
zwłaszcza w tych wypowiedziach Nowego Testamentu, które mają charakter
wyznań wiary. Oba nasze Kościoły dają częściowo różną, a nawet sprzeczną ze
sobą odpowiedź na pytanie , jak dalece i w jakiej mierze owe formy eklezjalne,
które powstały w wyniku historycznego rozwoju, partycypują w trwałości form
ustanowionych w okresie zakładania Kościoła. Przyczyn tych różnic szukać
trzeba zapewne na obszarze teologiczno-eklezjologicznym. Bardzo często są one
też odzwierciedleniem różnych doświadczeń kościelnych. Powodem kontrower
sji nie jest natomiast to, (1) że formy te powstały w biegu dziejów Kościoła, a więc
nie były wprowadzone formalnie i bezpośrednio w momencie jego założenia; (2)
że z całą pewnością mogą wyrażać kontynuację Kościoła i jej służyć; (3) że
jednocześnie zachowują zdolność do odnowy i jej potrzebują.
180. Przede wszystkim istnieje też zgodność poglądów co do tego, że
wszystkie instytucjonalne lub strukturalne elementy kontynuacji kościelnej są
i pozostają instrumentami Ewangelii, będącej jedynym czynnikiem stwa
rzającym i podtrzymującym Kościół, niejako takie, lecz tylko w takiej mierze,
w jakiej dają świadectwo trwałości Kościoła i jej służą. Przydatność tych
elementów w charakterze znaku i środka kontynuacji Kościoła ulega ogranicze
niu i zakwestionowaniu w momencie, gdy dochodzi do zawężenia lub zaciem
nienia ich powiązania z Ewangelią i zrozumienia dla niej.
181. To, co zostało powiedziane wyżej, dotyczy postępowania Kościoła
z formami związanymi integralnie z jego ustanowieniem i - według naszego
wspólnego przekonania - niezbędnymi dla jego życia. Chodzi tu o Słowo Boże
dostępne w kanonie Pisma Świętego, sakramenty chrztu i Wieczerzy Pańskiej
oraz „służbę pojednania” . Szczególnie dotyczy to jednak znaków i instrumentów
kontynuacji Kościoła powstałych na przestrzeni wieków. Tutaj idea
niezbędności tych znaków i instrumentów, reprezentowana - nie tylko, lecz
w sposób szczególny - przez stronę katolicką, może wywołać zatroskanie,
a nawet zarzut, że zaciemnia się Ewangelię o całkowicie darmowym darze
i bezwzględnej potrzebie przyjęcia zbawienia. Toteż w sposób szczególny trzeba
zadbać o to, aby te instrumenty i znaki instytucjonalnej kontynuacji Kościoła nie
240
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utraciły służebnej funkcji wobec Ewangelii nawet wówczas, gdy uważa się, iż
zachodzi potrzeba nadania im niezbędnego i wiążącego charakteru kościelnego.
4.5.3.2 Urząd ordynowany jako instytucja w Kościele
182. Stwierdziliśmy już zgodnie241, że służba pojednania, która w miejsce
Chrystusa (2 K or 5,18-20) zwiastuje pojednanie z Bogiem, jest jedną
z niezbędnych form instytucjonalnych danych Kościołowi od samego początku,
form, które wyrażają jego kontynuację i jej służą242. Stwierdziliśmy też zgodnie,
że formy te wbudowane w organizm Kościoła, jak również ich modyfikacje,
które zostały dokonane w biegu dziejów, nie jako takie świadczą o trwaniu
Kościoła i przyczyniają się do niego; taka rola możliwa jest tylko wówczas, gdy
służą Ewangelii, przez którą Duch Święty stwarza i zachowuje Kościół. Zatem im
bardziej owe formy instytucjonalne są podporządkowane kryterium nauki
0 usprawiedliwieniu, tym mniej może być mowy o tym, że jako takie są sprzeczne
z tą nauką i przez nią odrzucane.
183. Pogląd ten dotyczy również ordynowanego urzędu kościelnego w takiej
mierze, w jakiej jest on - w przekonaniu naszych Kościołów i zgodnie ze swym
charakterem - służbą pojednania (2 K or 5,18). W sposób zasadniczy odrzuca się
więc krytyczną opinię, jakoby urząd kościelny, jako instytucja kontynuaqi, był
przez sam fakt istnienia sprzeczny z nauką o usprawiedliwieniu.
184. Ponieważ jednak reformacyjną naukę o usprawiedliwieniu i fakt
podkreślania przez nią bezwarunkowego charakteru daru zbawczego rozumiano
niekiedy jako zakwestionowanie konieczności ordynowanego urzędu i legalności
jego instytucjonalno-kościelnej formy, przeto zachodzi potrzeba dania bardziej
pogłębionej odpowiedzi na te zarzuty.
185. W pierwszym rzędzie trzeba podkreślić - co czyni też dotychczasowy
dialog katolicko-luterański - że eklezjologia luterańska nic nie wie o wspomnia
nych konsekwencjach eklezjologicznych nauki o usprawiedliwieniu. Dla niej nie
m a sprzeczności między nauką o usprawiedliwieniu a ustanowionym przez Boga
1 koniecznym dla Kościoła urzędem ordynowanym. Wręcz przeciwnie. Już
Confessio Augustana, z charakterystycznym dla niej przejściem od artykułu
0 usprawiedliwieniu243 do artykułu o urzędzie kościelnym244, nie pozostawia w tej
kwestii żadnej wątpliwości. Usprawiedliwiająca wiara opiera się tutaj na
Ewangelii, której zwiastowanie przez Słowo kazania i sakramenty jest zadaniem
urzędu kościelnego. Artykuł 14 CA wyklucza pogląd, który pojawił się dopiero
w XIX wieku, jakoby „urząd kościelny” lub „urząd kaznodziejski” mógł
oznaczać coś innego niż kościelna instytucja ordynowanego urzędu. Dla Lutra
1 luteraóskich pism wyznaniowych urząd kościelny i Ewangelia są ze sobą tak
ściśle związane, że stosują wobec nich identyczną terminologię245, a Kościół
przedstawiają jako wielkość opierającą się na urzędzie246. W podobnym duchu

241
242
243
244
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Patrz wyżej nr 178.
Por. Urząd duchowny w Kościele..., nr 17.
CA 4.
CA 5.
Apol 7,20; W A 30 111,88.
Tractatus 25.
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nauczano w okresie ortodoksji luterańskiej, mianowicie że trójjedyny Bóg jest
pierwszą przyczyną sprawczą Kościoła, i że przyczyną sprawczą, którą Bóg
wykorzystuje dla konsolidacji swojego Kościoła, jest urząd kościelny247.
186. Zgodnie z Reformacją i nie zaprzeczając reformacyjnej nauce o uspra
wiedliwieniu, możemy zatem powtórzyć to, co powiedział już dialog katolickoluterański na temat urzędu: Istnienie szczególnego posługiwania zawsze pozostaje
dla Kościoła czymś konstytutywnym24*.
187. Z powyższych wywodów wynika zatem, że obawa, jakoby już samo
istnienie ordynowanego urzędu jako niezbędnej dla Kościoła instytucji zacie
mniało Ewangelię, nie znajduje oparcia w myśli reformacyjnej. Poza tym trzeba
jednak dostrzec, jak instytucja urzędu harmonizuje pozytywnie z Ewangelią
i nauką o usprawiedliwieniu jako jej eksplikacją.
188. Jeśli Nowy Testament - a wraz z nim Reformacja luterańska - widzi
specjalny charakter ordynowanego urzędu w tym, że duchowni są powołani do
publicznego głoszenia pojednania w miejsce Chrystusa (2 K or 5,20)249, co
w konsekwencji oznacza, że chociaż zajmują miejsce „wewnątrz wspólnoty”, to
jednak znajdują się „ponad” nią250251*- to taki pogląd jest całkiem zgodny z tym, co
pragnie wyrazić nauka o usprawiedliwieniu. Chodzi o to, że Bóg przynosząc
ludziom zbawienie w Chrystusie, czyni to niejako „z zewnątrz” , to znaczy
z pominięciem tego wszystkiego, co człowiek wie, co potrafi i kim jest. Człowiek
- również człowiek wierzący - nie jest w stanie ustalić, co Bóg ma mu do
powiedzenia; nie potrafi też sam dojść do zbawienia, które zgotował mu Bóg.
Istotne znaczenie dla zbawczego objawienia Boga w Chrystusie ma struktura
ruchowa wyrażająca się w słowach: „poza nami i dla nas” . Swoją kontynuację
znajduje ona w zwiastowaniu Ewangelii; nie może być inaczej, jeśli nie chce się
dopuścić do jej zaciemnienia. Dla tej przyczyny Bóg ustanawia urząd or
dynowany, a Jezus spośród dużej liczby uczniów powołuje swoich wysłanników,
w których Jego poselstwo jest kontynuowane przez Ojca (por. J 20,21; 17,18),
i których dotyczą słowa: Kto was słucha, mnie słucha (Łk 10,16) óraz: Kto was
przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał
(M t 10,40).
189. Zgodnie z nauką o usprawiedliwieniu, instytucja ordynowanego urzędu
nie tylko nie jest sprzeczna z Ewangelią, lecz harmonizuje z nią. Z tego właśnie
faktu wynika niezbędność tej instytucji dla Kościoła. Zwraca na to uwagę dialog
katolicko-luterański, gdy - w zgodzie z niegdysiejszym tekstem z Akry
i późniejszym dokumentem z Limy2*2- stwierdza: Obecność tego posługiwania we
wspólnocie „oznacza priorytet Bożej inicjatywy i Bożego autorytetu w egzystencji
Kościoła”253,.
247 Johann Gerhard, Loci theologici, XXII, V, 37, 40.
248 Urząd duchowny »w Kościele..., nr 18.
249 Por. Apol 7,28.
250 Por. Urząd duchowny w Kościele..., nr 23.
251 Extra nos pro nobis.
252 Por. Dokument z Limy, Posługiwanie duchowne nr 8, 12, 42; polski przekład: Chrzest,
Eucharystia, Posługiwanie duchowne, Lublin 1989.
Urząd duchowny w Kościele..., nr 20.
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190. Jeśli nauka o usprawiedliwieniu jako eksplikacja Ewangelii staje sie dla
urzędu kościelnego i jego przedstawicieli kryterium własnego samozrozumienia
i działania, to nie jest to sprzeczne, lecz raczej zgodne z faktem bliskiego
powiązania między urzędem a Ewangelią. Istnienie tego powiązania nie strzeże
jednak przed nadużyciem i błędnowierstwem. Jak Nowy Testament zna
„fałszywych nauczycieli” 254 i „fałszywych apostołów”255 (2 P 2,1; 2 K or 11,13)
oraz ostrzega przed nimi, tak również elementem historycznego doświadczenia
Kościoła jest to, że urząd - poprzez jego przedstawicieli i poprzez sprawowanie
- może się znaleźć w konflikcie z Ewangelią (por. Ga l,6nn.; 2,14).
Doświadczenie to w eklezjologii i prawie kościelnym obu naszych Kościołów nie
pokrywa się ze sobą we wszystkich szczegółach. Jednak obie strony dostrzegają
możliwość występowania konfliktu między urzędem a Ewangelią oraz akceptują
konieczność strzeżenia przez Kościół prymatu Ewangelii.
191. Przekonanie, że nauka o usprawiedliwieniu, jako eksplikaqa Ewangelii,
musi stanowić kryterium dla naszego rozumienia i sprawowania urzędu,
znajduje szczególne i ważne zastosowanie w Reformacji i Kościołach luterańskich. Chodzi tu o specyficzne formy, jakie przyjął w biegu dziejów
ustanowiony przez Boga urząd kościelny. Przede wszystkim mamy tu na myśli
kościelny urząd nadzoru (episkope). Reformacja luterańska akceptowała w pełni
urząd biskupi związany z przekazywaniem sukcesji apostolskiej, który powstał
bardzo wcześnie w wyniku historycznego rozwoju25*. Zachęcała ona do pod
trzymywania tego urzędu257258,jak również innych elementów życia kościelnego
ukształtowanych w biegu dziejów (np. kanon biblijny, starokościelne wyznania
wiary). Myśl luterańska nie widzi też trudności w uznaniu faktu, że rozwój
urzędu biskupiego związanego z historyczną sukcesją, nie był wyłącznie
rozwojem wewnątrzhistorycznym, spowodowanym tylko przez czynniki socjo
logiczne i polityczne, lecz że dokonał się nie bez Ducha Świętego, i że w ten sposób
narodziło się coś, co jest istotne dla Kościoła25*.
192. Luteranie nie mogą się jednak zgodzić na to, aby urząd nadzoru
kościelnego, w formie, jaka ukształtowała się w wyniku historycznego rozwoju,
był uznawany za czynnik, który współdecyduje o bycie samego Kościoła.
Stanowisko to nie wynika tylko z eklezjalnego doświadczenia Reformacji,
mianowicie z faktu, że - przynajmniej w Europie Środkowej -m usiała prowadzić
ona swoją walkę o prawdę Ewangelii nie tylko bez poparcia, lecz nawet
w opozyqi do episkopatu kościelnego. Głębszym powodem, wpływającym na
zajmowanie takiego stanowiska, jest przede wszystkim troska o to, że takie
widzenie urzędu biskupiego może być zagrożeniem dla bezwarunkowego
charakteru daru zbawienia i jego przyjęcia. A o to właśnie chodzi w reformacyjnej nauce o usprawiedliwieniu. Bezwarunkowy charakter oznacza bowiem, że za
konieczne dla kościelności Kościoła może uchodzić tylko to, co - według
biblijnego świadectwa - zostało już dane przez samego Jezusa Chrystusa jako
środki służące przyjęciu zbawienia. Jeśli strukturom kościelnym, które
ukształtowały się w biegu dziejów, nadaje się bezwarunkowy charakter, to
254 Pseudodidaskciloi.
255 Pseudoapostoloi.
256
Por. Urząd duchowny w Kościele..., nr 40-49; nr 59-66.
257 Np. Apol 14.
258 Urząd duchowny iv Kościele..., nr 49; por. nr 50.
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- z luterańskiego punktu widzenia - stawia się je w nieuprawniony sposób na
jednej płaszczyźnie ze zwiastowaną w Słowie i Sakramencie Ewangelią, która jest
jedynym niezbędnym czynnikiem dla zbawienia i dla bytu Kościoła.
193. Między katolikami a luteranami pojawia się tutaj wyraźna różnica
w teologicznej i eklezjologicznej ocenie urzędu biskupiego znajdującego się
w historycznej sukcesji. Wielokrotnie zwracano na nią uwagę w dotych
czasowym dialogu katolicko-luterańskim259.
194. Według katolickiego rozumienia istniał historyczny rozwój, który
doprowadził do trwałej formy ordynowanego urzędu. Rozwój ten dotyczył
w sposób szczególny biskupów, kapłanów i innych sług, stanowiących formę
urzędu poapostolskiego260. Nie można jednak przeoczyć, że ta „poapostolska”
forma urzędu i jego zróżnicowanie występują już zalążkowo w Biblii, a wprowa
dzone zostały w okresie przekształcania się Kościoła, „w procesie stawania się”
w Kościół „rozwinięty” .
195. Wspólne katolicko-luterańskie przekonanie, że historyczny rozwój
struktury urzędu nie sprowadzał się tylko do czynników ludzkich, socjologicz
nych i politycznych, lecz również dokonywał się z udziałem Ducha Świętego261,
ma w rozumieniu katolickim inny charakter i inne znaczenie niż w myśli
luterańskiej. Katolicy, inaczej niż luteranie, widzą w historycznie powstałej
formie urzędu „instytucję boską” , tzn. instytucję kierowaną, chcianą
i poświadczaną przez opatrzność Bożą262263. Urząd biskupi i sukcesja apostolska,
jako uregulowane przekazywanie ordynowanego urzędu, rozwinęły się w pełni
pod wpływem Ducha Świętego pośród tradycji apostolskiej jako wyraz, środek
i kryterium kontynuowania tradycji w okresie poapostolskim. Tak wiec biskupi,
dzięki opatrzności („divina ordinatione”), „z ustanowienia Bożego”*63 stali się
następcami apostołów. Zadanie apostołów, polegające na roztaczaniu opieki
nad Kościołem Bożym, jest kontynuowane w ramach sprawowania urzędu
biskupiego.
196. Urząd biskupi i sukcesja apostolska jako uregulowany sposób przekazy
wania ordynowanego urzędu w Kościele są więc - w katolickim rozumieniu
- istotne dla Kościoła jako Kościoła, a tym samym - konieczne i nieodzowne.
Dwoma filarami Kościoła, niezbędnymi dla zbawienia, są jednak Słowo
i Sakrament. W ich służbie, jako służbie na rzecz tego, co niezbędne dla
zbawienia, stoją urząd biskupi i sukcesja apostolska; chodzi o to, aby Słowo było
autentycznie zwiastowane, a sakramenty we właściwy sposób udzielane. Urząd
biskupi i sukcesja apostolska służą zabezpieczeniu tradycji apostolskiej, której
treść wyraża się w regule wiary. Duch Święty posługuje się urzędem biskupim dla
identyfikowania Kościoła w każdej sytuacji historycznej z jego źródłem apostols
kim i dla integrowania wierzących w jednej powszechnej wierze Kościoła;
259 Tamże, nr 46n.; zwłaszcza Jedność przed nami..., nr 94-98.
260 D S 1776.
261 Urząd duchowny >v Kościele..., nr 49.
*)fi) Por. DS 1776: hierarchiom divina ordinatione institutam; por. LG 28,1: Tak oto urząd
kościelny, przez Boga ustanowiony, sprawowany jest w różnych stopniach święceń przez tych, którzy od
starożytności już noszą nazwę biskupów, prezbiterów i diakonów.
263 LG 20,3.
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właśnie w ten sposób, także przez urząd biskupi, pozwala On odczuć wpływ
swojej wyzwalającej siły. W tym sensie - w rozumieniu katolickim - urząd
biskupi jest niezbędną służbą na rzecz Ewangelii, która jest z kolei czynnikiem
niezbędnym dla zbawienia.
197. Różnice w teologicznej i eklezjologicznej ocenie urzędu biskupiego nie

sięgają więc tak głęboko, że strona katolicka uznaje ten urząd za nieodzowny,
luterańska natomiast odrzuca go lub traktuje z obojętnością. Chodzi raczej
o jasną gradację w jego ocenie, którą strona katolicka wyraża orzecznikami:
„konieczny” lub „niezbędny”, natomiast strona luterańska264 orzecznikami:
„ważny”, „znaczący” , a więc „pożądany” .
198. Chcąc zrozumieć właściwie tę katolicko-luterańską różnicę w ocenie
urzędu biskupiego, trzeba zwrócić uwagę na to, że jej tło stanowią odmiennie
pojmowane współzależności między zbawieniem a Kościołem.
199. Według luterańskiej nauki o usprawiedliwieniu i luterańskiego rozumie

nia Kościoła, tylko przez zwiastowanie Ewangelii w Słowie i Sakramencie,
dokonywane przez powołanych w tym celu ordynowanych duchownych, Duch
Święty wzbudza wiarę265, a Kościół zostaje powołany do istnienia i trwania266.
Kościół w pełnym znaczeniu tego słowa istnieje tam, gdzie odbywa się głoszenie
Ewangelii o zbawieniu267.
200. W ramach takiego rozumienia Kościoła niczemu co dobre i „przydat
ne”26826970 dla wspólnoty kościelnej, istniejącemu obok Ewangelii zwiastowanej
w Słowie i Sakramencie, nie można przypisać konieczności eldezjalnej w ścisłym
znaczeniu tego słowa. Byłoby to bowiem zagrożeniem dla Ewangelii jako
jedynego czynnika koniecznego dla z b a w ie n ia .
201. Również

według katolickiego rozumienia wiary istnieje ścisła
współzależność między Kościołem a zbawieniem, współzależność, której nie
da się unieważnić. Dlatego Sobór Watykański II nazywa Kościół powsze
chnym sakramentem zbawienia™. Oznacza to, że jest on znakiem i narzę
dziem zbawienia dla wszystkich ludzi, tak że bez Kościoła nie m a zba
wienia. Jednak w tym kontekście myśl katolicka pragnie rozważyć jeszcze
jedną różnicę występującą między wizją subiektywno-personalną - ludz
kim zbawieniem na podstawie Bożej łaski - a wizją obiektywno-eklezjologiczną Kościoła jako odbiorcy i pośrednika zbawienia. Toteż Sobór
Watykański II mając na myśli chrześcijan-niekatolików stoi na sta
nowisku, że także poza organizmem Kościoła katolickiego znajdują się
264 Por. Apol 14; W A 26,195n.; Urząd duchowny w Kościele..., nr 65n., por. nr 49 i 50; Jedność
przed nami..., nr 106, por. nr 97.
265 CA 5.
266 CA 7; W A 7,721; patrz wyżej nr 36.
267 Patrz wyżej nr 85.
268 Apol 7,34.
269 Apol 7,30-37 objaśnia CA 7: problemem w sformułowaniu nec necesse est nie jest, czy to, co
dodaje się w Kościele do zwiastowania Ewangelii jest dla niego dobre i użyteczne. Główny problem
polega raczej na tym, czy jest to potrzebne do sprawiedliwości („necessarius ad iustitiam”).
270 LG 48,2: universale salutis sacramentum.
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liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy271*, i że Duch Chrystusa posługuje się
Kościołami i W spólnotami niekatolickimi jako środkami z b a w ie n ia . Poza
tym Sobór powiada w odniesieniu do niechrześcijan, że zbawcze dzieło Boga,
widzialnie i ukrycie zarazem, daje znać o sobie pośród tych, którzy nie przyjęli
jeszcze Ewangelii, i że Bóg jest w stanie doprowadzić sobie tylko znanymi
drogami do wiary, bez której nie podobnapodobać się Bogu (Hbr 11,6), ludzi, bez
własnej winy nie znających Ewangelii2 . W podanych ramach istnieje więc
- według katolickiego rozumienia - współzależność między zbawieniem
a Kościołem, która wyraża się nie tylko w należeniu do Kościoła na podstawie
nabożnego słuchania Słowa i owocnego przyjmowania sakramentów, lecz
także w „zorientowaniu” na Kościół, którego podstawę stanowi widzialna
i ukryta działalność zbawcza łaski Bożej poza Kościołem, mogąca do
prowadzić do uzyskania wiary w zbawienie.
202. Ten zróżnicowany sposób myślenia dochodzi do głosu także tam, gdzie
w odniesieniu do Kościoła mówi się o konieczności wyposażonego w sukcesję
apostolską urzędu biskupiego, który w odniesieniu do pojedynczego człowieka
nie jest jednak konieczny do zbawienia. Na podstawie tej dyferencjacji staje się
możliwe dla katolików mówienie o eklezjalnej konieczności tego urzędu, bez
jednoczesnego zanegowania nauki o usprawiedliwieniu. W ten sposób urząd
biskupi zaczyna być rozumiany w Kościele jako konieczna posługa wobec
Ewangelii, która ze swej strony jest konieczna dla zbawienia.
203. Strona katolicka będzie musiała mimo wszystko poważnie potrak

tować poniższe pytanie strony luterańskiej i dać na nie rzetelną odpowiedź.
Brzmi ono tak: Jeśli katolicy uważają, że Kościoły luterańskie nie przechowały
/.../ tajemnicy eucharystycznej w jej istocie (substantia) i pełni, głównie przez
brak (defectus) sakramentu kapłaństwa11*, to czy nie oznacza to, mimo
wszystko, że urząd biskupi i historyczna sukcesja, jako uregulowane przekazy
wanie urzędu ordynowanego w Kościele, są - pośrednio - czynnikiem
koniecznym do zbawienia? Strona katolicka czyni w tym miejscu uwagę, że
nawet eklezjologia opierająca się na koncepcji sukcesji, jak to ma miejsce
w Kościele katolickim, nie musi negować bynajmniej zbawczej obecności Pana
w Eucharystii celebrowanej przez luteran.
204. Różnice w teologicznej i eklezjologicznej ocenie urzędu biskupiego

związanego z historyczną sukcesją utracą swoją ostrość w momencie, gdy strona
luterańska będzie zdolna nadać temu urzędowi takie znaczenie, że odzyskanie
pełnej wspólnoty w nim zacznie się jawić jako rzecz ważna i pożądana, oraz gdy
strona katolicka uzna, iż urząd w Kościołach luterańskich pełni istotne funkcje
tego urzędu, który Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele175, i przestanie
negować, że Kościoły luterańskie są Kościołem276. Gdy to nastąpi, wówczas
różnica ocen w odniesieniu do historycznego urzędu biskupiego uzyska taką
interpretację, że przestanie być zagrożeniem dla nauki o usprawiedliwieniu.
271
272
273
274
275
276

LG 8,2; por. UR 3,1-3.
UR 3,4.
AG 7,1.
UR 22,3.
Urząd duchowny w Kościele..., nr 77.
Por. UR 19-23.
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W konsekwencji uwiarygodnią się teologiczne argumenty na rzecz odzyskania
pełnej wspólnoty w tym urzędzie .
4.5.3.3 Wiążące nauczanie kościelne i funkcja nauczająca urzędu kościelnego

205. Pozostawanie Kościoła w prawdzie, które jest Bożą obietnicą i zarazem
Jego poleceniem dla niego, domaga się od Kościoła, aby w sposób wiążący
odróżniał prawdę Ewangelii od błędu. To jednak oznacza, że Kościół musi
„nauczać” . Pogląd ten nie jest bynajmniej sprzeczny z reformacyjną nauką
o usprawiedliwieniu, gdyż jej własnym pragnieniem jest przyczynianie się do
zasadniczego odróżniania prawdy od błędu.
206. Zarówno obietnica jak i polecenie pozostawania w prawdzie dotyczy
Kościoła jako całości. Oba nasze Kościoły reprezentują w tej kwestii zgodne
stanowisko. Zgadzamy się też co do tego, że Tym, który w pierwszym rzędzie
umożliwia Kościołowi pozostawanie w prawdzie oraz daje mu autorytet do
wiążącego odróżniania prawdy od błędu, tzn. do „nauczania”27278, jest obiecany
Kościołowi i mieszkający w nim Duch Boży279. Wreszcie, zgadzamy się też co do
tego, że Bóg w Duchu Świętym posługuje się w swoim działaniu doczesnymi
instrumentami i formami, których sam użyczył Kościołowi jako wielkości
doczesnej i stworzonej280, i że do tych instrumentów i form należy urząd
kościelny281*. Nie ma napięcia między tymi wszystkimi czynnikami a nauką
0 usprawiedliwieniu jako kryterium życia i działania Kościoła.
207. O Kościele luterańskim, tak jak o Kościele katolickim, można w rzeczy
wistości powiedzieć, że - jak Kościół wszystkich epok - jest Kościołem
„nauczającym” , który zawsze stara się wypełnić aktualne polecenie strzeżenia
prawdy Ewangelii i odrzucania błędu. Świadczą o tym katechizmy, przede
wszystkim Duży Katechizm Lutra, a w sposób całkiem szczególny księgi
wyznaniowe, które zaznaczają wyraźnie, czego „nauczają” , a co „odrzucają” .
208. Różnica między naszymi Kościołami zaczyna sie zaznaczać dopiero
tam, gdzie pojawia się kwestia sposobu sprawowania odpowiedzialności za
nauczanie. Gdy Kościół katolicki przyznaje urzędowi kościelnemu, a zwłaszcza
biskupiemu szczególną odpowiedzialność i autorytet w dziedzinie nauczania, to
fakt ten nie oznacza w zasadzie jeszcze istotnej różnicy z poglądem i praktyką
luteranizmu. Również luteranie uważają, że urząd kościelny, wraz z poleceniem
1 autorytetem w sprawie zwiastowania Ewangelii oraz w ścisłej łączności z tym
zwiastowaniem, otrzymał też odpowiedzialność za „czystość” jej zwiastowania
oraz „należytość” udzielania sakramentów „zgodnie z Ewangelią”283. Rzeczą
oczywistą było dla Reformacji także to, że istnieją ustanowione posługi
w Kościele, jak np. urząd nauczający teologów i fakultetów, które w szczególny
277

Por. Jedność przed nami..., nr 117-139.
278 Por. „R aport z M alty” , nr 18.
279 Patrz wyżej rozdz. 3.2.3.
280 Patrz wyżej rozdz. 4.5.2.
281 Patrz wyżej rozdz. 4.5.3.1.
7Ä7
Ecclesiae magno consensu apud nos docent... („Kościoły nasze jednomyślnie nauczają...”); CA
1-21; por. zakończenie części pierwszej CA, które stwierdza w konkluzji: summa doctrinae apud nos
(„Oto niemal cała nasza nauka...”); WKS, 144.
283 CA 7.
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sposób mają prawo i obowiązek odróżniania prawdy od błędu. Luter sam
domagał się od autorytetów kościelnych uznania swoich praw, które autorytety
te mu nadały, powołując go na stanowisko nauczyciela teologii.
209. Wydziały teologiczne na obszarach objętych wpływem Reformacji
luterańskiej, zgodnie z tradycja średniowieczną, pełniły dosyć powszechnie
pewien rodzaj funkcji nauczania kościelnego. Zwolennicy Reformacji nie
zaprzeczali również, że biskupom przysługuje szczególna odpowiedzialność za
nauczanie kościelne: Wedle prawa Bożego mają oni odrzucać naukę niezgodną
z Ewangelią, dlatego też Kościoły zobowiązane są /.../ do posłuszeństwa biskupom,
wedle słów: „Kto was słucha, mnie słucha”2*4. Większość Kościołów wyrosłych
z Reformacji nie zachowała jednak ustroju episkopalnego284285. W landach
niemieckich, w ramach władzy kościelnej sprawowanej przez książąt, rozwinął
się bardzo wcześnie (poczynając od roku 1527) alternatywny system ponadparafialnego nadzoru doktrynalnego w postaci wizytacji parafialnych, dokony
wanych przez superintendentów, wizytatorów lub komisje wizytacyjne. Była to
funkcja nauczająca, czuwająca nad tym, aby głoszone kazania i sprawowane
sakramenty w parafiach były zgodne z Ewangelią. Także dzisiaj w Kościołach
luterańskich interpretuje się i rozwija kościelną naukę poprzez decyzje kompetent
nych organów kościelnych (biskupi, synody, kierownictwa Kościołów), w których
wspólnie uczestniczą duchowni, świeccy i nauczyciele teologii286. Jednakże w tej
dziedzinie objawiają się także znaczące różnice.
210. Reformatorzy uważali, że obietnica i odpowiedzialność dotycząca całego
Kościoła skupiły się tak bardzo na urzędzie nauczającym, sprawowanym przez
papieża i biskupów w Kościele rzymskim, że na nich też przeniosła się nieomylność
obiecana Kościołowi jako całości. W tym fakcie, jak powiadano, objawiła się nowa
rzymska „definiqa Kościoła” odrzucana przez Reformację287289.W sprawie obiet
nicy i polecenia pozostawania w prawdzie obowiązywała więc jej zwolenników
następująca zasada: Nie należy też przenosić na papieży tego, co dotyczy
prawdziwego Kościoła, że mianowicie oni są filarami prawdy, że nie błądzcf8 .
211. W tym miejscu - zgodnie z przekonaniem Reformacji - pojawia się na
scenie krytyczna funkcja nauki o usprawiedliwieniu. Dodać trzeba, że w pierw
szym rzędzie nie chodzi o to, aby Kościołowi jako zgromadzeniu wierzących
(congregatio fidelium) groziła możliwość ustąpienia miejsca Kościołowi jako
najwyższej zewnętrznej monarchii2*9. Nie chodzi też o niebezpieczeństwo zniesie
nia wspólnej odpowiedzialności ludu Bożego. A już w żadnym wypadku nie
może tu chodzić o nowoczesny ideał wolnościowy lub o zastosowanie wobec
Kościoła idei suwerenności ludu. Kwestią, o którą chodzi w pierwszym rzędzie,
jest prymat Ewangelii nad Kościołem, wyrażający się w wolności, suwerenności
i ostatecznej mocy wiążącej Ewangelii jako Bożego Słowa łaski.
284 CA 28,21n.; lekst łaciński: ...necessario et de iure divino debent eis ecclesiaepraestare
oboedientiam...
285 Por. Urząd duchowny w Kościele..., nr 42.
286 Tamże, nr 55.
287 Apol 7,23-27, zwłaszcza 23.
288
Tekst łaciński: Nec est ad pontifices transferendum, quod ad veram ecclesiam pertinet, quod
videlicet sint columnae veritatis, quod non errent.
289
Apol 7,23: monarchia externa suprema.
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212. Nawet gdy Ewangelia jest zwiastowana w Kościele oraz przez powołane
sługi w zastępstwie i w miejsce Chrystusa290, to - zgodnie z przekonaniem
Reformacji - nie może być bez zastrzeżeń i bezkrytycznie powierzona w depozyt
kościelnemu urzędowi nauczającemu. Urząd ten, jak każda instytucja kościelna,
ma bowiem omylnych ludzi w gronie swoich przedstawicieli. Oddanie Ewangelii
w depozyt urzędowi nauczającemu oznaczałoby nie tylko spotęgowanie błędu,
gdyż w takiej sytuacji przyjąłby on charakter wiążącego pod względem kościelnym
poglądu. Jednocześnie i przede wszystkim jednak decyzjom i zarządzeniom
wydawanym przez ten urząd i jego przedstawicieli przysługiwałaby owa suweren
ność i ostateczna moc wiążąca, która jest zarezerwowana tylko dla Ewangelii.
Toteż ostatecznym kryterium oceny tego, co ludzie nauczają w Kościele, musi
pozostać wyłącznie Ewangelia. Jedynie wówczas istnieje pewność, że Kościół
opiera swą ufność na Słowie Bożym, a nie na słowach ludzkich.
213. Reformacyjna nauka o usprawiedliwieniu domaga się zatem ze względu
na Ewangelię, aby urząd kościelny i jego decyzje liczyły się zasadniczo z m o
żliwością kontroli ze strony całego ludu Bożego. Nauka ta, ze względów zasa
dniczych, zabrania unikania takiej kontroli. Jak powiada Apologia, obietnica
pozostawania w prawdzie dotyczy Kościoła jako całości, który jest „ludem
Bożym”, „ciałem Chrystusa” i „świątynią Ducha Świętego” . Toteż urząd naucza
jący musi mu dać możliwość dyskutowania lub osądzania podjętych przez siebie
decyzji291*.Jeśli dzieje się inaczej, wówczas z punktu widzenia Reformaqi powstaje
wątpliwość, czy urząd ten służy Słowu Bożemu lub też stawia się ponad n i m .
214. Przyjęcie powyższych zasad wprawdzie nie prowadzi do likwidacji
wiążącego charakteru nauczania kościelnego, lecz obudowuje go zastrzeżeniem.
Właśnie w tym dialektycznym napięciu pomiędzy roszczeniem do wiążącego
charakteru nauczania kościelnego a zastrzeżeniem wobec niego musi odbywać
się - z perspektywy reformacyjnej - nauczanie Kościoła lub kościelnego urzędu
nauczającego. Trzymanie się tej zasady dowiedzie, że urząd nauczający respek
tuje suwerenność i wiążący charakter ostateczny Ewangelii; oba te elementy nie
są niczym innym niż suwerennością i wiążącym charakterem łaski Bożej. W ten
sposób nauczanie Kościoła wykaże, że jest zgodne z Ewangelią.
215. Okazuje się zatem, że myśl reformacyjna, będąca pod wpływem nauki
0 usprawiedliwieniu, nie prowadzi bynajmniej do deprecjacji, a tym bardziej do
odrzucenia wiążącego charakteru nauczania kościelnego oraz kościelnego
urzędu nauczającego. Kościoły wyrosłe z Reformacji same u siebie praktykują
wiążące nauczanie, znają też organa i urzędy nauczania kościelnego. Okazywały
nawet gotowość i wyraźne życzenie293 przyjęcia kościelnego urzędu nauczającego
w jego tradycyjnej formie294. Kościoły te domagają się wyłącznie tego, aby to
nauczanie albo ten urząd nauczający zarówno w swoim samozrozumieniu jak
1 w życiu praktycznym były zgodne, a nie sprzeczne z Ewangelią295.
290

Apol 7,28: Christi vice et loco.
Apol 7,23: disputare aut iudicare.
292
Por. D V 10,2.
293
Apol 14,1-2.
294
Por. „Raport z M alty” , nr 66; Urząd duchowny w Kościele, nr 65n.; 73; 80; Jedność przed
nami..., nr 97.
295
Por. „R aport z M alty” , nr 66.
291
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216. Problem napięcia między roszczeniem do wiążącego charakteru nau
czania kościelnego a zastrzeżeniem wobec niego znany jest także katolikom.
Jednak z ich punktu widzenia m a on inną wagę i inne znaczenie. Według
nauczania katolickiego, Kościół jako całość jest filarem i podwaliną prawdy (1
Tm 3,15). - Ogól wiernych /.../ nie może zbłądzić w wierze, gdyż od Ducha Prawdy
otrzymuje nadprzyrodzony zmysł wiary296. Pośród ludu Bożego biskupi we
wspólnocie z biskupem Rzymu - mocą swojej ordynaqi biskupiej ustanowieni
następcami w urzędzie nadzoru Kościoła lokalnego - są autentycznymi nau
czycielami wiary297*2930. Ich urząd nauczający pozostaje jednak zakorzeniony w życiu
religijnym całego ludu Bożego, który pełni funkcję poszukiwacza i świadka
prawdy. W ten sposób Urząd strażnika, który biskup sprawuje ze względu na
apostolskość wiary, łączy się z odpowiedzialnością, jaką cały lud chrześcijański
ponosi za wiarę29, a więc biskupi sprawują swój urząd nauczający tylko we
wspólnocie z całym Kościołem i przez wymianę różnych doświadczeń w dziedzinie
wiary z wiernymi, kapłanami i teologami2" , gdyż cały lud Boży ma udział także
w proroczej funkcji Chrystusa30°.
217. Może się zdarzyć, iż pojedynczy biskup wypadnie z łańcucha kon
tynuatorów wiary apostolskiej /.../ Episkopat jako całość jest jednak, zgodnie
z przekonaniem katolickim, trwałym nosicielem prawdy Ewangelii301. Biskupi
- trzymając się kanonu Pisma Świętego i tradycji apostolskiej - winni strzec
kontynuacji wiary apostolskiej: Urząd Nauczycielski nie jest ponad Słowem
Bożym, lecz jemu służy, nauczając tylko tego, co zostało przekazane302; jego
zadaniem jest pobożne słuchanie Słowa, święte strzeżenie go i wierne wy
jaśnianie30 . To samo odnosi się do kapłanów: Zadaniem ich jest nauczać nie
swej mądrości, lecz Słowa Bożego304. Ta uległość wobec kanonu Pisma Świętego
i tradycji apostolskiej jest zasadniczym kryterium dla aprobaty wiary,
zwłaszcza w „przypadkach skrajnych” , tak że zgodnie z Augustynem i Tom a
szem z Akwinu m ożna powiedzieć: Biskupom trzeba odmówić aprobaty, gdy się
zdarza, że pobłądzą lub przemawiają w sposób sprzeczny z pismami kanonicz
nymi305.
218. Kościół - o czym świadczą sobory ekumeniczne pierwszych wieków
chrześcijaństwa - może wydawać nieomylne decyzje w sprawach nauki wiary306.
Decyzje te, zajmujące się objaśnianiem objawienia jako jednorazowego wydarze
nia, następują w harmonii, a nie w sprzeczności z wiarą całego ludu Bożego307.
Dokonane w specyficznych warunkach, są one ważne same w sobie i nie
296 LG 12,1.
297 LG 25,1.
9QR
Jedność przed nami..., nr 110.
299 Urząd duchowny w Kościele..., nr 51.
300 LG 12,1.
301 Urząd duchowny w Kościele..., nr 62; por. LG 25,2.
302 ÖK 10,2; por. Urząd duchowny w Kościele..., nr 50.
303 Por. D V 10,2; także: Urząd duchowny w Kościele..., nr 50 i 62.
304 PO 4,1.
305 Jedność przed nami..., nr 110 wraz z przypisem 157.
306 Por. m.in. D S 265.
307 D S 3073n.
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potrzebują późniejszej formalnej aprobaty. Wymagają jednak szerokiej recepcji,
jeśli mają zyskać w Kościele siłę witalną i duchowe owocowanie308.
219. To prawda, że decyzje kościelnego urzędu nauczającego są decyzjami
wiążącymi, a w formie dogmatów - nawet decyzjami o charakterze definityw
nym. Kościół wie jednak, że jest będącym w drodze pielgrzymującym ludem
Bożym. Poznanie prawdy w teologii i dogmacie jest fragmentaryczne i często
jednostronne, gdyż nierzadko dokonuje się w reakcji na błędy, których cechą
charakterystyczną jest głoszenie skrajnych poglądów. Dogmaty są wypowiedzia
mi, które powstały w określonych warunkach historycznych, toteż cechuje ie
otwartość na korekty, głębsze zrozumienie i „nowy sposób sformułowania”3®9310.
Kościół wierzy jednak, że Duch Święty podczas podejmowania uroczystych
uchwał prowadzi go do prawdy i strzeże przed błędem. Powoływanie się urzędu
nauczającego na Ducha Świętego (por. Dz 15,28) nie jest sprzeczne z kryterium
nauki o usprawiedliwieniu. Kwestią, która zostaje tu poruszona, nie są „warunki
zbawienia” , lecz kryteria poznania przez nas objawienia. Instytucja „soboru” nie
zaciemnia poselstwa o całkowitej darmowości daru zbawczego i bezwględnej
potrzebie przyjęcia zbawienia. Jego zadanie polega raczej na poświadczaniu
prawdy objawienia i obronie jej przed błędnymi opiniami.
220. Katolickie rozumienie wiary trzyma się z jednej strony poglądu, że
dzięki konsensowi osiągniętemu na soborze następuje zinterpretowanie Ewan
gelii. Dlatego w szczególnych przypadkach może dojść do przedstawienia
wypowiedzi posiadającej ostateczną moc wiążącą (będącej - w rozumieniu
katolickim - dogmatem), której członek Kościoła może zaufać jako formie
wyrażania Ewangelii. Nawet gdy wiara nie zatrzymuje się na „formule” , lecz
wnika w samą rzecz, w prawdę Ewangelii, to przecież potrzebuje formy
wyrażania Ewangelii, formy, która okazuje się szczególnie przydatna w sytuac
jach krytycznych (por. 1 K or 15,2; 4,6).
221. Z drugiej strony również według katolickiego rozumienia wypowiedź
dogmatyczna nie jest wielkością daną raz na zawsze, nie dopuszczającą dalszych
zapytań pod swoim adresem: Tradycją /.../, wywodząca się od Apostołów, czyni
w Kościele postępy pod opieką Ducha Świętego. Wzrasta bowiem zrozumienie tak
rzeczy J a k słów przekazanych Ju ż to dzięki kontemplacji oraz dociekaniu wiernych
/.../, już to dzięki głębokiemu doświadczalnemu pojmowaniu spraw duchowych J u ż
dzięki nauczaniu tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali pewny charyzmat
prawdy. Albowiem Kościół z biegiem wieków dąży stale do osiągnięcia pełni prawdy
Bożej, dopóki nie wypełnią się w nim Słowa Boże31°. Przekazywanie wiary,
oficjalne wypowiedzi doktrynalne i historia dogmatów są - w tej perspektywie
- złożonymi procesami hermeneutycznymi, w których uczestniczą wspólnie
- choć w różny sposób - wszyscy wierzący, członkowie urzędu nauczycielskiego
i teolodzy311. Pozostawanie w prawdzie Ewangelii nie wyklucza mozolnego
poszukiwania prawdy. Zadania tego nie wykona pojedyncza instanqa Kościoła,
lecz wszystko zależy ostatecznie od pomocy i przewodnictwa Ducha Świętego,
który przenika wspólnotę całego ludu Bożego.
308 Urząd duchowny w Kościele..., nr 52.
Por. Mysterium ecclesiae, Deklaracja watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary, nr 5.
310 D V 8,3.
311 Por. D V 10.
ann
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222. Porównanie ze sobą luterańskiego i katolickiego wiążącego nauczania
kościelnego ukazuje, że mimo różnego rozłożenia akcentów i pewnej liczby
krytycznych zapytań nauczanie to nie musi być sprzeczne z usprawiedliwieniem.
Katolicy i luteranie są zgodni co do tego, że we wiążącym nauczaniu kościelnym
dochodzi do głosu prawda Ewangelii, której członek Kościoła może i powinien
zaufać wyłącznie w życiu i śmierci. Tylko ta prawda jest oparciem dla jego wiary.
Katolicy i luteranie są zgodni co do tego, że prawda Ewangelii dochodzi na
przykład do głosu w uchwałach soborowych wyrażających wiarę w Trójcę Świętą
i Jezusa Chrystusa. Jednak poważne różnice pojawiają się w momencie, gdy pada
pytanie o to, jak zapewnić prawdę Ewangelii. Nawet jeśli katolicy nie mogą
przyjąć bezdyskusyjnie luterańskiej dialektyki między roszczeniem do wiążącego
charakteru nauczania kościelnego a zastrzeżeniem wobec niego, i nawet jeśli
pytają, czy nie istnieje niebezpieczeństwo zrelatywizowania prawdy Ewangelii
przez opinie jednostek, to jednak zdają sobie również sprawę z tymczasowego
charakteru ludzkiego poznania prawdy nawet w decyzjach urzędu nauczającego
mających ostateczną moc wiążącą. Nawet jeśli luteranie mają pod adresem
katolików pytania dotyczące formy wiążącego nauczania - pytania, o których
wyżej była mowa - to stawiają też sobie zadanie przemyślenia na nowo urzędu
nauczycielskiego i autorytetu w dziedzinie doktryny312. Przy tej okazji chcą też
przemyśleć szczególnie instytucję soboru jako form y wyrażania zgody całego
chrześcijaństwa, pragną też zastanowić się nad znaczeniem tej instytucji, które
zawsze podkreślała Reformacja luterańska313.
4.5.3.4 Jurysdykcja kościelna i funkcja jurysdykcyjna urzędu kościelnego
223. Problem nauczania kościelnego i urzędu nauczającego Kościoła z jednej
strony, oraz problem jurysdykcji kościelnej i funkcji jurysdykcyjnej urzędu
kościelnego - z drugiej, są problemami bardzo bliskimi sobie i wykazującymi
wyraźne paralele. Oba problemy częściowo nawet zachodzą na siebie tam, gdzie
decyzje urzędu nauczającego posiadają również moc obowiązującą pod
względem prawnym.
224. Katolicy i luteranie powiadaja wspólnie, że Bóg, który w swojej łasce
i wierności tworzy instytucjonalne formy dla zachowania Kościoła w prawdzie
Ewangelii, posługuje się w tym celu także prawem i rozporządzeniami prawnymi.
225. Luteranie nie mogą więc powiedzieć, że Ewangelia i Kościół z jednej
strony, a prawo kościelne - z drugiej, wykluczają się wzajemnie, i że nauka
o usprawiedliwieniu zabrania tworzyć normatywne prawo kościelne. Przeczy
temu chociażby już fakt, że na terenach objętych wpływem Reformacji powstały
bardzo wcześnie wiążące pod względem prawnym „porządki kościelne” , i że
w częściach doktrynalnych tych porządków (corpora doctrinae), zastąpionych
później przez pisma wyznaniowe, centralne miejsce zajmowała nauka o uspra
wiedliwieniu. Pokazuje to, że nauka ta miała swój udział w nadaniu tym
porządkom kościelnym wiążącego pod względem prawnym charakteru. Fakt ten
znajduje też potwierdzenie we współczesnych statutach Kościołów luterańskich.
226. Różnica poglądów między katolikami a luteranami - podobnie jak
w zagadnieniu nauczania kościelnego i urzędu nauczającego Kościoła - ujawnia
312

Urząd duchowny w Kościele..., nr 56 i 73.
313 Patrz wyżej nr 211-214.
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się dopiero tam, gdzie chodzi o rozumienie prawa kościelnego i jego moc wiążącą
jak również o zagadnienie, w jakiej mierze i w jakim znaczeniu Kościół,
a szczególnie urząd kościelny posiadają autorytet do podejmowania wiążących
pod względem prawnym decyzji i regulacji prawnych, oraz jak dalece takie - raz
podjęte - decyzje mogą być zbadane krytycznie na bazie Ewangelii.
227. Różnice te trzeba jednak widzieć w kontekście wspólnych podstawo
wych przekonań, które częściowo zostały już wyszczególnione w dialogu
katolicko-luteraóskim:
- W sprawie prawa kościelnego widzianego globalnie obowiązuje wobec obu
Kościołów zasada: zbawienie dusz /.../ zawsze winno być w Kościele najwyższym
prawem314.
- Oznacza to z kolei, że - zgodnie ze wspólnym przekonaniem - wszelkie prawo
kościelne i tworzenie go pełnią rolę służebną wobec Ewangelii. Przepisy
Kościoła są trwale i w sposób konieczny związane z Ewangelią; stanowi ona
kryterium dla konkretnych przepisów kościelnych3153167.
- Nawet tam, gdzie w zgodzie z tradycyjnym poglądem i tradycyjną ter
minologią, obowiązującemu w Kościele prawodawstwu przypisuje się charak
ter „ius divinum” , ma ono stale historyczny kształt i historyczną formę. Z tego
powodu jest ono zdolne do odnowy i modyfikacji oraz potrzebuje takich
zabiegów*16.
228. Wspólne podstawowe przekonania ukazują, że chociaż prawo kościelne
słusznie wysuwa roszczenie do posiadania mocy wiążącej, to jednak bez
uszczerbku dla tego roszczenia, ze względu na naturę i przeznaczenie prawa, jego
moc wiążąca musi być objęta zastrzeżeniami. Jest to sprawa o decydującym
znaczeniu, gdyż właśnie na tym polega krytyczne żądanie, jakie nauka o uspra
wiedliwieniu kieruje pod adresem całego prawodawstwa kościelnego, a tym
samym też pod adresem wszystkich kościelnych instancji jurysdykcyjnych.
Żadne prawodawstwo kościelne nie może domagać się uznania jego mocy
wiążącej w tym znaczeniu, że jest niezbędne dla zbawienia. Oznaczałoby to
bowiem zrównanie go z ostateczną mocą obowiązującą Ewangelii, która ze swej
strony jest obowiązującą mocą łaski. Jeśli to żądanie nie zostaje spełnione, to
prawo kościelne staje się przedmiotem krytyki ze strony nauki o usprawied
liwieniu. W tej sprawie istnieje między obu Kościołami zasadnicza zgoda. Ważne
jest, aby ta zgoda znajdowała też odbicie w praktyce kościelnej. Jednak czy,
w jaki sposób i jak dalece się to dzieje w naszych Kościołach, musi zostać
zweryfikowane na podstawie konkretnych przypadków.
229. Wspólne podstawowe przekonania, o których była wyżej mowa,
obowiązują też w odniesieniu do pytania, w jakiej mierze i w jaki sposób
przysługuje urzędowi kościelnemu funkcja jurysdykcyjna. Również Reformacja
okazywała gotowość przyznania tej funkcji urzędowi kościelnemu, lecz czyniąc
tak podkreślała zarazem prymat Ewangelii i te ograniczenia, które wspólnie
uznają katolicy i luteranie .
314 C/C, Can. 1752: salus animarum semper suprema lex. „R aport z M alty” , nr 32: Decydujące
znaczenie musi bowiem mieć (dla praw a kościelnego) zbawienie każdego pojedynczego wiernego.
315 „R aport z M alty” , nr 33.
316 Tamże, nr 31 i 33.
317 Patrz wyżej nr 227.
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230. Taka jest ogólna intencja artykułu 28 Confessio Augustana318. Artykuł
ten rozwija pogląd o „władzy” (potestas) biskupów, uwzględniając wyraźnie ich
funkqe jurysdykcyjne. Jednocześnie, w ramach przedstawionych wyżej pod
stawowych przekonań, stara się zapewnić zgodność tego urzędu i sposobu jego
sprawowania z Ewangelią.
231. Właściwe zadania biskupa, które - ze względu na brak jasnego
rozróżnienia teologicznego między biskupem a księdzem - przysługują w zasa
dzie też księdzu, są według artykułu 28 CA następujące: głoszenie Ewangelii,
udzielanie sakramentów, odpuszczanie grzechów (absolucja), odrzucanie nauki
niezgodnej z Ewangelią i wyłączanie ze społeczności Kościoła319. Można je
podsumować za pomocą pojęć: „władza kluczy”320, „urząd kaznodziejski”321 lub
„iurisdictio”322*. Z powyższego wynika: urząd kościelny jako urząd pasterski
obejmuje - według ujęcia reformacyjnego - funkcje jurysdykcyjne, lecz w taki
sposób, że funkcje te nie usamodzielniają się, lecz pozostają związane z ogólną
pastoralną odpowiedzialnością urzędu, zachowując w ten sposób swój pastoral
ny charakter.
232. Wobec tych funkcji urzędu, które są konieczne do zbawienia323 i z tego
względu funkcjami wedle prawa Bożego324, choć muszą być sprawowane bez
użycia siły ludzkiej, lecz Słowem325, obowiązuje wspólnotę posłuszeństwo326.
Temu obowiązkowi posłuszeństwa towarzyszy jednak obowiązek sprzeciwu
w przypadku, gdy urząd kościelny podczas sprawowania swoich funkcji narusza
Ewangelię327.
233. Oprócz tego biskupi mogą sprawować jeszcze inny rodzaj jurysdykcji328,
sięgający od prawodawstwa małżeńskiego, obrzędów kościelnych, porządków
nabożeństwowych aż po przepisy o pokarmach itp. Takie ustalenia służą
ostatecznie uporządkowanemu współżyciu we wspólnocie329; można je zmienić,
zastąpić lub nawet zlikwidować330. Również tutaj wspólnota zobowiązana jest do
okazywania posłuszeństwa331, lecz jest to posłuszeństwo innego rodzaju. Nie
kończy się ono dopiero tam, gdzie prawno-kościelne przepisy urzędu naruszają
treść Ewangelii. Kończy się ono już tam - i przekształca w obowiązek odmowy
posłuszeństwa - gdzie przepisy te są narzucane jako „konieczne do zbawienia”332
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
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28: „O władzy kościelnej - De potestate ecclesiastica” .
28,5 i 21.
28,5 i 8.
28,10.
28,20n. i 29.
28,8n.
28,21: iure divino.
28,21: sine vi humana, sed verbo.
28,22.
28,23nn.
28,29nn.: alia potestas vel iurisdictio.
28,53 i 55.
28, 66n. i 73n.
28,55.
28,4348; 50; 53 i in.

DIALOG LUTERAŃSKO-RZYMSKOKATOLICKI

115

i wiążące dla sumienia333. Są one bowiem sprzeczne z nauką o wierze, tzn. z nauką
o usprawiedliwieniu z wiary334, a także z nauką o wolności chrześcijańskiej, tzn.
o wolności chrześcijanina od ciężarów zakonu335, z tego też względu podlegają
krytyce ze strony nauki o usprawiedliwieniu.
234. Urząd kościelny - w przekonaniu luterańskim - może sprawować
funkcję jurysdykcyjną w sposób uprawniony w ramach określonych przez naukę
0 usprawiedliwieniu.
235. Wyżej wymienione336378 wspólne podstawowe przekonania wywierają
wpływ - według katolickiego rozumienia - także na autorytet jurysdykcyjny
biskupów. Stosowanie prawa i praktykę kanoniczną trzeba zawsze widzieć
w perspektywie intencji pastoralnej oraz troski o zbawienie ludzi.
236. Autorytet i władza biskupów, które przysługują im jako pasterzom
1 przełożonym, opierają się na Bożym posłannictwie powierzonym przez
Chrystusa a p o s to ło m . Posłannictwo to polega na przekazywaniu Ewangelii,
która jest dla Kościoła po wszystkie czasy źródłem całego jego życia333. W ładza
biskupów obejmuje także prawo i obowiązek regulowania w Kościele wszyst
kiego, co dotyczy porządku kultowego i apostolatu. M a być ona sprawowana
zgodnie z przykładem Dobrego Pasterza Jezusa Chrystusa339. Biskupi sprawują
swoją władzę pasterską i jurysdykcyjną w imieniu Chrystusa osobiście, tzn.
jako władzę własną, zwyczajną i bezpośrednią we wspólnocie z biskupem
Rzymu340. W związku z tym winni zawsze pamiętać o tym, że każdy ustrój
kościelny m a swoją trwałą podstawę w tym, że Kościół jest wspólnotą wiary
i sakramentów. Zwiastowanie Słowa Bożego i celebracja sakramentów tworzą
Kościół i określają jego naturę, gdyż poprzez nie Pan Kościoła prowadzi
działalność zbawczą. Toteż wiążąca moc ustroju kościelnego opiera się na
przyjętym z góry przekonaniu, że Kościół jest wspólnotą wiary i sakramentów.
Celem prawa i kanonów Kościoła jest służenie ustrojowi kościelnemu. Chcą
także być rozumiane jako wyraz jedności Kościoła i czynnik regulujący pracę
duszpasterską. Tak więc ustrój, prawo i kanony wyrastają z natury Kościoła
jako wspólnoty wiary i sakramentów.
237. N auczanie katolickie trzyma się zasady, że nikt nie może być przymusza
ny do wiary ani do działania w sprawach religijnych wbrew własnemu
sumieniu341. Nawet wezwanie Boga, aby M u służyć w duchu i prawdzie, wiąże
wprawdzie człowieka w sumieniu, lecz nie zniewala go do przyjęcia tego
wezwania342. Również kościelne normy i kanony mogą być wiążące w sumieniu

333 CA 28,42; 49; 53; 64; 77 i in.
334 CA 28,37; 50; 52; 66 i in.
335 CA 28,51; 60; 64 i in.
336 Patrz wyżej n r 227.
337 LG 27.
338 LG 20,1.
339 LG 27,3.
340 LG 27,1; CD 3.
341 Por. D H 2,1; 12,1.
342 D H 11,1.
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dla chrześcijanina jako członka Kościoła, jednak nie mogą go zwolnić od
bezpośredniej odpowiedzialności wobec Boga343345.
238. W dialogu katolicko-luterańskim podkreślono trwałe związanie prze
pisów kościelnych z Ewangelią, która została Kościołowi dana /.../ Ewangelia
stanowić może jednak kryterium dla konkretnych przepisów kościelnych jedynie
przy zachowaniu żywego związku z istniejącą aktualnie rzeczywistością
społeczną. Podobnie ja k istnieje prawowita wykładnia Ewangelii w dogmatach
i w wyznaniach wiary, tak też istnieje historyczne urzeczywistnianie prawa
w Kościele344. W tym sensie Codex Iuris Canonici z 1983 roku próbuje też
uporządkować na nowo prawodawstwo Kościoła katolickiego w świetle
Soboru Watykańskiego II, chcąc dostosować je lepiej do posłannictwa
zbawczego Kościoła. Hermeneutyczne ramy dla wykonania tego zadania
stworzyły tutaj szczególnie wytyczne eklezjologiczne zawarte w Konstytucji
dogmatycznej o Kościele ,,Lumen gentium” i w Konstytucji pastoralnej
,,Gaudium et spes” . Kościół w minionym czasie zwykł reformować i odnawiać
prawa świętej karności, aby zawsze przy zachowaniu wierności wobec Boskiego
Założyciela zgadzały się ze zbawczą misją jemu powierzoną /.../ w jakiś sposób
ten nowy Kodeks może być przyjmowany jako wielki pas transmisyjny prze
noszący na język kanonistyczny /.../ soborową eklezjologię145.
239. Teologia katolicka zwraca uwagę na to, że nie kościelny prawodawca
przez swoje prawodawstwo, lecz zbawcze działanie Boga tworzy wspólnotę
wierzących, doprowadzając ją do nowej zobowiązującej sytuacji społecznej
- wobec siebie i Boga. Ta nowa sytuacja społeczna zostaje wyrażona przez
kościelnego prawodawcę w zasadach prawnych. Zamiarem prawodawstwa
kościelnego jest dopomożenie wierzącym, aby możliwie jak najlepiej dostrzegli
i wypełnili swoje prawa i obowiązki poznane w świetle wiary. W ten sposób
przyczynią się do urzeczywistnienia misji zbawczej Kościoła.
240. Ponieważ prawodawstwo kościelne może być rozumiane jako nor
matywna funkcja tradycji wiary i ponieważ zobowiązująca moc przepisów
kościelnych m a swoje ostateczne oparcie w zobowiązującej mocy wiary, przeto
prawo kościelne różni się od każdego innego prawa. Ze względu na zobo
wiązującą moc wiary, prawodawca kościelny zwraca się do sumienia religijnego;
przeto zobowiązująca pod względem kościelnym norma przyjmuje
nieskrępowaną decyzję wiary jako założenie. Toteż możliwe jest wystąpienie
sprzeczności, a więc konfliktu, między zobowiązaniem do przestrzegania prawa
kościelnego a sumieniem indywidualnego chrześcijanina. Teologia katolicka nie
mówi wprawdzie ogólnie o „zastrzeżeniu wobec charakteru wiążącego” prawa
kościelnego, lecz w indywidualnych przypadkach liczy się z możliwością
konfliktu. Zbawienie człowieka ma rangę najwyższego prawa. Jeśli w konkretnej
sytuacji zastosowanie istniejących kanonów miałoby przynieść uszczerbek lub
nawet zagrozić zbawieniu człowieka, wówczas powstaje przypadek, w którym
wierzący w Chrystusa, okazujący pełną gotowość posłuszeństwa prawu
kościelnemu i dający temu dowody w konkretnym życiu, mógłby lub nawet
343 Por. „R aport z M alty” , nr 32 z powołaniem się na D H 2; 10-12.
344 „R aport z M alty” , nr 33.
345 Jan Paweł II, K onstytucja Apostolska Sacrae disciplinae leges, w: Codex Iuris Canonici
- Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984, 7 i 13.
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musiałby podjąć decyzję przeciw literze prawa, gdyż na bazie swojej wiary czułby
się upoważniony lub nawet zobowiązany do tej decyzji sumienia.
241. Mimo odmiennych założeń eklezjologicznych między luteranami a ka
tolikami istnieją fundamentalne wspólne elementy i podobieństwa w sprawie
rozumienia jurysdykcyjnego autorytetu ordynowanego urzędu z perspektywy
usprawiedliwienia i zbawienia. Zadaniem przepisów kościelnych jest służenie
zbawieniu jednostki.
242. Podsumowując można powiedzieć, że w odniesieniu do wszystkich
rozważanych w tym rozdziale problemów (4.5.3.1 do 4.5.3.4) nie możemy mówić
o fundamentalnym konflikcie lub nawet sprzeczności między usprawiedliwie
niem a Kościołem. Jest całkiem zgodne z rolą nauki o usprawiedliwieniu
czuwanie nad tym, aby wszystkie instytucje kościelne, w swoim samozrozumieniu i działaniu, służyły trwaniu Kościoła w prawdzie Ewangelii. Bowiem tylko
ona, z pomocą Ducha Świętego, stwarza Kościół i utrzymuje go przy życiu.

5. M isja i spełnienie się K ościoła

243.
Kościół jako odbiorca i pośrednik zbawienia ma swój trwały fundament
w trójjedynym Bogu, a swój ostateczny cel znajduje w spełnieniu się w Jego
Królestwie. Bóg chce stworzyć swoje wieczne i uniwersalne Królestwo sprawied
liwości, sam też pragnie urzeczywistnić ostatecznie swoje panowanie i zbawienie.
Na obecny czas Bóg wybrał i założył Kościół z łaski, aby zwiastował Jego
Ewangelię wszystkim stworzeniom (por. Mk 16,15), nieustannie Go adorował
1 wielbił za bogactwo łaski (por. Ef 1,3-14), w świadectwie i służbie zapoznawał
wszystkich z Jego dobrocią i miłością do ludzi (por. Tt 3,4-6) aż sam zamieszka
ostatecznie wśród nas i wszystko nowym uczyni (por. Ap 21,3-5). Tak więc
w obecnym czasie Kościół wypełnia odpowiedzialne zadanie misyjne głoszenia
Ewangelii (por. 1 K or 9,16) oraz służenia Bogu i ludziom (por. M t 22,37-40);
zarazem jednak podąża swą d ro g ą, będąc pewnym Jego miłosierdzia i łaski (por.
2 K or 12,9) i radośnie ufając w powrót Pana. Jezus powiedział nam: Ale szukajcie
najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam
dodane (Mt 6,33); On też nauczył nas się modlić: Ojcze /.../, święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje (Łk 11,2).
5.1 Misja Kościoła
244.
Luteranie i katolicy wszędzie w świecie zostają skonfrontowani z tymi
samymi wyzwaniami. Wyzwania te w różnych regionach świata przyjmują
różne formy, a i te mogą bardzo szybko ulec zmianom (5.1.1). Fakt ten skłania
luteran i katolików do wspólnego stawiania czoła tym wyzwaniom i do
przemyślenia na nowo misji Kościoła w świetle orędzia o usprawiedliwieniu
(5.1.2). Podzielamy pogląd, że nasze zadanie misyjne wiąże się z prawdziwym,
choć ograniczonym uczestnictwem w realizacji planów samego Boga jako
Stwórcy, Zbawiciela i Uświęciciela (5.1.3). W sprawie najważniejszych ele
mentów naszego zadania - ewangelizacja, oddawanie czci Bogu i służba na
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rzecz ludzkości - nie dzielą nas, jako Kościoły, żadne istotne różnice (5.1.4).
Tak szeroki konsens domaga się od nas zintensyfikowania i poszerzenia
praktycznej współpracy na wszystkich płaszczyznach w służbie na rzecz
Ewangelii Jezusa Chrystusa.
5.1.1 Wspólne wyzwania wobec naszych Kościołów
w stale zmieniającym się świecie
245. Wyzwania, wobec których stoją Kościoły na całym świecie, są często
bardzo różne w zależności od regionalnych kontekstów. Jednakże w tym samym
miejscu dotykają one w taki sam sposób luteran i katolików. W Afryce
Południowej myśl rasistowska nie zatrzymała się przed drzwiami tylko jednego
Kościoła. W innych krajach Afryki i w części kontynentu azjatyckiego
chrześcijanie wszystkich wyznań są zagrożeni lub nawet prześladowani przez
wojujący islam. W Europie południowo-wschodniej Kościoły zostają skonfron
towane z wyzwaniem do przezwyciężenia etnicznych i narodowych zależności
w sytuacji sięgającej od jawnego gwałcenia godności ludzkiej po ludobójstwo.
W krajach Ameryki Łacińskiej niebosiężne różnice między bogatymi a biednymi
przebiegają w poprzek wszystkich Kościołów i wyznań. Religijne wyobcowanie
w sekularnym kontekście wielu krajów Europy nigdy nie dotyczy tylko jednego
Kościoła.
246. Wiele problemów nie powstaje tylko w pojedynczym kontekście.
Kościoły nasze spotykają się z nimi na całym świecie. Chodzi tu o: rozbudzony na
nowo nacjonalizm, skrajnie prawicowe tendencje, wzrost gotowości do stosowa
nia przemocy i samo jej stosowanie. Te i podobne wspólne wyzwania pozwalają
przemyśleć Kościołom na nowo ich zadanie misyjne, konfrontują też je
z nieuchronnym pytaniem, jak dalece mogą i chcą one wyrażać wspólne
stanowisko w różnych sytuacjach. Przykładem wspólnego poszukiwania od
powiedzi na współczesne pytania w świetle Ewangelii i różnych tradycji
kościelnych jest koncyliarny lub ekumeniczny „proces wzajemnego zobo
wiązania na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia” , do
uczestnictwa w którym wezwało Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady
Kościołów w Vancouver w 1983 roku. Doprowadziło to do zwołania Europejs
kiego Zgromadzenia Ekumenicznego „Pokój przez sprawiedliwość” w Bazylei
(1989) i Światowej Konwokacji w Seulu (1990), jak również do inicjatyw w wielu
krajach i regionach świata.247
247. Jak szybko mogą się zmieniać konteksty, ukazały dobitnie kraje Europy
wschodniej, które w bezkrwawych właściwie rewolucjach uwolniły się od
wieloletniej dominacji jednej partii i ideologii. Złożoność ludzkich warunków
życiowych i tempo społecznych przemian w naszej epoce domagają się od
Kościoła ciągłego badania w świetle Ewangelii wyzwań, które przynoszą ze sobą
zmieniające się konteksty. Tylko w ten sposób wypełnią one swoje zadanie
misyjne w sposób autentyczny i zgodny z sytuacją. „Znaki czasu” są więc
skierowanym do Kościołów wezwaniem, aby przemyślały wspólne korzenie
i udzieliły stosownych odpowiedzi. Wspólnie mogą przyczynić się do tego, aby
w sposób właściwy zostały dostrzeżone współczesne formy nieustannej walki
między wiarą a niewiarą, grzechem a sprawiedliwością, starym a nowym
stworzeniem. Czyniąc tak Kościół musi poświęcać szczególną uwagę dzisiejszym
formom wyrażania ludzkiej niedoli i ludzkich nadziei.
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248. Kościół, który powołał Chrystus, aby służył Jego dziełu na ziemi, musi
starać się zawsze o optymalne wypełnienie powierzonego mu zadania misyjnego.
Orędzie Ewangelii na temat łaski i pojednania zmusza tych, którzy je usłyszeli
i przyjęli, aby je zanieśli do tych, którzy tego orędzia jeszcze nie znają lub nie mieli
odpowiedniej okazji, aby je przyjąć. Niepokój musi nas ogarnąć na myśl o tych,
którzy zapomnieli o Bożej Dobrej Nowinie lub odsunęli się od niej. Katolicy
i luteranie, jako uczniowie Chrystusa, muszą akceptować wspólnie swoje misyjne
powołanie. Wspólnie muszą reagować na wyzwania domagające się stałej
odnowy ich Kościołów pod wpływem Ducha Świętego. Postępując w ten sposób
dowiodą, że coraz autentyczniej spełniają rolę wspólnych instrumentów
w Bożym planie zbawienia świata.
249. Zastanawiając się nad wspólnymi wyzwaniami uświadamiamy sobie
w pełni, że istnieje wewnętrzny związek między Kościołem a jednością. Rozłam
między katolikami a luteranami jest przeszkodą do podjęcia wspólnej służby
pojednania, do której jesteśmy wezwani. Brak jedności między chrześcijanami
- j a k powiada Sobór Watykański II - jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest
zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania
Ewangelii wszelkiemu stworzeniu346. W zmieniającym się świecie, w którym
żyjemy, sytuacja ta staje się wielkim wyzwaniem wobec naszych Kościołów, aby
z nową energią kontynuowały naszą ekumeniczną pielgrzymkę ku widzialnej
jedności.
5.1.2 Refleksja nad misją Kościoła w świetle orędzia o usprawiedliwieniu
250. Już dzięki późnym świadectwom prorockim Izraela możemy przeczuć
fundamentalny wymiar naszego życia i naszego powołania w Kościele. Bóg, Pan,
ukazał swoją zbawczą moc, gromadząc swój lud z krajów rozproszenia i czyniąc
go znowu swoim wybranym sługą (por. Iz 41,8-10; 43,1-7). Zbawieniu Bożemu
przeznaczone jest jednak dotarcie do wszystkich krańców ziemi (por. Iz 45,22n.),
a pewnego dnia wszystkie narody zgromadzą się w mieście Pana (por. Iz 60,3n.;
10,14). Jednocześnie ci, co należą do ludu Izraela, są nazywani „świadkami” ,
którzy mają złożyć świadectwo o miłosierdziu Pana i Jego wszechmocnym
działaniu, za pomocą którego urzeczywistnia On swój plan zbawienia (por. Iz
43,10.12; 44,8). I wreszcie, niektórzy spośród tych, których Pan zgromadza
z różnych narodów i języków, mają być znowu wysłani do dalekich wysp, aby
zwiastować chwałę Pana i przyprowadzić nowych czcicieli do jego domu (Iz
66,18-21)347.
251. To, co już było obecne w Izraelu w okresie po wygnaniu, osiągnęło swoje
spełnienie w Jezusie Chrystusie. Jako Kościół znajdujemy naszą tożsamość
w Nim, zwłaszcza w Jego misji zwiastowania Ewangelii (por. M k 1,15; l,28n.),
gromadzenia nie sprawiedliwych, lecz grzeszników (por. Mk 2,17) i oddania
swego życia za okup dla wielu (por. Mk 10,45). Swoje zadanie misyjne Jezus
oparł na prorokach, mówiących o potrzebie zwiastowania ubogim Dobrej
Nowiny, a jeńcom - wyzwolenia (por. Łk 4,18n.). Dla nas, jako Jego uczniów,
m a to trwałe znaczenie jako wskazówka dla naszych własnych decyzji i preferen
cji w posłudze miłości.
346
347

UR 1,1.
Por. Redemptoris missio.
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252. Jezus rozesłał swoich uczniów, aby w całej Galilei szerzyli Jego orędzie
i uzdrawiali (por. Łk 9, ln.). Tym samym uprzedził to, co dopiero miało
nadejść. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus przekazał uczniom swoją misję,
która do dnia dzisiejszego jest Jego testamentem dla chrześcijan: Jak Ojciec
mnie posiał, tak i Ja was posyłam (J 20,21). Wszystkie Ewangelie zawierają
podstawowe zadanie misyjne zmartwychwstałego Pana, które określa istotę
Kościoła: Idąc na cały świat głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu (Mk
16,15) -Id źcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przyka
załem (Mt 28,19n.) - Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia
zmartwychwstać, i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego, ma być głoszone
wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów (Łk 24,46n.; por.
Dz 1,8).
253. Jako jednostki i jako wspólnoty przyjmujemy powyższe słowa jako
skierowane do nas, a w posłuszeństwie akceptujemy nakaz naszego Pana
wzywający do prowadzenia ewangelizacji, pozyskiwania nowych uczniów
i szerzenia Jego uzdrowicielskiej obecności w całym świecie. Pełne znaczenie
tego zadania misyjnego przekracza nasze zrozumienie. Wiemy jednak, że
żyjemy z Tego, który umarł, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże (J
11,52). Społeczność Kościoła jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego,
Jezusem Chrystusem (1 J 1,3), społecznością, która jest przeznaczona dla
wszystkich ludzi. Jako Kościół jesteśmy wybrani i przeznaczeni do pójścia
w świat i wydawania owoców (por. J 15,16), szerząc poznanie jedynie
prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, który jest życiem wiecznym (por.
J 17,3).
254. Służba, do której tak usilnie wzywa nas Pan, zdecydowanie przerasta
nasze ludzkie dążenia i możliwości. Posłannictwo misyjne Kościoła staje się
możliwe w każdym czasie przez moc Ducha Świętego. Jako pierwszy otrzymał
ją zbór apostolski dla dawania świadectwa o zmartwychwstałym Chrystusie
(por. Dz 2,33-36; 3,12-15; 5,30-32; 13,1-4.30-33). Kościół wie, że jest na
pełniony mocą z wysokości i że dzięki temu może głosić przezwyciężenie przez
Boga ludzkiej niegodziwości oraz Jego wezwanie do pokuty (por. Łk 24,47-49;
Dz 2,23n.). W duchu Pięćdziesiątnicy Kościół wzywa ludzi do chrztu i nowego
życia we wspólnotach apostolskiego nauczania, dzielenia się środkami i dara
mi, łamania chleba, wielbienia Boga i orędownictwa (por. Dz 2,42-47; 4,32-35).
W świecie, w którym żyjemy, trzeba nadal prowadzić ewangelizację. Nasze
Kościoły wyrażają ufność, że raz wylany Duch Święty nadal będzie pokonywał
przeszkody tworzone przez ludzi (por. Dz 10, 44-48), otwierał serca na
Ewangelię (Dz 16,14) i tworzył nowe wspólnoty, które zostaną ożywione przez
apostolskie świadectwo o Jezusie Chrystusie.25
255. We wierze spoglądamy wstecz na owe niepowtarzalne początki, przez
które Bóg głęboko zaszczepił w naturę Kościoła nakaz misyjny. Niesiemy
skarb dla świata. Jesteśmy wspólnie objęci służbą pojednania, która dotyczy
całej kuli ziemskiej. Chociaż jako jednostki i jako wspólnoty jesteśmy tylko
glinianymi naczyniami, Duch Boży zachęca nas do przyjęcia zadania misyjnego
i mówienia o Tym, w którego wierzymy - Jezusie Chrystusie. Naszym zadaniem
jest przygotowanie dróg, którymi On będzie mógł przyjść do ludzi jako ich
Pojednawca, jako Sprawiedliwość samego Boga i jako Początek nowego
stworzenia (por. 2 K or 5,17-21).
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5.1.3 Misja jako współudział w działaniu Boga w świecie
256. Katolicy i luteranie stwierdzają zgodnie, że misja Kościoła, polegająca na
zwiastowaniu Ewangelii i służeniu ludzkości, jest prawdziwym, aczkolwiek ogra
niczonym współudziałem w działaniu Boga w świecie, zmierzającym do urzeczywi
stnienia Jego planu jako Stwórcy, Zbawiciela i Uświęciciela. Refleksja nad naturą
naszego powołania i autorytetem Kościoła ma dla nas priorytetowe znaczenie;
jesteśmy wdzięczni, że dzięki dialogowi możemy to czynić wspólnie (5.1.3.1).
Wszelako działanie Boga w świecie jest rozleglejsze niż to, co realizuje On przez
Kościół. A polecenie dane chrześcijanom, by oddali się w Jego służbę, wychodzi
poza obszar Kościoła. Obie nasze tradycje rozwinęły na ten temat własne
koncepcje: luteranie - naukę o „dwóch rządach (państwach)” Bożych, katolicy
- naukę o „słusznej autonomii stworzenia”348, rzeczy i sfer ziemskich (5.1.3.2).
5.1.3.1 Wspólne rozumienie
257. Istotę naszego zadania misyjnego w JKościele zrozumieliśmy zajmując
się działaniem naszego Boga, którego Pismo Święte objawia jako Stwórcę nieba
i ziemi, jako Zbawiciela zgubionej ludzkości i jako Uświęciciela tych, którzy
znaleźli społeczność z Jezusem Chrystusem. Posłannictwo Kościoła, dzięki łasce
l powołaniu Boga, uczestniczy w nieustannej aktywności Ojca, Syna i Ducha
Świętego. Kościół służy misyjnej działalności Boga w świecie. Dlatego charakter
naszej służby zależy od tego, co przypisujemy osobom boskim, mianowicie ich
działanie w stworzeniu, zbawieniu i uświęceniu. Bóg łaskawie akceptuje nasze
słowa i czyny doprowadzając swój własny plan zbawienia i udzielania błogosła
wieństwa do ostatecznego spełnienia.
258. Bóg, Stwórca, wszystkiemu, co stworzył, jest oddany w miłości, która
ma czynny i zachowawczy charakter. Szczególną miłością otacza ludzi, których
stworzył na swój obraz (por. Rdz 1,20). Ludzie, z kolei, są powołani do bycia
współpracownikami Bożymi. Jako Jego szafarze zobowiązani są troszczyć się
0 stworzenie, powinni również dbać o sprawiedliwość i pomyślność dla
wszystkich. W tym celu Bóg dał ludziom, jako instrumenty swej stwórczej
1 zachowawczej miłości, rozum i sumienie jak również specyficzne struktury
instytucjonalne. Wiemy, oczywiście, dzięki nauczaniu wiary i z własnego
doświadczenia, że miłość ta musi działać w ramach upadłego, przez grzech
naznaczonego świata. System sprawiedliwości i środki ochrony, które tu trzeba
wprowadzić, mogą skutki zła co najwyżej ograniczyć, natomiast samego zła nie
są w stanie wykorzenić.
259. Powołanie i zobowiązanie do służenia stwórczej i zachowawczej woli
Boga dotyczy wszystkich ludzi - chrześcijan i niechrześcijan. Jedni i drudzy mają
wspólnie się troszczyć o pokój, sprawiedliwość i zachowanie stworzenia.
Wspólnie, z pomocą swego rozumu, muszą poszukiwać praktycznych dróg
i form instytucjonalnego porządku, które w przeżywanej epoce historycznej
i w konkretnej sytuacji służą najlepiej urzeczywistnieniu tych celów, które
wyznaczył Bóg. Członkowie Kościoła nie mają tutaj większej kompetencji niż nie
będący chrześcijanami bliźni, stworzeni - podobnie jak oni - na obraz Boży.
Poza tym między samymi chrześcijanami mogą występować różnice poglądów
co do najlepszego sposobu osiągnięcia wspólnych celów.
348

GS 41,2.

122

KOŚCIÓŁ I USPRAW IEDLIW IENIE

260. A zatem członkowie i nieczłonkowie Kościoła są w taki sam sposób
wezwani do posłuszeństwa i wyposażeni w takie same kompetencje w odniesieniu
do stwórczej i zachowawczej woli Boga. Jednak ze względu na próby zaciem
nienia tej woli, chrześcijanie - jako jednostki i jako wspólnota - ponoszą
specjalną odpowiedzialność w świecie naznaczonym grzechem. Indywidualni
chrześcijanie, jako przemienieni przez Ewangelię i będący już nowym stworze
niem we wierze, mają - podobnie jak cały Kościół - wyostrzoną świadomość
standardów i zadań dotyczących wszystkich ludzi, są też w stanie bronić ich
z sercem wyzbytym uprzedzeń. W miarę konieczności, wobec innych osób jak
również w ich imieniu, chrześcijanie winni występować z napomnieniem, radą
i czynem, a ich własny styl życia winien ukazywać, że są obrońcami godności
człowieka i podstawowych praw ludzkich, wolności, pokoju, sprawiedliwości
i zachowania stworzenia. Ponadto chrześcijanie winni przyczyniać się do
łagodzenia niedoli i cierpienia. W ten sposób, jako jednostki i jako członkowie
wspólnoty kościelnej, wskażą własne wartości i standardy, które stworzenie
otrzymało od Boga. Jednocześnie zwrócą uwagę swoim bliźnim na ograniczone
cele ich działania społecznego i politycznego oraz uchronią ich przed nadmier
nymi żądaniami ideologicznymi i pokusą totalitarną.
261. Bóg, chcąc ogłosić swą bezwarunkową łaskę dla grzesznej ludzkości,
posłał swego Syna jako Zbawiciela. Jezus, występując w postaci sługi, wziął na
siebie grzech, aby go przezwyciężyć, dać wszystkim wierzącym udział w swojej
sprawiedliwości i w nowym życiu, jak również umożliwić im dostęp do Ojca
w Duchu Świętym. Jezus Chrystus jest ośrodkiem zadania misyjnego Kościoła,
który w Jego imieniu poczuwa się do odpowiedzialności za dostarczenie
wszystkim narodom wyzwalającego orędzia i łaski Boga. Szczególne
posłannictwo Kościoła polega na wypełnianiu polecenia Jezusa, aby objąć cały
świat działalnością misyjną i utworzyć wspólnoty uczniów, które, przemienione
we wierze, już tutaj na ziemi szerzyć będą mocną nadzieję w przyszłe urzeczywist
nienie Królestwa Bożego w dniu eschatologicznego spełnienia. Członkowie
Kościoła cieszą się swoim odrodzeniem przez chrzest, w którym, w Chrystusie
przez Ducha Świętego, zostają namaszczeni na członków kapłańskiego, proroc
kiego i królewskiego narodu. Dzięki temu uzyskują najwyższą godność i od
powiedzialność służenia misji Jezusa Chrystusa. Wiąże się z tym kapłańska
posługa wielbienia, poświęcenia się i orędownictwa. Do tego należy też misja
prorocka, polegająca na odkrywaniu zła, zwiastowaniu zbawienia i poświad
czaniu nadziei w nadejście chwały pośród utrapień współczesnej epoki. Godność
królewska sprowadza się do tego, aby żyć w chrześcijańskiej wolności od grzechu
i przeciwności tego świata (Rz 8,31-39), służąc w ten sposób odważnie ludziom
słowem i czynem. Dzięki temu zostaje pokonana władza grzechu, stworzenie
może służyć pomyślności ludzkiej, a faworyzująca miłość staje się udziałem
naszych słabych i źle traktowanych braci i sióstr.26
262. Bóg przysłał swego Ducha na świat, aby - doprowadzając do celu
posłannictwo Syna - przyprowadzał ludzi do wiary za pomocą Słowa i Sak
ramentu, usprawiedliwiał grzeszników i gromadził Kościół jako wspólnotę. Tak
więc już pośród starego świata wzrasta w świętości nowe stworzenie. W chrzcie,
przez Ducha Świętego, ludzie stają się członkami wspólnoty, która służy jako
instrument misji Ducha. Przez różne formy zwiastowania, przez działania, które
dają świadectwo o nowym, nadchodzącym świecie (choć nie mającym jeszcze
jednoznacznego oblicza i poddanego ograniczeniom) oraz - gdzie to konieczne
- przez reprezentatywne i krytyczne zaangażowanie na rzecz współczesnego
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świata - chrześcijanie spełniają powierzone im zadanie, służąc w ten sposób
zbawczym rządom Boga, które rozpoczęły się już w momencie śmierci i zmart
wychwstania Jezusa oraz wylania Ducha Świętego.
5.1.3.2 Obie tradycje
263. Luteranie i katolicy rozumieją misję Kościoła jako współuczestnictwo
w działaniu Boga w świecie. Ale wiedzą również, że działanie to przekracza
przestrzeń Kościoła. Nawet jeśli zadanie, które Kościół otrzymał od Boga, jest
objęte ograniczeniem, to chrześcijanie wiedzą, że mają służyć Bogu na wszystkich
obszarach życia społecznego. Nakaz ten obie nasze tradycje rozumieją i realizują
w różny sposób.
5.1.3.2.1 Nauka luterańska o „dwóch rządach" Bożych
264. Chcąc teologicznie i pastoralnie sprostać otrzymanemu zadaniu, trady
cja luterańska rozwinęła naukę o „dwóch rządach” Bożych (dwóch państwach).
Chodzi w niej nie o konkretny program społeczno-etyczny, lecz o etyczne
wyznaczenie miejsca chrześcijaninowi, który żyjąc już życiem nowego prowadzi
jeszcze żywot obywatela starego świata. Jak chrześcijanin, którego regułą życia
jest Kazanie na Górze, może pełnić odpowiedzialną funkcję np. w polityce,
w sądownictwie, policji, wojsku lub gospodarce? Odróżnianie obu rządów nie
może być stawiane na równi z odróżnianiem Kościoła i świata; oba aspekty
można też spotkać wewnątrz Kościoła, gdyż Kościół stanowi „corpus permix
tum ”, a każdy chrześcijanin jest stale grzesznikiem.
265.
Właściwym kontekstem życiowym chrześcijan jest królestwo duchowe
„communio sanctorum” . Tutaj Chrystus sprawuje swoje „rządy” duchowe, gdyż
przez Słowo i Sakrament w Duchu Świętym doprowadza ludzi do wiary i w niej
utrzymuje349. Zachowaniem odpowiednim dla tych rządów jest radykalna miłość
zgodną z Kazaniem na Górze350, miłość, która wyrasta z wiary i którą umożliwia
Duch Święty. Charakteryzuje ją bezgraniczna gotowość służenia, zrzekanie się
przysługujących praw, niestawianie oporu, rezygnaqa ze stosowania przemocy
przy naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Taka miłość sprawia, że chciany przez
Boga nowy świat staje się widoczny w obecnie istniejącym świecie.
266.
Ponieważ taka miłość jest owocem serca przemienionego we wierze,
przeto nie może być ona podniesiona do rangi prawa, ani zalecana jako ogólna
norma życia społecznego. W ramach upadłego świata oznaczałoby to dawanie
wsparcia złu oraz oddanie współżycia ludzkiego egoizmowi i samowoli silniej
szych351352.Dlatego w sferze nie zdominowanej przez wiarę - tzn. w odniesieniu do
niechrześcijan, lecz również samych chrześcijan, którzy nadal pozostają grzesz
nikami - potrzebny jest porządek społeczny, który poskromi zło i na przekór
niemu zapewni możliwie najlepsze warunki życiowe. Chodzi tu o porządek,
który troszczy się o ochronę ciała i życia, jak również o sprawiedliwość
o b y w a te lsk ą . Jego instrumentami nie są Słowo i Duch, lecz prawo353 oraz
instytucje wyposażone w atrybuty władzy i stosujące przemoc w sytuacjach, gdy
349 Apol 16; por. też CA 28,8n.; D K 111,53.
350 D K I, 5 przykazanie; WA 6,36n. 43; 15,300n.; 11,245.250; 30/11, l l l n .
351 WA 15,302; ll,252n.; por. Apol 16,6.
352 CA 28,11.
353 U sus civilis legis.
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nie m a innej możliwości postępowania354. Porządek społeczny nie działa poprzez
przemianę serc, lecz przez nakładanie obowiązków i żądanie posłuszeństwa,
a w ostateczności - przez przymus.
267. Chociaż ten porządek życia nie odpowiada właściwym zamiarom Boga
wobec człowieka, to jest on też instrumentem Jego miłości. Są to „ziemslae
rządy” Boga, za pomocą których strzeże i formuje On stworzenie także w stanie
upadku. Dlatego porządek życiowy - jako dobry porządek ustanowiony i za
prowadzony przez Boga355 - musi spotkać się z akceptacją. W odróżnieniu od
rządów duchowych, instrumenty rządów ziemskich nie działają w sposób
nieprzewidywalny i partykularny. Ich normy są osadzone w sumieniu
człowieka356357i w instytucjach życia sp o łecz n eg o , tzn. mogą się one domagać
powszechnego uznania i muszą się sprawdzić we współżyciu wszystkich ludzi.
Z tych względów konkretny kształt życia politycznego i społecznego jest
powierzony w dużej mierze rozsądkowi i kompetencji zawodowej ludzi358
- chrześcijan i niechrześcijan - i może się różnić w zależności od kontekstu
i sytuacji historycznej359. Struktury życia ziemskiego należy oceniać według tego,
w jakiej mierze służą one sprawiedliwemu porządkowi i zachowaniu świata.
268. Oba rodzaje rządów trzeba wyraźnie od siebie odróżniać na podstawie
celów, instrumentów i metod działania360. Jeśli to nie następuje, wówczas rządy
duchowe zostają pozbawione swej unikalności, tzn. odnowione serce i od
powiadająca mu etyka radykalnej miłości i wyrzeczeń zostają zredukowane do
konwencjonalnej moralności i polityczno-społecznej sprawiedliwości. Może też
mieć miejsce odwrotne zjawisko, gdy dochodzi do wypaczenia rządów ziems
kich. Dzieje się to wówczas, gdy społeczeństwo, kierując się opinią, iż jego
członkowie są z gruntu dobrzy, rezygnuje z ustanowienia barier zewnętrznego
porządku, przepisów i niezbędnej przemocy instytucjonalnej wymierzonych
przeciw złu, otwierając mu przez to możliwości działania. Dzieje się to też
wówczas, gdy podejmowana jest próba oddziaływania na serca instrumentami
przymusu i wymuszania bezinteresownych idealistycznych działań ustalanych
według takich lub innych kryteriów.
269. Rozróżnienie obu „rządów” nie oznacza oddzielenia ich od siebie. Nie
da się ich rozdzielić na dwie oddzielne grupy, jakby odnowione serce
i odpowiadająca m u etyka były sprawą niewielu, podczas gdy szerokie rzesze
chrześcijan mogłyby liczyć w tej sprawie na dyspensę. Raczej jest tak, że oba
rządy są ściśle powiązane z wiarą i dlatego dotyczą wszystkich chrześcijan361.
Każdy chrześcijanin jest w dalszym ciągu obywatelem starego świata i jako
stworzenie Boże, wraz z wszystkimi innymi ludźmi, ponosi odpowiedzialność
za jego zachowanie i ład. Jest on też zobowiązany do służby w ramach
światowych rządów Boga. Tak więc chrześcijanin, zgodnie z zajmowaną

355
356
357
358
359
360
361

CA 28,11.
CA 16; por. też Apol 13,15.
FC SD 5; B S L K 963,40nn.
D X I,141n., 150.
WA 40/m , 221-223.
WA 18,818; 24, 6-9.
CA 28,12; Apol 16,2.
D K l; WA 6,37n.; ll,245.249n.; 18,308n.

DIALOG LUTERAŃSKO-RZYMSKOKATOLICKI

125

pozycją społeczną („powołaniem”), będzie sprawował władzę, pomagał we
wprowadzaniu i egzekwowaniu prawa, uczestniczył w odpieraniu przemocy
(nawet drogą wprowadzenia kontrolowanych środków przymusu). W tym
przypadku nie rezygnuje on - w duchu Kazania na Górze - z władzy, prawa
i stosowania przemocy . To, czy działa on w ten lub inny sposób, zależy od
tego, czy chodzi o jego własna osobę, czy też podejmuje działania na rzecz
innych. Obie sfery m ogą się często przenikać, tak że tylko we własnym sumieniu
chrześcijanin może rozstrzygnąć, której zasady będzie się trzymał w konkretnej
sytuacji. Może być jednak pewny, że także tam, gdzie z odpowiedzialności
społecznej posługuje się władzą, prawem i przemocą, nie czyni tego wbrew woli
Boga, lecz w służbie na jej rzecz*363. W rzeczywistości powinien traktować tę
służbę jako zadanie, w którego praktycznym i bezinteresownym wypełnianiu
demonstruje swoją chrześcijańskość w świecie364. Nawet nie czyniąc niczego
innego niż wszyscy ludzie dobrej woli, czyni on to jednak inaczej, gdy do
swojego działania wprowadza elementy miłości i gotowości przebaczenia,
które są charakterystyczne dla wiary chrześcijańskiej365. Jednocześnie winien
zdawać sobie sprawę, że chodzi tu o działanie na rzecz zachowania i ładu
świata, któremu stale zagraża obecność zła.
270. W przeciwieństwie do XVI wieku, nauka o dwóch rządach wymaga
dzisiaj pod pewnymi względami modyfikacji. Dzisiaj wyraźniej niż dawniej
uświadamiamy sobie historyczne przemiany i zmienność struktur społecznych
wraz z wynikającymi z tego szansami i trudnościami. Również fakt, że
sprawiedliwość i równość społeczna nie dotyczą tylko jednostek, lecz także grup,
narodów i kontynentów, jest dzisiaj dostrzegany w całkiem inny sposób, o czym
świadczą memoranda i inne deklaracje kościelne ostatnich dziesięcioleci. Wszys
tko to nie zmienia jednak niczego w podstawowych tezach nauki o dwóch
rządach Bożych. W dalszym ciągu pozwala ona na utrzymanie, bez zmieszania
i bez rozdzielenia, obu sfer, zarówno eschatologicznej egzystencji wierzącego, jak
również jego przynależności do świata. Jest on odpowiedzialny za ten świat,
w którym panuje jeszcze zło, lecz który pozostaje stworzeniem Boga.
271. N auka o dwóch rządach uświadamia, że życie wiary m a inne uzasad
nienie i instrumenty oraz inny kształt niż życie społeczno-polityczne w świecie.
Ani ziemskie autorytety nie są upoważnione do mieszania się w sprawy
duchowe, ani wiara i jej etyczne owoce mogą się „uświatowić” stając się
- utopijnym lub klerykalno-teokratycznym - programem społecznym. Z dru
giej strony staje się oczywiste, że zachowanie świata i jego ład, nawet w stanie
zdominowanym przez zło, podlegają woli Boga. Dzieje się to jednak według
kryteriów, które nie m ają specyficznie chrześcijańskiego charakteru i są
zrozumiałe nie tylko dla wierzących; są one dostępne dla wszystkich. N auka
o dwóch rządach daje więc możliwość przyznania działaniu politycz
no-społecznemu autonomii wobec Ewangelii i zaakceptowania świeckiego
charakteru porządków tego świata. Nie jest to bynajmniej autonomia wymie
rzona przeciw zamiarom Boga zmierzającym do zachowania i sprawiedliwego
ukształtowania świata. Tego stanowiska winni bronić ze szczególną czujnością
Apol 15,25n.
363 Apol 16,13.
364 CA 27,49; Apol 27,37.
365 Apol 4,121n.; por. też: WA 11,279; 7,544n. 600; 15,293.
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ludzie, którzy są świadomi, że kryteria etyczne m ają swoją podstawę w woli
Boga. Obrona ta jest konieczna wobec pewnych wypaczeń występujących
w życiu społecznym. N auka o dwóch rządach wymaga od chrześcijan, aby żyli
i działali w napięciu między dwoma systemami odniesień. Odpowiada ono
dokładnie temu napięciu, które charakteryzuje życie wiary. Chodzi tu o na
pięcie pomiędzy byciem w świecie a nie byciem z tego świata. Zniknie ono wraz
z pełnym i ostatecznym nadejściem Królestwa Bożego.
5.1.3.2.2 Nauka katolicka o „słusznej autonomii rzeczy ziemskich”
272. Również nauczanie katolickie zna granice zadań Kościoła, zwłaszcza
przez uznanie słusznej autonomii rzeczy ziemskich366. Autonomia ta nie pozo
stawia działań człowieka w dziedzinie politycznej i ekonomicznej arbitralnym
decyzjom. Dziedzin tych nie da się jednak ani bezpośrednio objaśnić, ani
uformować w oparciu o objawienie biblijne i Ewangelię Jezusa Chrystusa.
Katolickie rozumienie autonomii opiera się na poznaniu, że Stwórca obdarzył
wszystkie swoje stworzenia specyficzną naturą i rozwojem wewnętrznym,
specyficznymi strukturami, wartościami i sposobami postępowania. Człowiek
ma prawo do badań nad stworzeniem poprzez prowadzenie doświadczeń,
studiów i racjonalnych przemyśleń. Prócz tego wartości, którymi jest przeni
knięty świat, dosięgają moralnego sumienia człowieka na wszystkich płaszczyz
nach.
273. Rozum i sumienie współdziałają ze sobą przy kształtowaniu ładu
naszego świata. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że wiara chrześcijańska
umieszcza rzeczywistość ziemską w nowym horyzoncie znaczeniowym.Wartości
chrześcijańskie, jak wolność i godność każdej osoby, a także miłosierdzie, dobroć
i łagodność zostały zintegrowane w prawdawstwie społecznym z odpowiedzial
nością za świat. Z perspektywy wiary staje się możliwa polemika z destruktyw
nymi tendenq'ami w społeczeństwie, polityce, ekonomii i kulturze, jak również
udzielenie wsparcia pozytywnym impulsom płynącym z świeckiej etyki.
274. Właściwe posłannictwo, jakie Chrystus powierzył swojemu Kościołowi,
nie ma charakteru politycznego, ekonomicznego lub społecznego: cel bowiem,
jaki mu wytyczył, należy do porządku religijnego*61. Swoim uczniom polecił
szerzenie Ewangelii, tworzenie wspólnot, krzewienie świętości i prowadzenie
ludzi do życia wiecznego. Te priorytety religijne uwalniają Kościół od
wszelkich koniecznych więzi z określoną formą kultury ludzkiej lub
z określonym systemem politycznym, gospodarczym czy społecznym. Kościół
nie domaga się władzy nad żadną sferą życia świeckiego, aczkolwiek zabiega
0 możliwość działania w życiu społeczeństwa, służenia m u w sposób bezin
teresowny i dawania świadectwa o posłannictwie Chrystusa. Nauczanie
katolickie zwraca się do chrześcijan jako obywateli dwóch społeczności,
przypominając im o ich rozlicznych obowiązkach zawodowych, politycznych
1 społecznych368. Powołanie człowieka do działania w tym świecie zostaje
w rzeczywistości wzbudzone przez wezwanie Chrystusa do nawrócenia i nowe
go życia. Formacja chrześcijańska wyzwala nowe siły i nową wrażliwość, które
przynoszą odczuwalną korzyść świeckiemu światu. Sprzyja ona na przykład
GS 36,2.
GS 42,2.
GS 43,1.
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wizji jedności, która przekracza wszelkie różnice narodowe, rasowe i klasowe,
uwolnieniu się od rozumienia własności jako kryterium godności osobistej oraz
dynamice miłości do ludzi, za których zbawienie umarł Chrystus.
275. Na bazie nowych wyzwań społecznych, politycznych i ekonomicznych,
które pojawiły się w ostatnich dwóch stuleciach, wyzwań, które dawniej nie
istniały, teologia katolicka rozwinęła myśl społeczną, która w dużej mierze
została przejęta przez Magisterium. Ta nauka papieży, Soboru Watykańskiego
II i licznych konferencji episkopatów zmierza w pierwszym rzędzie do
ukształtowania moralnego sumienia członków Kościoła. Zarazem jest ona
jednak nastawiona na przekonanie wszystkich ludzi dobrej woli, dążąc tą drogą
do wywierania wpływu na ład społeczny. Celem tej doktryny społeczno-etycznej,
która myśli o dalszym swoim rozwoju, jest reagowanie w porę na szybkie
przemiany dokonujące się w dzisiejszym zindustrializowanym świecie i na
pogłębiającą się przepaść między Północą a Południem. Z natury swej jest to
nauka o człowieku w społeczeństwie, godności ludzkiej, prawach człowieka
i wartościach moralnych, które muszą określać działanie społeczne. Papież
i biskupi nie ulękli się napiętnowania systematycznego wyzysku i niesprawied
liwości. Ta sama doktryna społeczno-etyczna wzbrania się jednak przed
proponowaniem gotowych modeli i dawaniem wskazówek w sprawie technicz
nego rozwiązywania problemów. Pozostawia ona możliwość swobodnego
poruszania się po obszarze, na którym raqonalne badania naukowe i osobiste
systemy wartości spotykają się jako podstawa wielu opcji służących budowie
systemu społecznego. Oficjalnie akceptuje się nawet f a k t , że w łonie Kościoła
mogą występować różne opinie między uczciwymi i lojalnymi katolikami co do
indywidualnych sposobów postępowania w działaniach na rzecz dobra
wspólnego.
276. Ten rozległy korpus nauki społecznej, której indywidualne wypowiedzi
podlegają gradacji co do ich wiążącego charakteru, stanowi we współczesnym
życiu i nauczaniu katolickim aspekt, który - z podanych wyżej przyczyn
teologicznych - nie m a żadnego odpowiednika w Kościołach luterańskich.
W późniejszej fazie naszego dialogu trzeba będzie się zająć tym aspektem
asymetrii między naszymi Kościołami ze względu na kwestie społeczno-etyczne,
a w sposób bardziej zasadniczy w odniesieniu do zakresu kompetencji Kościoła
w zagadnieniach moralnych.
5.1.4 Podstawowe składniki misyjnego zadania Kościoła

277.
Luteranie i katolicy są zgodni co do priorytetowej roli pracy ewan
gelizacyjnej (5.1.4.1), centralnego znaczenia zwiastowania i celebrowania
łaski Bożej w kulcie (5.1.4.2) oraz zobowiązania do pełnienia służby
na rzecz całej ludzkości (5.1.4.3). Są zgodni co do tego, że martyria, leiturgia
i diakonia (świadectwo, kult i służenie drugim) zostały zadane całemu ludowi
Bożemu310.
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5.1.4.1 Nakaz ewangelizacji

278. Zasadniczym zadaniem, jakie Pan dał swemu Kościołowi, jest zwias
towanie Dobrej Nowiny o Jego zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu. Jako
chrześcijanie mamy udział w zadaniu misyjnym Pana. Jak apostolskie zwias
towanie w dniu Pięćdziesiątnicy, tak też nasze orędzie zawiera zaproszenie do
chrztu i uczestnictwa w Duchu nowego życia i wolności, który został obiecany
(por. Dz 2,38). Jesteśmy przekonani, że ewangelizacja przynosi światu niepo
wtarzalny dar łaski Boga i za apostołem Pawłem powtarzamy: Biada mi Jeślibym
Ewangelii nie zwiastował (1 K or 9,16).
279. Ewangelizacja domaga się, aby cały człowiek dał świadectwo o Chrys
tusie; żąda świadectwa życia zgodnego z Ewangelią wyrażoną we wierze, miłości
i nadziei. Tutaj nie chodzi tylko o działanie tych, których wysłano jako
misjonarzy, lecz również o świadectwo każdego poszczególnego chrześcijanina
i każdej chrześcijańskiej wspólnoty. Nawet jeśli specyficzny cel ewangelizacji
polega na przyprowadzaniu ludzi do wiary, a nie na tworzeniu nowego ładu
społecznego, to jednak wywiera ona głęboki wpływ na życie społeczeństwa.
Wpływ ten wynika z tego, że współcześni chrześcijanie są rzecznikami ścisłego
przestrzegania wolności religii i sumienia, że we wspólnocie z wszystkimi ludźmi
dobrej woli angażują się, ze szczególną czujnością i gorliwością, na rzecz
zachowania świata i jego humanitarnego ładu, oraz przeciw dyskryminacji,
uciskowi i niesprawiedliwości, i że czynią to w sposób, który pozwala odczuć
miłość i przebaczenie Boga, którymi zostali obdarowani.
280. Uznajemy, że rzeczą szczególnie konieczną jest podjęcie dialogu z wy

znawcami innych tradycji religijnych. Sprawą niezbędną jest poszanowanie
przekonań innych ludzi. Tylko wówczas w społeczeństwach, w których
chrześcijanie sąsiadują z wyznawcami innych religii, możliwe będzie stworzenie
podstawy pokojowego współżycia. Zajmujemy otwartą postawę wobec idei, że
Bóg może działać w sposób ukryty także w religiach niechrześcijańskich. Z tego
powodu podejmujemy dialog z przedstawicielami innych religii i wyrażamy ufną
gotowość nauczenia się czegoś od nich. Jednak niezależnie od tego dialogu
spoczywa na nas nałożony przez Ewangelię obowiązek złożenia wiarygodnego
świadectwa o prawdzie i łasce, które całemu światu zostały darowane w sposób
niepowtarzalny w Jezusie Chrystusie. Wyrażamy też nadzieję, że to świadectwo
spotka się z wiarą.281
281. W dzisiejszych czasach szczególnym zadaniem jest reewangelizacja

tradycyjnych obszarów chrześcijańskich, na których duża liczba ochrzczonych
popadła w nominalne chrześcijaństwo. Misją naszą jest więc zaproszenie tych
ludzi, aby poznali na nowo chwałę Bożą, która jest na obliczu Jezusa, i przyjęli
orędzie o pojednaniu (por. 2 K or 4,6; 5,19), Został nam powierzony drogocenny
skarb, który mamy przekazać wszystkim ludziom.
5.1.4.2 Centralne miejsce kultu
282. Dialog nasz dał już wyraz wspólnemu rozumieniu naszego powołania,
toteż za wielką eucharystyczną doksologią i w obecności naszego Pana możemy
zawtórować: Przez Niego, z Nim i w Nim, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący,
w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Nasza jedność z Chrystusem prowadzi bowiem przez moc Ducha Świętego do
odwiecznego Ojca; dzieje się to przez zwiastowanie, dziękczynienie i wielbienie,

DIALOG LUTERAŃSKO-RZYMSKOKATOLICKI

129

wstawiennictwo i samozaofiarowanie371. W centrum naszej misji jako Kościoła
znajduje się więc kult, w którym celebrujemy nasze usprawiedliwienie w Chrys
tusie i zwiastujemy jako lud kapłański dobrodziejstwa Tego, który nas powołał
z ciemności do cudownej swojej światłości (1 P 2,9).
283. Wspólny kult nie może w istocie służyć innemu celowi niż wyżej

wymieniony. Jest on najważniejszym podłożem i istotnym wyrazem wiary.
W kulcie bowiem wiara nasza zostaje wzbudzana i odżywiana przez zwias
towanie Ewangelii Chrystusa oraz przez nasze wspólne uczestnictwo z innymi
w tej samej Ewangelii i w tym samym życiu sakramentalnym. W kulcie jesteśmy
związani z chrześcijanami wszystkich epok aż po apostołów, celebrujemy w n im
także radośnie darowaną nam łaskę wspólnoty z Ojcem i Jego Synem Jezusem
Chrystusem (por. 1 J 1,3). Dlatego kult nie może pójść nigdy na służbę jakiejś
ideologii lub dać się zredukować do narzędzia wychowawczego. Nabożeństwo
chrześcijańskie winno przyciągać ludzi przez stwarzanie klimatu, w którym
odczuwałoby się dobroć i życzliwość naszego Boga, który nas zbawił dla
miłosierdzia swego (por. Tt 3,4-6).
284. W kulcie nasza wspólnota kościelna, Kościół określonego czasu i miejs

ca, ukonkretnia i uwidacznia się w szczególny sposób. Coroczny cykl liturgicz
nych okresów i świąt, które swe punkty kulminacyjne mają w Boże Narodzenie,
Wielki Piątek, Wielkanoc i Pięćdziesiątnicę, pogłębia naszą tożsamość eklezjalną
jako ludu Bożego, ciała Chrystusa i świątyni Ducha Świętego. Gdy zbieramy się
razem dla wyznania naszych grzechów, wysłuchania zbawczego Słowa Boga,
wspominania Jego wielkich czynów, śpiewania pieśni i hymnów, modlenia się
wstawienniczo o błogosławieństwo dla wszystkich i celebrowania Uczty Eucha
rystycznej - jesteśmy ludem wiary w rzeczywistym tego słowa znaczeniu.
Właściwe zadanie Kościoła polega na sprawowaniu powyższych czynności.
Przyjmujemy je z poczuciem odpowiedzialności okazywania naszemu Stwórcy
i Zbawicielowi adoracji i uwielbienia w imieniu wszystkich stworzeń przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa. W kulcie uwidacznia się w sposób szczególny
egzystencja Kościoła jako egzystencja dla innych przez błagania, modlitwy,
prośby, dziękczynienia (1 Tm 2,ln.), które zgromadzona wspólnota, w obecności
Chrystusa przez Ducha Świętego, zanosi do Boga za wszystkich ludzi,
a zwłaszcza za tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za sprawy publiczne.
Również przy tej okazji winniśmy mieć świadomość, że sami jako usprawied
liwieni grzesznicy stale potrzebujemy własnej pokuty i nawrócenia. Jako ci,
którzy zostali powołani do służby pojednania, ubolewamy w szczególny sposób
z powodu skandalu rozdzielenia i podziałów między nami, które są przeszkodą
w pełnym wyrażeniu jedności jednego ludu kapłańskiego, który staje przed
Bogiem, aby Go wielbić oraz zostać odnowiony przez Jego Słowo i Ducha.
5.1.4.3 Odpowiedzialność Kościoła i służba chrześcijan na rzecz ludzkości
285. Zadanie, które wykonujemy, musi przenikać głęboko wizja Jezusa:
Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać
życie na okup za wielu (Mk 10,45). Naśladując Tego, który pod postacią sługi
(por. Flp 2,7) stał się pośrednikiem tej łaski, którą otrzymaliśmy, jesteśmy
wezwani do podobnej jak On postawy i podobnego Mu praktycznego działania.
W posłuszeństwie wobec Tego, który zaakceptował wolę Stwórcy dla świata,

371 Wieczerza Pańska..., nr 12; 29-37.
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musimy przyczyniać się do zachowania i pomyślności naszego globu. Jako
chrześcijanie i jako wspólnoty jesteśmy więc narzędziami Boga w służbie
krzewienia miłosierdzia i sprawiedliwości w świecie.
286. Działanie Boga w świecie jest rozleglejsze niż to, co On czyni przez
Kościół. Nakaz prowadzenia ewangelizacji i sprawowania kultu jest służbą,
którą Kościół wykonuje dla wszystkich ludzi. Chrześcijanie stają się sługami
miłości Stwórcy do świata, gdy wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli podejmują
starania na rzecz uświęcenia, ochrony i wspierania godności człowieka, pełnego
szacunku i rozsądnego obchodzenia się z naturalnymi zasobami, konsolidacji
jedności społecznej, okazywania respektu pluralizmowi społecznemu
i pogłębiania ogólnego poczucia odpowiedzialności. A przez gotowość do
rezygnacji z dóbr i bezinteresowne okazywanie miłosierdzia szerzą oni odblask
światła Chrystusowego także tam, gdzie nie ma wyznawców Jego imienia.
287. Chrześcijanie służą ludzkości, gdy wspólnie z niechrześcijanami, a w ra
zie konieczności nawet wbrew nim, stają w obronie godności człowieka oraz
niezbywalnych i nienaruszalnych praw ludzkich. Wiedząc, że są to wartości,
które ludzie otrzymali od Stwórcy, Kościół interpretuje je jako wyraz zobo
wiązania wobec Boga i uświadamia ludziom transcendentny wymiar ich życia.
W razie konieczności Kościół musi wypowiadać się także na temat specyficznych
problemów politycznych i społecznych oraz uwrażliwiać sumienia na ludzką
niedolę i wymogi świeckiej sprawiedliwości.
288. Chrześcijanie służą społeczeństwu, angażując się w polityce, wymiarze
sprawiedliwości, administracji, edukacji i ekonomii na rzecz struktur, które
sprzyjają rozwojowi całego człowieka. Wspierają wysiłki zmierzające do
uświadomienia i umocnienia więzi, które łączą wszystkich ludzi w jedną rodzinę
mimo istniejących między nimi różnic rasowych, kulturowych, narodowych,
społecznych i ekonomicznych. Chrześcijanie dążą do udzielenia szeroko za
krojonej pomocy ludziom cierpiącym szczególny niedostatek, współpracują też
w opracowywaniu długofalowych projektów zmierzających do rozwiązania
problemu ubóstwa.
289. Wkład, jaki wnoszą chrześcijanie do wszystkich dziedzin życia
społecznego - polityki, wychowania i edukacji, służby zdrowia, nauki, kultury
i środków masowego przekazu - ma być czymś w rodzaju drożdży w cieście.
Taka działalność, charakteryzująca się kompetencją i poświęceniem, jest istotną
częścią zadania, jakie chrześcijanie mają do wypełnienia, jeśli chcą powstrzymać
destruktywny zalew zła oraz wesprzeć życie odpowiadające godności ludzkiej
i respektujące Boga.
5.2 Eschatologiczne spełnienie się Kościoła

290.
Refleksja nad Kościołem jako odbiorcą i pośrednikiem zbawienia, jak
również nad jego misją byłaby niepełna, gdyby nie zostało uwzględnione także
jego eschatologiczne spełnienie. Właśnie w eschatologicznym spełnieniu się
Kościoła, jak widzi to Nowy Testament i wyraża wyznanie wiary, można
dostrzec, że wszystkie jego drogi jako pielgrzymującego ludu Bożego schodzą się
w Bogu. On sam jest Tym, który ostatecznie wprowadza swoje panowanie
i realizuje swoje zbawienie. Tak więc rola Kościoła jako odbiorcy i pośrednika
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zbawienia ujawnia się raz jeszcze w perspektywie jego kresu i spełnienia.
Eschatologiczne spełnienie się Kościoła rozważymy poniżej z dwóch punktów
widzenia: społeczności świętych (sanctorum communio), o której mówi Apostol
skie Wyznanie Wiary (5.2.1) oraz nowotestamentowego orędzia o Królestwie
i panowaniu Boga (5.2.2)3723745.
5.2.1 Sanctorum communio
5.2.1.1 Wspólna wiara
291. Luteranie i katolicy wyznają w Apostolicum społeczność świętych
(sanctorum communio). Według Dużego Katechizmu Lutra chodzi tu o Kościół:
chrześcijański zbór albo zgromadzenie, święte chrześcijaństwo. Kościół jest
zborem świętych, gdyż żyje zgodnie w jednej wierze i miłości, pod władzą jednej
Głowy, Chrystusa, w Duchu Świętym. Każdy członek tego świętego zboru
uczestniczy przez Ducha ^Świętego we wszystkich jego dobrach, a zwłaszcza
w Słowie Bożym. Duch Święty zawsze pozostaje z tym zborem, uświęca go,
wzmacnia jego wiarę i rodzi jego owoce .
292. Catechismus Romanus rozumie pojęcie „sanctorum communio” w po
dobny sposób. Sformułowanie to wyjaśnia, czym jest Kościół. W społeczności
świętych urzeczywistnia się społeczność z Ojcem i z Synem jego, Jezusem
Chrystusem (1 J 1,3). „Społeczność świętych” oznacza społeczność na pod
stawie świadectwa wiary i sakramentów, zwłaszcza chrztu i Eucharystii, oraz
wzajemnej relacji wszystkich członków ciała Chrystusowego. Jest ona jednością
i wspólnotą zrealizowaną przez Ducha, gdyż Duch Święty sprawia, że dary, które
otrzymali poszczególni członkowie, są wspólną własnością wszystkich .
293. Katolicy i luteranie wyznają wspólnie, że „społeczność świętych” jest
społecznością tych, którzy przez uczestnictwo w Słowie i sakramentach („sanc
ta”) są połączeni we wierze przez Ducha Świętego. Jest to społeczność
poświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych („sancti”) [por.
1 Kor 1,2].
5.2.1.2 Społeczność świętych „uświęconych"
294. Poza kręgiem wyznawców Chrystusa żyjących na ziemi, przez
„społeczność świętych” rozumie się społeczność tych, którzy zostali uświęceni.
Jest to społeczność przenikająca wszystkie epoki i „ocierająca się” o odwiecz
nego Boga, społeczność, w której się uczestniczy i do której się wstępuje przez
Kościół. Kościół pierwszych wieków wierzył, że „społeczność świętych” istnieje
dla chwały Boga, czcił w świętych Jego samego, podtrzymując w ten sposób
tęsknotę za przyszłym życiem. Również w luterańskich księgach wyznaniowych
obstaje się zasadniczo przy idei żywej społeczności z świętymi. Mimo krytyki
wzywania świętych nie neguje się, że należy im oddawać cześć. Trzeba dziękować
Bogu za ich dary łaski i za umocnienie naszej wiary przez własny przykład. Trzeci
rodzaj czci to naśladowanie, najpierw wiary, następnie i pozostałych cnót, które
naśladować powinien każdy według swojego powołania^5. Powiada się też, że
372

Basileia toü theoü.
373 Por. D K 11,3; WKS, 90.
374 Por. Cat. Rom. I, 10, 23-26.
375 Apol 21,4-7; WKS, 279.
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aniołowie modlą się za nas, a święci modlą się za KościóP16. Toteż od czasów
Kościoła starożytnego w prefacji liturgii powiada się: Dlatego aniołowie wielbią
Twoją chwalę, zastępy niebieskie adorują Cię, a wszystkie mocarstwa drżą przed
Tobą. Niech i nasze głosy złączą się z mocami z wysokości w bezustannym wołaniu:
Święty, święty, święty... Sobór Watykański II umieścił idee Ojców i praktykę
oddawania czci świętym w ramach eklezjologicznych376377. Podkreśla eschatologi
czny charakter Kościoła jako pielgrzymującego ludu Bożego i mówi o jego
zjednoczeniu z Kościołem niebiańskim378.
5.2.1.3 Społeczność ziemskiego Kościoła z „uświęconymi” świętymi
295. W wyznawaniu „sanctorum communio” wyraża się nasza wspólna
wiara w trójjedynego Boga, który przywiedzie Kościół do doskonałości.
Communio z Bogiem, już dana i zrealizowana na ziemi przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym, jest podstawą chrześcijańskiej nadziei poza granicami
śmierci, jak również podstawą communio między uświęconymi na ziemi
a uświęconymi w Chrystusie, którzy już umarli. Społeczność świętych wykracza
poza granicę śmierci, gdyż opiera się na samym Bogu. Tylko przez śmierć i sąd
jednostki i Kościół jako całość mogą osiągnąć spełnienie (por. 1 K or 4,4n.; 2 K or
5,10; Dz 10,42; H br 11,6; 9,27; 1 P 4,17). Dlatego wiara w społeczność świętych
jako spełnienie Kościoła nie jest bynajmniej zbagatelizowaniem grzechu, śmierci
i sądu. Ponieważ tylko w Bogu mamy społeczność ze zmarłymi, przeto nasze
stosunki z nimi są ukryte w Jego tajemnicy. Między obecnym, doczesnym
a przyszłym, wiecznym życiem istnieje tak ogromna różnica (por. 1 K or
15,37-57), że nie potrafimy adekwatnie ująć życia wiecznego w słowach, tylko
musimy się posługiwać obrazami nadziei, na co zwraca uwagę Pismo Święte (por.
1 Kor 2,9). Mimo to wierzymy w zasadniczą niezniszczalność życia danego nam
w Chrystusie przez moc Ducha Świętego, nawet po przejściu przez sąd i poza
granicami śmierci.
296. Z powodu okropności śmierci smucimy się przy grobie zmarłego.
Ponieważ jednak jesteśmy chrześcijanami, smucimy się jako ci, którzy mają
nadzieję. Naszą wspólną nadzieją chrześcijańską jest ukrzyżowany i zmartwych
wstały Pan, przez którego Bóg przywiedzie także umarłych do chwały z Chrys
tusem (por. 1 Tes 4,14). Jako uświęceni w Chrystusie Jezusie zawsze będziemy
z Panem (1 Tes 4,17), nawet po śmierci i sądzie. Chrześcijanie wierzą w Boga,
który nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych (por. M k 12,27 i paralele). Paweł
wyznaje, że nikt nie żyje i nie umiera dla siebie, lecz w życiu i śmierci należy do
Pana (por, Rz 14,7-9), i że nic - również śmierć - nie może go odłączyć od miłości
Boga, która jest w Chrystusie Jezusie (por. Rz 8,35-39). T oteż pielgrzymujący lud
Boży Kościoła na ziemi wie, iż poszukuje miasta przyszłego (por. H br 13,14),
uświęconego Kościoła, Jeruzalem niebieskiego /.../ zebrania pierworodnych,
którzy są zapisani w niebie /.../ i duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli
doskonałość (Hbr 12,22n.). „Społeczność świętych”, jedność Kościoła pielg
rzymującego i niebiańskiego, urzeczywistnia się szczególnie w kulcie, w adoro
waniu i wielbieniu po trzykroć świętego Boga i Baranka, naszego Pana Jezusa
Chrystusa (por. Ap 4,2-11; 5,9-14). Kościół pielgrzymujący osiąga swój cel, a tym
samym swój kres jako spełnienie, gdy ostatni wróg, śmierć, zostaje zniszczona,
376 Apol 21,8nn.; W K S, 279.
377 Por. LG 50n.
378 LG 50,4.
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i gdy Syn oddaje całą władzę Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkim (por.
1 Kor 15,24-28).
5.2.2. Kościół a Królestwo Boże
5.2.2.1 Perspektywa Nowego Testamentu
297. Według świadectwa Ewangelii synoptycznych, panowanie Boga jest
jądrem zwiastowania Jezusa z Nazaretu (por. Mk 1,15; M t 4,17), prośba
0 nadejście Królestwa Ojca jest głównym motywem Jego modlitwy (por. Łk 11,2;
M t 6,9n.), a panowanie Boga przychodzi do ludzi jako rzeczywistość zwias
towana jak również przez czyny (por. Łk 11,20; M t 12,28). Tak więc przez Jezusa
1w Jezusie uobecnia się Królestwo Boże, a stawanie się Boga Panem urzeczywist
nia się pośród tych, których On uzdrowił i dosięgnął swoim zwiastowaniem (por.
Łk 17,20n.).
298. Przez głoszenie i urzeczywistnianie Królestwa Bożego Jezus chciał
zgromadzić cały Izrael oraz przygotować go do tego, aby Bóg mógł na nim
dokonać eschatologicznej odnowy i uczynić nowym stworzeniem. To, że
warunkiem Królestwa Bożego jest konkretny lud, w którym i przez który może
zrealizować się to Królestwo, widać wyraźnie na przykładzie powołania
i rozesłania Dwunastu (por. M k 3,14; 6,7 i M t 10,6). Istnieje ścisły związek
między nadejściem Królestwa Bożego a Izraelem jako eschatologicznym
nowym stworzeniem. Jezus trzyma się tego poglądu aż do swojej śmierci,
0 czym świadczy eschatologiczna perspektywa słów wypowiedzianych podczas
Ostatniej Wieczerzy (por. M k 14,25 i paralele; Łk 13,29; 14,15; 22,30).
Wieczerza ta, jako antycypacja i interpretacja Jego śmierci, staje się testamen
tem zapewniającym, że przez odkupieńczą śmierć Jezusa zostaje odnowiona
oferta Boga dla całego Izraela. Ponownie i w sposób całkiem niezasłużony
zostaje zapewnione odpuszczenie grzechów i nowe życie (por. M k 14,24
1 paralele).2930*
299. Nawet jeśli Bóg stworzył sobie w Kościele z „Żydów i pogan” (por. Ef
2,11-22) konkretny lud, który swoją egzystencję zawdzięcza śmierci i zm art
wychwstaniu Jezusa oraz przysłaniu Ducha Świętego, to ten „nowy” lud Boży,
wierzący w Mesjasza, który przyszedł, ma nadal fundamentalne powiązanie
z całym Izraelem. Trzeba pamiętać, iż wyrażona wówczas przez Jezusa wola
zgromadzenia Izraela, zachowała swoją aktualność. Wola zgromadzenia przez
Jezusa pod władzą Boga eschatologicznego ludu Bożego, pojmowanego jako
całość i pełnia, obejmuje już Kościół po wielkanocny. Paweł potwierdza to
stanowisko w swojej refleksji na temat związków Izraela z historią zbawienia.
Przypomina, że w Kościele złożonym z Żydów i pogan właśnie poganie nie
mogą nigdy zapomnieć swego historyczno-zbawczego początku. Izrael stał się
zbawieniem dla narodów i sam również dostąpi zbawienia (por. Rz 9-11). Dla
Kościoła oznacza to, że jest konkretnym ludem Bożym, przez który
przebłyskuje i m a się szerzyć panowanie Boga. Kościół jest zaczątkiem
i znakiem Królestwa Bożego.
5.2.2.2 Perspektywa luterańska
300. Nawet jeśli luterańskie księgi wyznaniowe nie zawierają własnej
refleksji na temat Królestwa Bożego i Kościoła, to jednak istnieje dostateczna
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ilość wskazań, że Kościół jest zorientowany na nie i przyjęty przez nie na służbę,
oraz że Królestwo Boże lub Królestwo Chrystusa rozpoczęło już w sposób
ukryty działać w Kościele. Duży Katechizm Lutra interpretując drugą prośbę
Modlitwy Pańskiej utożsamia Królestwo Boże z działaniem zbawczym Jezusa
Chrystusa, którego Bóg posłał na świat /.../, aby nas wybawił i uwolnił od władzy
szatana i przywiódł do siebie, aby^ rządził jako król sprawiedliwości, życia
i zbawienia. Czyni On to w Duchu Świętym przez swoje Słowo. Królestwo to
jest królestwem laski, które tu na ziemi już się zaczęło, lecz ostatecznie spełni się
w wieczności i tam swoich obywateli doprowadzi do celu. Docześnie przy
chodzi do nas przez Słowo i wiarę, wiecznie i ostatecznie objawi się przez powrót
Chrystusa379.
301. Według Apologii, Kościół jako „społeczność świętych” (congregatio

sanctorum) jest Królestwem Chrystusowym, który włada w nim przez Słowo
i zwiastowanie, działa przez Ducha Świętego, szerząc w nas wiarę, bojaźń Bożą,
miłość, cierpliwość380. Kościół nie jest identyczny z ostatecznym i wszechogar
niającym Królestwem Bożym, które Bóg zaprowadzi w czasach ostatecznych.
W Kościele zaczyna się ono jednak tu na ziemi381 i jest już w nim obecne w ukryty
sposób382. W dobrych uczynkach jako owocach wiary Królestwo Boże jest
widoczne przed całym światem383. Na ziemi jest ono jednak ukryte pod krzyżem
tak, jak Jezus przed wejściem do swej niebiańskiej własności384. Święci
członkowie Kościoła jako zmieszani z niewierzącymi (por. M t 13,36 nn. 47 nn.;
25, 1 nn.), będąc sami też grzesznikami, nie mogą jeszcze reprezentować
Królestwa Bożego w sposób nie budzący zastrzeżeń. Pomimo faktu, że Kościół
nie jest „państwem platońskim”3853867, Królestwo Boże zaczęło już w nim swoją
działalność. Wyraźnie dają się rozpoznać tylko cechy (”notae”) Kościoła: czyste
nauczanie Ewangelii i sakramenty. Charakterystyczny dla Kościoła stan na
pięcia ustanie dopiero wtedy, gdy sam Chrystus w czasach ostatecznych
urzeczywistni i objawi w pełni Królestwo Boże .
5.2.2.3 Perspektywa katolicka
302. Również według katolickiego przekonania Królestwo Boże jest nie
rozłącznie związane z osobą Jezusa Chrystusa. Królestwo to zajaśniało ludziom
w słowie, czynach i w obecności Chrystusar*1. W Jezusie rozpoczęło się panowanie
Boga, On jest jego uosobieniem. Sobór Watykański II mówi o Kościele w sposób
zniuansowany. Z jednej strony powiada, że od samego Pana Kościół otrzymuje
posłannictwo głoszenia i krzewienia Królestwa Chrystusowego i Bożego wśród
wszystkich narodów, z drugiej zaś podkreśla, że mimo stopniowego wzrostu
Kościół tęskni do Królestwa w pełni dokonanego3**. Jego przeznaczeniem jest
379 D K III, 51nn.; WKS, 97n.
380 Apol 16,54; WKS, 273.
381 Tamże.
382 Apol 7,17.
383 Apol 4,189.
384 Apol 7,18n.; patrz wyżej nr 142n.
385 Civitas platonica.
386 Apol 7,17-20.
387 LG 5,1.
388 LG 5,2.
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Królestwo Boże, zapoczątkowane na ziemi przez samego Boga i mające się dalej
rozszerzać, aż do końca wieków dopełnione zostanie również przez Boga, gdy
objawi się Chrystus, życie nasze (Kol 3,4)m . W ten sposób Sobór podkreśla
wyraźnie służebną rolę Kościoła wobec Królestwa Bożego, z drugiej zaś
z eschatologicznym zastrzeżeniem trzyma się poglądu, że ludzie nie dysponują
nim. Bóg sam ustanowi i dopełni swoje panowanie. Kościół jest tylko
Królestwem Chrystusowym, już teraz obecnym w tajemnicy390 i zalążkiem oraz
zaczątkiem tego Królestwa na ziemim .
303. Podejmując tę ,,sakramentalno” -eklezjologiczną myśl Soboru, można
więc mówić o Kościele jako „sakramentalnym” znaku Królestwa Bożego przez
obecność Pana w Duchu Świętym**392. Ponieważ ukrzyżowany i zmartwychwstały
Pan po wszystkie dni aż do skończenia świata (por. M t 28,20) jest ze swoim
Kościołem, przeto - pokładając nadzieję w tej obietnicy - jest on „sakramental
nym” znakiem Królestwa Bożego. Obecność Pana urzeczywistnia się w Duchu
Świętym i zostaje przekazana w Słowie Bożym, w celebracji Eucharystii i innych
sakramentów oraz we wspólnocie braci i sióstr. Duch niewątpliwie wieje, dokąd
chce (por. J 3,8), lecz w Kościele i przez Kościół realizuje On zbawcze działanie
Boga, Jego panowanie. Duch oddziaływuje na świat poprzez świadectwo i służbę
Kościoła, w Nim też Kościół adoruje Boga i zanosi do Niego prośby w imieniu
wszystkich. W ten sposób Kościół służąc panowaniu Boga wykonuje posługę dla
świata. Celem, do którego zmierza jest Królestwo Boże jako eschatologiczne
zbawienie.
304. Z podanych przyczyn Królestwo Boże jest dla Kościoła stałym
punktem orientacyjnym, trwałą motywacją, krytyczną instancją, ostatecznym
celem. Moc przyszłego Królestwa jest już realnie obecna w Kościele przez jego
Pana w Duchu Świętym. Duch jest w Kościele sprawcą odpuszczenia grzechów,
uświęcenia i życia. W spiera misję Kościoła i doprowadza jego katolickość do
doskonałości. W cudzie językowym, jaki miał miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy,
zostało przezwyciężone w zasadzie rozproszenie wieży Babel393. Mimo to Duch
każe stale na nowo wołać Kościołowi: „Przyjdź!” - tak aby rozproszone dzieci
Boże zebrały się ostatecznie razem (por. Ap 22,17-20; J 11,52). W tej
perspektywie Kościół jest miejscem, w którym już się zaczęło panowanie Boga,
a więc odbiorcą zbawienia. Zarazem jednak jest też narzędziem i znakiem
panowania, które zaprowadza sam Bóg, a więc pośrednikiem zbawienia. N a
końcu wieków Kościół zostanie „pochłonięty” przez Królestwo Boże, tzn.
osiągnie swój kres, gdyż nie będzie już potrzebny jako znak i narzędzie. Ale ten
kres będzie zarazem spełnieniem jego ziemskiej postaci jako miejsca Bożego
panowania i początkiem jego nowej, ostatecznej egzystencji w wiecznie
trwającym Królestwie Bożym394.

389
390
391
392
393
394

LG 9,2.
LG 3.
LG 5,2.
Patrz wyżej nr 121-125.
Por. AG 4.
Por. LG 48n.
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5.2.2.4 Perspektywa w dialogu ekumenicznym
305. Również w dialogu ekumenicznym mówi się o Kościele w różnych
wariantach jako znaku i narzędziu obecności Chrystusa, Jego misji
i Królestwa. I tak, Komisja „W iara i U strój” Światowej Rady Kościołów
oświadcza: Kościół jest wezwany, by był widzialnym znakiem obecności Chrys
tusa, który będąc ukrytym objawia się we wierze, jednając i uzdrawiając
wyobcowanie ludzi we wspólnocie kultowej395. W raporcie z posiedzenia w Ban
galore ta sama Komisja powiada: Kościół jest znakiem i instrumentem misji
Chrystusa dla całej ludzkości396397*. Poselstwo Światowej Konferencji ds. Misji
i Ewangelizacji w M elbourne (1980) stwierdza: Dobra Nowina o Królestwie
Bożym ma być zwiastowana światu przez Kościół, Ciało Chrystusa, sakrament
Królestwa w każdym miejscu i czasie391. Mimo niedostatków charaktery
zujących konkretnie istniejące Kościoły podniesiona i podkreślona zostaje ich
rzeczywistość jako znaku eschatologicznego panowania: A przecież jest to
rzeczywistość. Cały Kościół w każdym miejscu i czasie jest sakramentem
Królestwa, które przyszło w osobie Jezusa Chrystusa, a w swojej pełni nadejdzie
w momencie, gdy On powróci w chwale39*.
306. Podobne wypowiedzi zawieraja również dokumenty z dwustronnych
dialogów ekumenicznych. I tak, dialog katolicko-luterański w USA widzi misję
Kościoła w byciu anty cypat orskim i skutecznym znakiem ostatecznego zjed
noczenia wszystkich rzeczy, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkim399. Dialog
anglikańsko-luterański nazywa Kościół instrumentem zwiastowania i manifes
towania suwerennej władzy i zbawczej łaski Boga400, lecz jednocześnie zwraca
uwagę na to, że wiarygodna wspólnota pojednanych401jest warunkiem właściwego
sprawowania misji i służby Kościoła. Jest to konieczne zastrzeżenie dające
realistyczną ocenę możliwości mówienia o Kościele jako znaku Królestwa
Bożego. Stałym zadaniem Kościoła jest bycie wiarygodnym znakiem Królestwa.
Wiarygodność ta jest stale naruszana przez ludzką słabość i grzech oraz
zaciemniana przez brak skruchy. Dlatego Kościół potrzebuje ciągle oczyszczenia
przez pokutę i odnowę. Raport sekcji III Światowej Konferencji ds. Misji
i Ewangelizacji w Melbourne mówi o przerażającym roszczeniu, ...prze
rażającym, gdyż skłania każdego z nas do refleksji nad osobistym doświadczeniem
poczynionym z zastanym Kościołem oraz do wyznania, jak często nasze życie
kościelne raczej ukrywało niż ukazywało suwerenność Boga Ojca, o którym wiedzę
szerzył Jezus Chrystus402.

395 Uniting in Hope. Accra 1974, 93, Faith and Order Paper 72.
396 Sharing in One Hope. Bangalore 1978, 239, Faith and Order Paper 92.
397 Your Kingdom Come, World Council of Churches, Geneva 1980, 235n.
398 Tamże, 193.
399 „Differing Attitudes Toward Papal Primacy” , w: Papal Primacy and the Universal Church,
Minneapolis 1974, nr 1.
400 Anglican-Lutheran International Conversations, London 1973 (Pullach Report), nr 59, w:
Growth in Agreement. Reports and Agreed Statements o f Ecumenical Conversations on a World Level,
ed. by H. Meyer & L. Vischer, New York-Geneva 1984, 13-34.
401 Tamże.
402 Your Kingdom Come..., 150.
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5.2.2.5 Wspólne świadectwo
307. Luteranie i katolicy widzą wspólnie w Kościele zalążek i narzędzie
Królestwa Bożego. Dwie rzeczy trzeba widzieć łącznie. Z jednej strony jest to
rzeczywistość sił Królestwa Bożego, przejawiająca się szczególnie w zwias
towaniu Słowa Bożego i celebracji sakramentów jako środków zbawienia, lecz
również w pojednanej wspólnocie sióstr i braci jako miejscu zbawienia. Z drugiej
strony jest to tymczasowość wszystkich słów i znaków, przez które jest
przekazywane zbawienie, lecz również nieodpowiedni sposób zwiastowania,
sprawowania kultu i urzeczywistniania wspólnoty służebnej występujący wśród
wierzących. Życie Kościoła charakteryzuje się zawsze tym, że świadom swej
tymczasowości daje się „wchłonąć” przez nadchodzące Królestwo. Kościół
ziemski znajdzie swoje eschatologiczne spełnienie dopiero po nadejściu
Królestwa. Wówczas obecny w Kościele jego zaczątek osiągnie spełnienie, a jego
ukrytość w pełni się ujawni.
308. Zgromadzenie wierzących jako wspólnota uświęconych jest spełnieniem
Kościoła, dokonującym się w bezpośredniej obecności i pod panowaniem Boga,
który jest miłością, Boga, z którym i w którym wszyscy uświęceni mają
społeczność, pozostając zarazem w łączności ze sobą: aby Bóg był wszystkim we
wszystkim (por. 1 K or 15,24-28). - I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący:
Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego,
a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani
smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy
przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię (Ap
21,3-5a).
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KRONIKA

KRONIKA W YDARZEŃ EKUMENICZNYCH
styczeń — czerwiec 1995

Z zagranicy

- W dniu 12 stycznia zmarł w 81 roku życia biskup Kościoła Ewangelicko-luterańskiego na Litwie Jonas Kalvanas. Urodził się 24 kwietnia 1914 roku
w Ruobeziai. Teologię ewangelicką studiował w latach 1933 —1939 w Kownie
i Rydze. W 1940 r. w Taurogach został ordynowany na księdza, a w roku 1976
konsekrowany na biskupa. Do chwili zgonu stał na czele Kościoła na Litwie,
liczącego około 30 000 wiernych w 50 parafiach, w których pracę duszpasterską
sprawuje zaledwie 12 księży i kilku diakonów. Pogrzeb bpa Kalvanasa
zgromadził tysiące wiernych i duchownych z różnych Kościołów.
- Tradycjonaliści w łonie Kościoła Anglikańskiego Anglii walczą dalej
przeciw kapłaństwu kobiet. 17 stycznia szereg konserwatywnych ugrupowań
rozpoczęło kampanię uświadomienia w 1400 parafiach anglikańskich. Jej celem
jest niedopuszczenie dalszych kobiet do pracy w parafiach. Tradycjonaliści
twierdzą, że co trzeci anglikanin odrzuca ordynację kobiet. Jej przeciwnikami nie
są tylko mężczyźni. Również wiele kobiet wzbrania się przyjmować Komunię św.
z rąk kapłanek.
- Z okazji Powszechnego Tjgodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18 —25
stycznia) sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, prof. Konrad Raiser
udzielił wywiadu włoskiej gazecie katolickiej ,,Avvenire” . Raiser podkreślił, że
w ekumeniii trzeba znaleźć nowe drogi, ale bez cofania się wstecz. Model
ekumeniczny ostatnich dwudziestu lat, który całkiem lub prawie całkiem opierał się
na dialogu teologicznym, był bardzo pożyteczny, lecz wypełnił już swoją funkcję
— stwierdził sekretarz generalny. W dzisiejszej sytuacji pojawiają się nowe
pytania, na które nie znaleziono jeszcze odpowiedzi. Według Raisera nie jest
konieczne zużywanie całej energii na rozwiązywanie problemów nauki
kościelnej. Oznaczałoby to bowiem nie docenianie duchowego i pastoralnego
wymiaru ekumenii. Wzrost wzajemnego zrozumienia musi rozpocząć się od
bazy, czyli od wiernych. Musimy pracować na rzecz dojrzewania prawdziwej
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duchowości ekumenicznej. Nawiązując do dokumentu papieskiego „Tertio
millennio adveniente” Raiser stwierdził, że jest to bardzo ważny list, i chociaż
skierowany do katolików, to jednak charakteryzuje się ekumenicznym duchem,
który przekracza granice wyznaniowe.
- Heinz-Albert Raem z Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan napisał 20
stycznia w dzienniku watykańskim „L ’Osserwatore Rom ano” , że rok 1994 był
ważnym krokiem naprzód w stosunkach między luteranami i katolikami. Dialog
między obu wyznaniami osiągnął w ostatnich miesiącach wielki postęp, jego
skutki objawią się zapewne w najbliższych latach. Klimat zaufania, jaki
wytworzył się w tzw. międzyczasie, pozwala także wypowiadać się otwarcie
w sprawach, w których istnieją różne poglądy i nie unikać trudnych kwestii. Raem
szczególnie wysoko ocenił dokument „Kościół i usprawiedliwienie” , stanowiący
podsumowanie trzeciej fazy dialogu katolicko-luterańskiego oraz liczne kontak
ty ekumeniczne przedstawicieli obu stron.
- Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, prof. Konrad Raiser
w wywiadzie dla telewizji szwajcarskiej (22 stycznia) ostrzegł przed zbyt
pospiesznym wyrażaniem opinii na temat rzekomych sekt lub fundamentalistów
religijnych. Jego zdaniem, szczególną skłonność do takich opinii ma Kościół
Rzymskokatolicki. Wśród grup religijnych krytykowanych słusznie z powodu
nietolerancji i sekciarstwa istnieją również takie, które w sposób równie
wiarygodny i zaangażowany ydk Kościoły poszukują nowej duchowości. Kościoły
są ważną oazą dla takich grup powstrzymując je przed po padnięciem w sekciarst
wo. Zdaniem Raisera, szczególnie Kościoły w Europie mogą doznać odnowy za
pośrednictwem małych wspólnot i ruchów. Przykładowo wymienił grupy, które
angażują się na rzecz pokoju, sprawiedliwości i ochrony środowiska oraz
otaczają szczególną troską najuboższych, ludzi z marginesu, mniejszości i nie
pełnosprawnych.
- Światowa Federacja Luterańska poinformowała 25 stycznia, że Kościół
Luteraóski Danii powołał pierwszą kobietę na stanowisko biskupa. Została nim
44-letnia Lise-Lotte Rebel. Przed wyborem bp Rebal była przez piętnaście lat
proboszczem parafii w Helsingör. Uroczyste wprowadzenie w urząd odbyło się
2 kwietnia.
- W Conception (Chile) od 25 stycznia do 1 lutego obradowało III
Zgromadzenie Generalne Rady Kościołów Ameryki Łacińskiej, w skład której
wchodzi ponad 150 Kościołów i organizacji protestanckich. Gremium to
wypowiedziało się na rzecz zintensyfikowania dialogu międzywyznaniowego
i międzyreligijnego. Rada — czytamy w dokumencie końcowym — pragnie
przede wszystkim podjąć ponownie dialog na wszystkich płaszczyznach
z Kościołem katolickim. Dokument wyraża ubolewanie z powodu negatywnych
tendencji w tym Kościele, które zahamowały rozwój wzajemnych stosunków.
Było to pierwsze zgromadzenie, na które nie zaproszono oficjalnie obser
watorów katolickich. Delegaci wypowiedzieli się również za podjęciem dialogu
z przedstawicielami religii afroamerykańskich i indiańskich. Kontynuowany ma
być także dialog z tymi Kościołami protestanckimi, które nie należą do Rady.
Nowym prezydentem wybrano teologa luterańskiego z Brazylii Waltera Altmanna.
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- 27 stycznia zmarł nagle w Amsterdamie Wim van der Zee, sekretarz
generalny Rady Kościołów Holandii. Ten 64-letni ewangelicko-reformowany
teolog kierował od blisko dziesięciu lat istniejącą od 1968 r. R adą Kościołów,
która zrzesza 10 Kościołów holenderskich, w tym również Kościół Rzymsko
katolicki. Jako zaangażowany ekumenista van der Zee był gorącym propagato
rem zainicjowanego przez Światową Radę Kościołów procesu koncyliarnego
na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia.
- Przedstawiciele Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady ds.
Jedności Chrześcijan opracowali projekt „Wspólnej deklaracji na temat nauki
o usprawiedliwieniu” . Sekretarz generalny ŚFL Ishmael Noko, rozsyłając ten
projekt Kościołom członkowskim dołączył do niego list (datowany 30 stycz
nia), w którym wyraził nadzieję, że wspólna deklaracja stanie się przełomem
w stosunkach katolicko-luterańskich. Kościoły członkowskie mają się wypo
wiedzieć na jej temat w przeciągu roku. Oczekuje się, że po pomyślnym
przebiegu konsultacji strona luterańska i katolicka oświadczą oficjalnie w 1997
r., że w rozumieniu nauki o usprawiedliwieniu nie występują już żadne różnice
0 charakterze kościelno-rozłamowym. Zarówno dla katolików jak luteranów
rok 1997 m a znaczenie symboliczne: upłynie wówczas dokładnie 450 lat od
chwili, gdy Sobór w Trydencie potępił luterańskie rozumienie nauki o uspra
wiedliwieniu. W roku tym przypadnie też 50 rocznica powołania do życia
Światowej Federacji Luterańskiej.
- W dniach 30-31 stycznia odbywała się w Moskwie wspólna konferencja
przedstawicieli Patriarchatu Moskiewskiego i Watykanu. Obie strony wyraziły
zadowolenie z powodu najnowszych prób zmierzających do zażegnania sporu
katolicko-prawosławnego na terenie byłego Związku Radzieckiego. W kom u
nikacie końcowym mówi się o potrzebie unikania za wszelką cenę przemocy
w sporach o świątynie i zabudowania kościelne. Przy okazji trzeba znaleźć
sprawiedliwe rozwiązanie uwzględniające potrzeby religijnej mniejszości. Za
sadnicze różnice poglądów ujawniły się przy omawianiu misji Kościoła
katolickiego na obszarze b. ZSRR. Kwestie te będą omówione podczas
następnego posiedzenia. N a czele obu delegacji stali: kard. Edward Cassidy,
przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan oraz m etropolita
Kirył, przewodniczący Wydziału Zagranicznego Patriarchatu.
- Podczas sympozjum ekumenicznego zorganizowanego przez Fundację
„Pro O riente” w W iedniu pod koniec stycznia, zwierzchnik Kościoła
Prawosławnego Finlandii abp Jan Rinne oświadczył, że dialog katolicko-prawosławny będzie m iał szansę na sukces tylko wówczas, gdy Rzym
1 K onstantynopol uznają się wzajemnie za równoprawnych partnerów.
Prym at papieża prawosławie pojmuje w ten sposób, że Rzymowi należy się
wprawdzie szczególny respekt, ale nie rola głównego rozjemcy. Nie prym at,
lecz jego konkretny kształt stanowi istotną przeszkodę w dialogu obu
Kościołów. Abp Jan wypowiedział się z uznaniem o dotychczasowych
osiągnięciach w dialogu ekumenicznym. Osiągnięcia te zatrzymały się jednak
zbytnio na płaszczyźnie teologów, teraz chodzi o przeniesienie ich na
płaszczyznę przywódców kościelnych. Arcybiskup wyraził ubolewanie, że
dotychczas tylko niewielu biskupów uznało jedność za sprawę pierwszo
planową w swojej działalności.
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- Ishmael Noko (1. 51), teolog z Zimbabwe, został 3 lutego, podczas
uroczystego nabożeństwa w Genewie, wprowadzony w urząd sekretarza
generalnego Światowej Federacji Luterańskiej. Aktu tego dokonał prezydent
Federacji, ks. Gottfried Brakemeier z Brazylii. W okolicznościowym kazaniu
Noko zapewnił, że Federacja będzie angażować się nadal na rzecz przyjaźni
między chrześcijanami i również wnosić swój wkład do pokoju i współpracy
między narodami. Wezwał też chrześcijan do dialogu z przedstawicielami
innych religii. Musimy stworzyć przestrzeń dla koegzystencji i tolerancji
— podkreślił sekretarz generalny. ŚFL zrzesza 120 Kościołów posiadających
łącznie 56 min wiernych.
- Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego Rumunii, patriarcha Teoctist
I ukończył 7 lutego 80 lat. Święcenia biskupie otrzymał w 1950 r., na czele
Kościoła stanął w 1986 r. W styczniu 1990 r. krótko po obaleniu dyktatora
Ceausescu, Święty Synod pozbawił go urzędu. Zarzucono mu uległość wobec
dawnego reżimu. Niektóre środowiska kościelne domagały się jednak po
wrotu patriarchy. W kwietniu 1990 r. Święty Synod anulował swoją decyzję.
W ostatnich latach patriarcha wypowiadał się wielokrotnie na tem at zbliżenia
ekumenicznego między Kościołami Rumunii. K onflikt z odradzającym się po
roku 1989 Kościołem unickim o świątynie nie został jednak do chwili obecnej
zażegnany. Kościół Prawosławny Rumunii obchodzi też w tym roku 110.
rocznicę autokefalii i 70. rocznicę utworzenia patriarchatu bukaresz
teńskiego.
- W dniach 8 —11 lutego obradował w Genewie Komitet Wykonawczy
Światowej Rady Kościołów. Wysłuchano sprawozdań na temat działalności
poszczególnych zespołów programowych ŚRK. Zespół Programowy I „Jedność
i Odnowa” pracuje nad dokumentem konwergencji w sprawie ekumenicznych
perspektyw w dziedzinie eklezjologii. Poza tym Zespół ten wraz z Zespołem
Programowym III „Sprawiedliwość, Pokój, Śtworzenie” realizuje projekt do
tyczący wzajemnej relacji pomiędzy eklezjologią a etyką. Zespół Programowy II
„Kościoły a zaangażowanie misyjne” zajmuje się przygotowywaniem Światowej
Konferencji Misyjnej, która pod koniec 1996 r. odbędzie się w Brazylii; jej temat
brzmi: „Powołani do nadziei — Ewangelia w różnych kulturach” .
- Specjalną uroczystością zorganizowaną 14 lutego w Akademii Ewangelic
kiej w Tutzing (Niemcy) uczczono wieloletnią działalność akademicką prof.
Wolfharta Pannenberga, jednego z najwybitniejszych teologów ewangelickich
naszego stulecia. Biskup Kościoła Ewangelickiego Bawarii Hermann von
Loewenich powiedział przy tej okazji, że Pannenberg wyszkolił wielu duchow
nych i wyrobił w nich zdolność ekumenicznego myślenia i działania. Przewod
niczący Niemieckiej Konferencji Biskupów Katolickich, bp Karl Lehmann
podkreślił, że talent myślicielski Pannenberga przyczyniał się stale do otwierania
nowych dróg teologicznego rozumienia i kwestionowania utrwalonych pozycji.
Pannenberg utworzył w Monachium Instytut Teologii Fundamentalnej i Ekumenii, przez wiele lat współdziałał aktywnie i twórczo w powstawaniu naj
ważniejszych tekstów ekumenicznych. Podczas uroczystości Pannenberg
wystąpił przeciw dosyć rozpowszechnionemu dziś poglądowi, jakoby ruch
ekumeniczny przeżywał stagnację. W przyszłości nie może chodzić w ekumenii
o zlanie się różnych struktur kościelnych, lecz o wzajemne uznanie urzędów
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i o wspólnotę przy Stole Pana. Będzie to jednak możliwe tylko pod warunkiem, że
w Kościołach ewangelickich sprawowanie Wieczerzy Pańskiej będzie nadal
powiązane z ordynacją.
- W dniach 23 —25 lutego obradował w Genewie na swej dorocznej sesji
Wspólny Komitet Konferencji Kościołów Europejskich (KKE) i rady Konferen
cji Episkopatów Europy (CCEE). Przyjęto sprawozdania na temat różnych
bieżących aktywności: działalności w dziedzinie sprawiedliwości, pokoju i integ
ralności stworzenia, Komitetu „Islam w Europie” , zaangażowania w byłej
Jugosławii. Wspólny Komitet upoważnił sekretarzy generalnych obu organiza
cji, aby zbadali, czy Kościoły członkowskie w Irlandii Płn. życzyłyby sobie
odwiedzin wspólnej delegacji K KE i CCEE. Wysłuchano też raportu na temat
przygotowań do II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, które zbierze
się w Grazu (Austria) w 1997 roku.
- Patriarcha Kościoła Syryjskiego M ar Ignatius Zakka I. Ivas poinformował
na początku marca, że jego Kościół zamierza podjąć oficjalny dialog teologiczny
z Kościołem Asyryjskim Wschodu (nestoriańskim). Impulsem do podjęcia takiej
decyzji przez patriarchę syryjskiego było podpisanie w listopadzie 1994 r.
deklaracji chrystologicznej pomiędzy Watykanem a Asyryjczykami. Również
Kościół Koptyjski w Egipcie rozważa możliwość rozpoczęcia rozmów
z Kościołem Asyryjskim Wschodu.
- Temat Światowego Dnia Modlitwy Kobiet, który był obchodzony 3 marca,
brzmiał: „Ziemia domem dla wszystkich ludzi” . Liturgię opracowały kobiety
z Ghany. Jej ośrodkiem była wizja z Izajasza 65 o nowym niebie i nowej ziemi
oraz budowaniu domów, które zamieszkiwać będą budujący je ludzie. Okolicz
nościowe nabożeństwa odbyły się w przeszło 100 krajach.
- Papież Jan Paweł II podczas audiencji w dniu 14 marca dla uczestników
sympozjum ekumenicznego w Farfa k. Rzymu powiedział, że w stosunkach
katolicko-luteranskich to, co wspólne, zdecydowanie przewyższa to, co obie
wspólnoty rozdziela. Gdy spoglądamy na to, co już zostało osiągnięte, mamy
wszelkie powody do spoglądania w przyszłość z ufnością opartą na wierze
— stwierdził papież. I dodał: Musimy z pewnością być wdzięczni Wszechmocnemu
za to, że w minionych 30 latach uczyniono tak wiele dla przezwyciężenia murów
podziału i dla wzmocnienia już istniejących między nami zasadniczych i kon
stytutywnych więzów jedności. Chodzi tutaj o sukces w dziedzinie dialogu
teologicznego i współpracy praktycznej. Według Jana Pawła II, osiągnięto
ważną płaszczyznę dialogu w momencie, gdy nauka o usprawiedliwieniu stała się
głównym tematem rozmów. — W trzydniowym sympozjum, przebiegającym
pod hasłem: „Stosunki katolicko-luteranskie trzydzieści lat po II Soborze
Watykańskim” udział wzięli m.in.: kard. Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji
Doktryny Wiary, kard. Edward Cassidy, przewodniczący Papieskiej Rady ds.
Jedności Chrześcijan, bp Jonas Jonson z Kościoła Luterańskiego Szwecji i in.
Kard. Ratzinger wypowiedział się pozytywnie o dialogu z luteranami. Trudności
związane z nauką o usprawiedliwieniu są w dużej mierze przezwyciężone.
Wspólny dokument dotyczący nauki o usprawiedliwieniu jest ważnym porozu
mieniem, lecz pewne kwestie pozostawia jeszcze otwarte. Godne uwagi zbliżenie
między obu Kościołami daje się zauważyć w rozumieniu Biblii i Eucharystii.
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Trudności występują jeszcze w problemie urzędu duchownego. Kard. Cassidy
stwierdził z okazji sympozjum, że w dialogu katolicko-luterańskim jest od
czuwalny solidny postęp. Postęp ten istnieje zarówno na płaszczyźnie teologicznej
jak i charytatywnej.
- Luteranie, reformowani, prawosławni i baptyści, zgromadzeni 23 marca
ną posiedzeniu w Kownie, postanowili utworzyć Radę Ekumeniczną
Kościołów na Litwie. Przedstawiciel Kościoła Rzymskokatolickiego w charak
terze obserwatora brał udział w opracowaniu statutu Rady. Jej celem jest
zapewnienie wymiany informacji między Kościołami na Litwie oraz solidarne
występowanie wobec władz państwowych w sprawach życia kościelnego.
- 31 m arca zmarł w USA w wieku 72 lat ks. Carl Mau, były sekretarz
generalny Światowej Federacji Luterańskiej. Stanowisko to piastował on
w latach 1974—1985. W okresie urzędowania angażował się szczególnie na
rzecz ścisłej współpracy między Wschodem i Zachodem. M au uchodził za
reprezentanta polityki odprężenia. Pod jego kierownictwem odbyło się w 1984
r. pierwsze Zgromadzenie Ogólne ŚFL w kraju socjalistycznym — na
Węgrzech. Angażował się też na rzecz ścisłych stosunków pomiędzy luteranami
i katolikami. W okresie jego urzędowania rozpoczął się także dialog z metodys
tami i prawosławnymi. M au występował też na rzecz równouprawnienia kobiet
w Kościele.
- W dniach 4 —6 kwietnia przebywał z oficjalną wizytą w Watykanie prof.
K onrad Raiser, sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów. Towarzyszyły
mu następujące osoby: M ary Ann Lundy — zastępca sekretarza generalnego,
D wainEpps — koordynator Komisji Kościołów ds. Międzynarodowych, Alan
Falconer — dyrektor Sekretariatu Komisji Wiara i Ustrój oraz Georges
Lemopoulos — odpowiedzialny w ŚRK za kontakty z Kościołem Rzymsko
katolickim. Stroną zapraszającą była Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan.
W ramach wizyty sekretarz generalny spotkał się z papieżem Janem Pawłem II
oraz odbył rozmowy w różnych instytucjach watykańskich. Podczas prywatnej
audiencji u papieża, w której uczestniczył również przewodniczący Rady ds.
Jedności, kard. Edward Cassidy, Jan Pweł II i prof. Raiser potwierdzili, że
współpraca na rzecz pokoju i pojednania jest głównym zadaniem Kościołów
i wszystkich ludzi dobrej woli. Raiser przekazał papieżowi kielich, talerz
i dzban, które były używane podczas uroczystości komunijnej na Zgromadze
niu Ogólnym ŚRK w Canberze (1991), stwierdzając przy tej okazji, że dar ten
jest potwierdzeniem naszego wspólnego dążenia do jedności i wyrazem naszej
nadziei,żeby nasza koinonia mogła znaleźć wyraz w pełnej wspólnocie eucharys
tycznej przy Stole Pana. Dużą część rozmów między delegacją ŚRK a reprezen
tantami W atykanu wypełniła dzielona przez obie strony troska o życie.
W sposób szczególny doszła ona do głosu w rozmowie z przedstawicielami
Rady ds. Jedności na temat najnowszej encykliki Jana Pawła II „Evangelium
Vitae” . Delegacja ŚRK powitała z zadowoleniem zamiar papieża, któremu dał
wyraz w encyklice, iż w duchu Ewangelii będzie się angażował na rzecz
sprawiedliwszego i bardziej humanitarnego świata. Delegacja oświadczyła, że
encyklika nie wykracza poza dotychczasowe wypowiedzi Stolicy Apostolskiej
dotyczące przerywania ciąży, ochrony życia i eutanazji, i wyraziła pogląd, że jej
sformułowania utrudniają dyskusję ekumeniczną nad tymi podstawowymi
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kwestiami etycznymi i prawie uniemożliwiają sformułowanie wspólnej koncep
cji duszpasterskiej i odpowiednich wytycznych. Nowa encyklika traktuje
zagadnienie etyczne w pewnym oderwaniu od sytuacji tych ludzi, którzy stoją
przed podjęciem decyzji. Liczne kobiety i biedni ludzie, którzy przez
współczesną kulturę śmierci są konfrontowani z problemami egzystencjalnymi
i dylematem religijnym, potrzebują nie tyle osądzenia, ile raczej pomocy
duszpasterskiej. Raiser podkreślił, że również między Kościołami członkows
kimi ŚRK nie m a zgodności poglądów w kwestiach moralnych. Jednakże
charakter encykliki papieskiej różni się radykalnie od sposobu postępowania
Rady. Ze względu na odmienny sposób wyrażania opinii prawie niemożliwe
zdaje się być ogłoszenie wspólnych wytycznych z Watykanem w kwestiach
moralnych. Podczas rozmów w Watykanie Raiser omawiał też plany związane
z obchodem roku 2000 po narodzeniu Chrystusa. Ustalono, że Wspólna G rupa
Robocza zbada m.in. możliwość wzajemnego uznania chrztu przez Kościoły
w roku 2000 oraz wspólnych obchodów Wielkanocy.
- Synod Krajowy Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, zgromadzony
w Eczmiadzinie k. Erewania, wybrał nowego zwierzchnika Kościoła — katolikosa. Został nim dotychczasowy patriarcha Cylicji Karekin II (Sarkissian).
Jako 131. katolikos jest on następcą zmarłego w sierpniu 1994 r. Wazgena I.
Synod zgromadził 45 biskupów oraz 300 reprezentantów Kościoła or
miańskiego z całego świata — duchownych i świeckich. Do wyboru stanęło
8 kandydatów. Intronizacja Karekina II odbyła się 9 kwietnia. Nowy katolikos
urodził się w 1932 r. w płn Syrii. Studiował m.in. w Oxfordzie. Otaczał opieką
duszpasterską parafie ormiańskie w USA, Iranie i Indiach. W latach 1975
— 1983 był zastępcą przewodniczącego Komitetu Naczelnego Światowej Rady
Kościołów. Od 1983 r. był patriarchą Cylicji z siedzibą w Antelias k. Bejrutu.
Podlegało mu pół miliona wiernych w sześciu eparchiach na Bliskim Wschodzie
i Ameryce. Ormiański Kościół Apostolski zrzesza ok. 4 min. wiernych.
Katolikos jest zwierzchnikiem duchowym Ormian na całym świecie.
- Dnia 9 kwietnia minęła 50 rocznica zamordowania przez nazistów
wybitnego teologa ewangelickiego i ekumenisty — Dietricha Bonhoeffera.
Podczas okolicznościowej uroczystości zorganizowanej w b. obozie koncent
racyjnym w Flossenbürgu, gdzie Bonhoeffer poniósł śmierć, przewodniczący
Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, bp Klaus Engelhardt powie
dział, że testament duchowy Bonhoeffera wymaga dziś od Kościoła nowej
interpretacji. Ukuty przez niego termin Kościół dla innych oznacza dziś
zaangażowanie się na rzecz bezrobotnych, samotnych, ludzi w podeszłym
wieku, azylantów. Również ludność cygańska i zagrożeni współobywatele
narodowości żydowskiej wymagają większego poparcia. Także podczas uro
czystości w katedrze w Coventry (Anglia), zorganizowanej wspólnie przez
zwierzchności kościelne Wielkiej Brytanii i Niemiec, przypomniano dzieło
życiowe Bonhoeffera. Bp R olf Koppe nazwał go symbolem chrześcijańskiego
oporu wobec zbrodniczej zwierzchności. Podczas okolicznościowego na
bożeństwa w katedrze w Berlinie bp Wolfgang Huber nazwał Bonhoeffera
męczennikiem i patriotą. Światowa R ada Kościołów wspomina Bonhoeffera
jako męczennika Kościoła. Jego powiązanie wiary z działalnością społeczną
i polityczną stanowi do dzisiaj przykład dla Kościołów — stwierdził prof.
K onrad Raiser, sekretarz generalny ŚRK. Wspomniał on o wkładzie Bonhoef-
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fera do rozwoju ruchu ekumenicznego oraz o jego walce z nacjonalizmem
i antysemityzmem.
- Droga krzyżowa, tradycyjnie odprawiana przez papieża Jana Pawła II
w Wielki Piątek w rzymskim Collosseum, miała w tym roku (14 kwietnia)
charakter ekumeniczny. Krzyż nieśli oprócz niego m .in. prawosławny duchowny
Joann Swiridow z Patriarchatu Moskiewskiego i ewangelicka siostra zakonna
Maatje ze wspólnoty w Grandchamps (Szwajcaria), a modlitwy i rozważania
napisała siostra Minke de Vries z tej samej wspólnoty.
- Światowa Federacja Luterańska poinformowała 20 kwietnia, że Kościół
Ewangelicko-Luteranski Łotwy, jako pierwszy Kościół w ogóle, postanowił
unieważnić swoją wcześniejszą decyzję dopuszczającą kobiety do urzędu ducho
wnego. Zwierzchnik Kościoła, abp Janis Vanags wyjaśnił, że większość duchow
nych nie życzy sobie kobiet jako duchownych. Dopuszczenie kobiet do urzędu
duchownego jest również przeszkodą w rozwoju kontaktów ekumenicznych
z Kościołem Rzymskokatolickim i Prawosławnym. Kobiety, które zostały już
ordynowane, będą mogły dalej pracować — wyjaśniał arcybiskup. Nie odnosi się
to do obecnych studentek teologii, które będą mogły przejąć najwyżej urząd
„ewangelistki” w parafii, nie będzie im jednak wolno udzielać sakramentów
Chrztu i Wieczerzy Pańskiej. Pierwsze kobiety w Kościele łotewskim zostały
ordynowane w 1957 r. Według abpa Vanagsa była to samotna decyzja
ówczesnego abpa Janisa Matulisa.
- Leuenberska wspólnota Kościołów, obejmująca 90 Kościołów luteraóskich, reformowanych i ewangelicko-unijnych w Europie, ogłosiła 26 kwiet
nia deklarację, w której wezwała do nie dawania szansy bożkom nacjonalizmu,
rasizmu i antysemityzmu. 8 maja 1945 r. położono kres zbrodniom II wojny
światowej (...) Europa została wyzwolona, lecz jednocześnie leżała w gruzach.
Wspólnota leuenberska przypisuje sobie współwinę za antyjudaizm oraz bez
przykładne prześladowanie i eksterminację Żydów w okresie nazizmu. Pokój,
który miał prowadzić Europę do jedności jej narodów oraz do sprawiedliwości
społecznej i ekonomicznej, nie został w następnych latach jednak osiągnięty
— czytamy w deklaracji. Wojna była raczej kontynuowana za pomocą tzw.
zimnych narzędzi. Podczas gdy narody Europy Zachodniej mogły w dużej mierze
odzyskać wolnościowe i demokratyczne prawa, narody Europy Wschodniej
pozostały podporządkowane ideologicznemu, ekonomicznemu i politycznemu
jarzmu imperium sowieckiego.
- Papież Jan Paweł II odwiedzając pod koniec kwietnia Trydent przypo
mniał, iż w roku bieżącym mija 450 lat od rozpoczęcia obrad Śoboru w tym
mieście. Zdaniem papieża, jest to dobra okazja do wspólnych wypowiedzi
z protestanckimi braćmi na temat ekumenii. Jan Paweł II podkreślił, że między
katolikami a protestantami istnieje więcej elementów łączących niż dzielących.
Dialog prowadzony w ramach komisji mieszanych przyniósł w pewnych
kluczowych kwestiach wielce obiecujące rezultaty. Zdaniem papieża, istnieje
uzasadniona nadzieja na dalsze porozumienie w jeszcze otwartych kwestiach.
Oczywiście byłoby rzeczą nierealistyczną oczekiwać anulowania wypowiedzi
dogmatycznych Trydentu. Zachowują one cale swoje znaczenie. Jan Paweł II
dodał jednak, że trzeba je widzieć w świetle II Soboru Watykańskiego.
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- Papież Jan Paweł II w liście apostolskim „Orientale Lumen”, opub
likowanym 2 maja, wezwał do lepszego wzajemnego poznania się między
Kościołami Wschodu i Zachodu oraz do intensywniejszego dialogu z pra
wosławiem. Znalazły się tam następujące słowa: Święta tęsknota za minionymi
wiekami, kiedy żyliśmy w pełnej komunii wiary i miłości, przynagla nas, wypomina
nam nasze grzechy, nasze wzajemne nieporozumienia — pozbawiliśmy świat
wspólnego świadectwa, które być może pozwoliłoby uniknąć wielu dramatów,
a nawet zmienić bieg historii (...) Słowa Zachodu potrzebują słów Wschodu, aby
Słowo Boże coraz lepiej ukazywało swe niezgłębione bogactwa. W zakończeniu
czytamy: Oby zechciał Bóg skrócić czas i zmniejszyć odległość. Niech ja k
najszybciej Chrystus, Orientale Lumen, da nam odkryć, że w rzeczywistości, mimo
tylu wieków oddalenia, zawsze byliśmy sobie bardzo bliscy, bo zdążaliśmy razem,
może nawet nie zdając sobie z tego sprawy, ku jedynemu Panu, a zatem zbliżaliśmy
się do siebie. Okazją do opublikowania listu apostolskiego była 100. rocznica
ogłoszenia przez papieża Leona XIII dokumentu „Orientalium dignitas” ,
w którym zwierzchnik Kościoła Rzymskokatolickiego apelował o przywrócenie
jedności z wszystkimi chrześcijanami Wschodu.
- Konferencja Kościołów Europejskich potępiła wznowienie walk w byłej
Jugosławii. Sekretarz generalny tej organizacji, Jean Fischer, zwrócił się 3 maja
do wszystkich walczących stron o ochronę ludności cywilnej. Jednocześnie
powitał on z zadowoleniem zapewnienie patriarchy Serbskiego Kościoła Pra
wosławnego Pawła, że jego Kościół uczynił wszystko co w jego mocy dla
pokojowego rozwiązania konfliktu.
- Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, prof. K onrad Raiser,
z okazji 50. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej (8 maja) wystosował
do Kościołów członkowskich list pasterski. Oddaje on w nim cześć tym
wszystkim, którzy w tej wojnie cierpieli i pozbawieni zostali życia. Jednocześnie
wzywa chrześcijan do uświadomienia sobie, ja k bardzo nieludzkie i bar
barzyńskie działania miały miejsce w tamtych latach. W kontekście tym
wspomina Raiser szczególnie eksterminację milionów Żydów (szoah) i inten
sywne bombardowanie ludności cywilnej realizowane przez wszystkie walczące
ze sobą strony. Raiser przypomina, że I Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady
Kościołów w Amsterdamie (1948), odbywające się jeszcze pod wrażeniem
bolesnych przeżyć wojennych, oświadczyło jednoznacznie: Wojna jako środek
do zażegnania sporów jest nie do pogodzenia z nauką i przykładem naszego Pana
Jezusa Chrystusa. Rola, jaką odgrywa wojna w dzisiejszym życiu międzynarodo
wym, jest grzechem przeciw Bogu i poniżeniem człowieka. Raiser przyznaje, że
w niektórych przypadkach Kościoły okazywały gotowość wypowiadania się
przeciw wojnie. Jednak musimy przyznać, że — podobnie ja k nasi poprzednicy
w Amsterdamie — nadaljeszcze winniśmy składać wy znanie grzechów. Okazją do
tego jest tegoroczna rocznica.
- Znany bojownik o równouprawnienie ludności czarnej w Republice
Południowej Afryki, Christiaan Frederick Beyers Naude ukończył 10 maja 80
rok życia. Urodził się w Roodeport na zachód od Johannesburga jako syn
prominentnego duchownego ewangelicko-reformowanego pochodzenia ho
lenderskiego. Rysowała się przed nim błyskotliwa kariera w państwie kierowa
nym przez mniejszość białych. W 1940 r. został duchownym w białym
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arcykonserwatywnym Kościele Holendersko-Reformowanym (NGK).
Wątpliwości wobec swojego Kościoła, który teologicznie przygotował i uspra
wiedliwiał politykę apartheidu, przyszły dopiero po latach. Wielkim szokiem
w jego życiu była m asakra w Sharpeville w 1960 r., podczas której policja
zastrzeliła 69 czarnych. Po tym wydarzeniu stał się zdecydowanym przeciw
nikiem wszelkiej segregacji rasowej. Gdy w 1963 roku przejął kierownictwo
krytycznego wobec polityki apartheidu Instytutu Chrześcijańskiego, jego
Kościół pozbawił go wszelkich sprawowanych w nim funkcji. W 1977 r. rząd
zamknął instytut, natom iast Beyers Naude został na siedem lat objęty aresztem
domowym. W 1980 r. wystąpił z Kościoła ludności białej zostając członkiem
Kościoła reformowanego zrzeszającego ludność czarną. W 1984 r. powołano
go na stanowisko sekretarza generalnego Południowoafrykańskiej Rady
Kościołów reprezentującej 12 milionów chrześcijan, przeważnie o czarnym
kolorze skóry. To że w 1990 r. mógł znowu, po 27-letniej przerwie, wygłosić
kazanie w Kościele Holendersko-Reformowanym, było dla niego wielkim
przeżyciem. Nie omieszkał zaapelować, aby biali chrześcijanie podjęli akt
pokutny, prosząc Boga o przebaczenie grzechu apartheidu. Dopiero w 1994 r.
jego apel doczekał się realizacji. Dla niego walka o sprawiedliwość trwa nadal.
Przepaść między czarnymi a białymi, spowodowana przez apartheid, jest bardzo
duża. Istnieje wiele wzbudzających nadzieję oznak, ale przezwyciężenie tej
przepaści potrwa jeszcze sporo lat — powiada Beyers Naude.
- Od 12 do 14 m aja w S. M aria degli Angeli koło Asyżu odbywało się
wspólne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Rady Konferencji Episkopatów
Europy (CCEE), do którego należą przewodniczący 33 rzymskokatolickich
konferencji biskupów w Europie, i Kom itetu Naczelnego Konferencji
Kościołów Europejskich (KKE), która reprezentuje 118 Kościołów pra
wosławnych, anglikańskich, starokatolickich i protestanckich na naszym
kontynencie. Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie obu gremiów kierow
niczych Kościołów europejskich. Głównym tematem obrad było przygotowa
nie II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, które m a odbyć się od 23
do 29 czerwca 1997 r. w Grazu (Austria); będzie ono poświęcone zagadnieniu
pojednania.
Wspólne
posiedzenie
zakończyło
się ekumenicznym
nabożeństwem w bazylice św. Franciszka w Asyżu, podczas którego odczytano
wspólne orędzie prezydentów obu gremiów. Czytamy w nim m.in.: Pod
budowani pozytywnym doświadczeniem nabytym podczas tych dni spędzonych
w Asyżu, pragniemy pełni nadziei przystąpić do nowej służby. Z a przykład służą
nam przy tym miłość i wiara św. Franciszka. Weszliśmy na drogę wiodącą do
Grazu. Wszyscy chrześcijanie w Europie są zaproszeni do towarzyszenia nam na
tej drodze.
- O. Roger Schutz, założyciel i przeor Wspólnoty w Taize, ukończył 12 maja
80 lat. Urodził się w Provence (Szwajcaria) w rodzinie duchownego ewangelic
ko-reformowanego. W latach 1935—1939 studiował teologię w Lozannie
i Strassburgu. Po ordynacji na duchownego osiedlił się w Taize, małej wiosce
w Burgundii. Tam kupił dom, który dawał schronienie licznym prześladowa
nym, zwłaszcza Żydom. W 1942 r. tylko dzięki ucieczce uniknął aresztowania.
Latem 1944 r. powrócił z dwoma przyjaciółmi do swojego domu, by zająć się
opieką nad niemieckimi jeńcami wojennymi. W 1949 r. utworzył ewangelickie
zgromadzenie zakonne, którego członkowie zobowiązali się do celibatu,
wspólnoty dóbr i posłuszeństwa wobec przeora. Wspólnota w Taize w sposób
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szczególny poświęciła się sprawie pojednania. Przedmiotem swego zainteresowa
nia objęła również członków innych Kościołów, którzy nie musieli dokonywać
konwersji, gdy stawali się członkami wspólnoty. W ten sposób protestancka
wspólnota zakonna przekształciła się stopniowo we wspólnotę ekumeniczną.
W swoim porządku liturgicznym łączy ona elementy mszy rzymskokatolickiej
oraz formy ewangelickie i wschodniokościelne. Odwrotnie, Wspólnota w Taize
przez rozwój pieśni wywarła wpływ na kształt nabożeństw ewangelickich
i katolickich. Papież Jan XXIII zaprosił o. Rogera jako oficjalnego obserwatora
na II Sobór Watykański. W 1969 r. pierwszy katolik przystąpił do Wspólnoty;
dziś spośród blisko 100 braci jedną trzecią stanowią katolicy. Pobożność o.
Rogera nabrała na przestrzeni lat wielu rysów katolickich, szczególnie bliski stał
się mu kult maryjny, co spotykało się niejednokrotnie z krytyką ze strony jego
współwyznawców. Również jego rozumienie sakramentu Komunii św. jest
bliższe tradycji katolickiej niż ewangelicko-reformowanej. Największą siłę
oddziaływania mają dzisiaj tzw. sobory młodzieży, z których pierwszy odbył się
w 1974 r. Od tego czasu na przełomie każdego starego i nowego roku dziesiątki
tysięcy młodych ludzi spotykają się w ramach „europejskiego pielgrzymowa
nia” . W okresie przełomu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej takie
spotkania odbywały się we Wrocławiu (1989), Pradze (1990) i Budapeszcie
(1991). Wpływ o. Rogera na młodych ludzi jest przeogromny. Dzięki niemu
Taize stało się ośrodkiem żywej i przekraczającej granice konfesyjne pobożności.
O. Roger jest żywym przykładem na to, że wizja jedności Kościołów może stać się
kiedyś faktycznie rzeczywistością.
- Erwin Iserloh, emerytowany profesor historii Kościoła na Katolickim
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Münster (Niemcy) ukończył 15 maja 80
lat. Urodził się w 1915 r. w Duisburgu, w 1940 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
Po kilkuletniej pracy duszpasterskiej kontynuował studia w Rzymie (1947-1950).
W 1951 r. został docentem prywatnym w Bonn, od 1954 r. wykładał historię
Kościoła w Trewirze, w 1964 r. objął katedrę średniowiecznej i nowszej historii
Kościoła w Münster, którą kierował aż do emerytury w 1983 r. Iserloh, wieloletni
kierownik diecezjalnego ośrodka ekumenicznego w Münster, członek rady
naukowej Instytutu Ekumenicznego im. Johanna Adama Móhlera w Paderbor
nie, jest uznanym autorytetem w dziedzinie badań na Lutrem. Szerokiej opinii
publicznej znane stało się przede wszystkim jego twierdzenie, że fakt przybicia tez
przez Marcina Lutra w dniu 31 października 1517 r. w ogóle nie miał miejsca.
Jego publikacje dotyczące Reformacji XVI w. są przeniknięte głębokim duchem
ekumenizmu.
- Papież Jan Paweł II ukończył 18 maja 75 lat.
- Między patriarchą Moskwy i całej Rosji Aleksym II a patriarchą ekumeni
cznym Konstantynopola Bartłomiejem I istnieją poważne różnice w sprawie
postępowania z tymi grupami prawosławnych, które chcą się odłączyć od
Patriarchatu Moskiewskiego. W liście do Bartłomieja I patriarcha Aleksy II
skrytykował przede wszystkim poparcie, jakiego Konstantynopol udziela
wspólnotom prawosławno-ukraińskim w diasporze oraz rozłamowym grupom
prawosławnych w Estonii. Działania Konstantynopola doprowadziły stosunki
między obu Kościołami prawosławnymi do niebezpiecznego punktu — czytamy
w liście datowanym 18 maja.
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- Papież Jan Paweł II przebywał w dniach 20 —22 maja w Czechach.
Punktem kulminacyjnym jego wizyty była kanonizacja w Ołomuńcu św. Jana
Sarkandra (1576—1620), który w okresie wojny trzydziestoletniej został
pozbawiony życia przez przeciwników Habsburgów. W ludowym katolickim
obiegu Sarkander uchodzi za męczennika wiary, który poniósł śmierć z rąk
protestantów. Ci ostatni uważają go z kolei za rzecznika kontrreformacji.
Toteż wiadomość o jego kanonizacji spotkała się z dezaprobatą protestantów
czeskich. Dali temu wyraz nie przybywając na spotkanie z papieżem w nunc
jaturze w Pradze. Podczas mszy kanonizacyjnej w Ołomuńcu Jan Paweł II
wyraził pragnienie, aby dokonana przez niego kanonizacja nie była okazją do
otwierania dawnych ran i zwrócił się do protestantów czeskich ze słowami
przeprosin: Dziś ja , papież Kościoła Rzymskokatolickiego, w imieniu wszystkich
katolików, proszę o odpuszczenie wszystkich krzywd, jakie wyrządziliśmy
niekatolikom w trudnych dziejach tego narodu. Równocześnie Kościół katolicki
odpuszcza wszelkie zlo, które wycierpiały niegdyś jego dzieci. Niech dzień ten
będzie nowym dniem w naszym wspólnym wysiłku w naśladowaniu Chrystusa.
Cierpliwość, moc wiary i wytrwałość nowego świętego przynosiły korzyść tym
wszystkim, którzy w naszym stuleciu na Morawach, w Czechach i w całej Europie
Wschodniej chętniej decydowali się na utratę dóbr, izolację i śmierć niż na
podporządkowanie się uciskowi i przemocy — powiedział papież w homilii.
I dalej: Sarkander był ju ż od niepamiętnych czasów czczony jako patron dający
ochronę w szczególnie trudnych momentach historii. W okresie wielkich
zawirowań symbolizował obecność Boga i Jego wierność pośród dziejowych
sprzeczności. W ramach podróży do Czech papież przybył również z kilku
godzinną wizytą do Skoczowa, miejsca urodzin św. Sarkandra; przy tej okazji
doszło też do krótkiego spotkania Jana Pawła II z wyznawcami Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego.
- Z datą 25 maja (Święto Wniebowstąpienia Pańskiego) ukazała się wielka,
od dawna zapowiadana encyklika papieża Jana Pawła II poświęcona zagad
nieniom ekumenicznym „U t unum sint” (fragmenty tekstu i reakcje różnych
środowisk ekumenicznych zamieścimy w następnym zeszycie „Studiów”).
- W dniach 29 do 31 maja w Weitenhagen k. Greifswaldu odbyło się 28.
posiedzenie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewan
gelickiego w Niemczech. Kierownictwo Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego
zaprosiło członków komisji do Greifswaldu na dyskusję o polsko-niemieckiej
współpracy parafii ewangelickich na Pomorzu i do wymiany doświadczeń.
Doszło także do spotkania z regionalną polsko-niemiecką grupą roboczą, od
kilku lat pielęgnującą kontakty pomiędzy księżmi i parafiami po obu stronach
granicy. Najważniejszymi zadaniami tej grupy w najbliższym czasie są spotkania
parafialne i wymiana młodzieży. Podczas obrad komisji omówiono sytuację
społeczną i ekumeniczną w obu krajach, wiele uwagi poświęcono tegorocznym
rocznicom. Komisja zastanawiała się także nad możliwością ściślejszej
współpracy Kościołów obu krajów w dziedzinie pomocy dla emigrantów
i azylantów. Planuje się powołanie wspólnej placówki w Berlinie i Warszawie,
niosącej pomoc i porady prawne osobom ubiegającym się o azyl. Posiedzeniu
komisji przewodniczyli: bp Jan Szarek — zwierzchnik Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego w Polsce i bp M artin Kruse — emerytowany zwierzchnik
Kościoła Ewangelickiego Berlin-Brandenburg.
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- Kościół Luterański Norwegii obchodził uroczyście w dniach 1-5 czerwca
1000-lecie chrystianizacji kraju. Zorganizowano ponad 80 nabożeństw, kon
certów i innych imprez, w których uczestniczyło ok. 50 tys. osób. Obecni byli:
król Harald, który jest głową Kościoła, przedstawiciele rządu, międzynarodo
wych organizacji ekumenicznych i Watykanu. Podczas uroczystości wspomi
nano wodza Wikingów Olafa Tryggvasona, który przyjął chrzest w Anglii. Po
powrocie do „pogańskiej” ojczyzny rozpoczął chrystianizację całego kraju.
W XIII w. w Norwegii liczącej 300 tys. mieszkańców było 1200 kościołów, 2000
duchownych i wielu zakonników. Reformacja rozwijała się od ok. 1525 r.,
luterański porządek kościelny wprowadzono oficjalnie w 1539 r.; Kościół
w Norwegii stał się Kościołem państwowym, król — zwierzchnikiem Kościoła.
Ten stan rzeczy utrzymuje się, z pewnymi modyfikacjami, do dnia dzisiejszego.
80% ludności należy do państwowego Kościoła luterańskiego, lecz tylko 10%
uczestniczy regularnie w życiu religijnym.
- U tartym zwyczajem, prezydenci Światowej Rady Kościołów ogłosili
swoje doroczne posłanie w Święto Zesłania Ducha Świętego (4 czerwca).
Poświęca ono wiele uwagi 50. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej
i tym jej skutkom, które do dnia dzisiejszego nie zostały w pełni prze
zwyciężone. W zakończeniu czytamy: Wyznajemy, ze zaniedbaliśmy tworzenie
podstaw sprawiedliwego pokoju. Pokutujemy za grzechy braku jedności.
Stwierdzamy, ze musimy odnowić nasze zaangażowanie na rzecz pokoju
pomiędzy społecznościami i narodami. W świecie rozdartym przemocą prag
niemy zatrzymać się i prosić w modlitwie, aby wszędzie tam, gdzie się
znajdujemy, ogarnął nas znowu potężny wiatr Ducha Świętego (...) Przygoto
wując się do obchodów 50. rocznicy utworzenia Światowej Rady Kościołów,
które odbędą się w Harare ( Zimbabwe) podczas VIII Zgromadzenia Ogólnego
w 1998 r., pragniemy zaprosić członkowskie Kościoły Rady do refleksji nad
znaczeniem roku jubileuszowego. Przy tej okazji pragniemy wspólnie zwias
tować Ewangelię o Księciu Pokoju, zaś narodom świata przesłać słowo, będące
hasłem Zgromadzenia Ogólnego: ,,Zwróćcie się do Boga, bądźcie radośni
w nadziei” .
- 7 czerwca zmarł w Bonn w wieku 81 lat biskup starokatolicki Josef
Brinkhues. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1937 r. Był duszpasterzem
w Akwizgranie, Koblencji i Heidelbergu. W 1966 r. został wybrany siódmym
w historii Kościoła Starokatolickiego w Niemczech biskupem. Urząd ten
sprawował do połowy lat osiemdziesiątych. W okresie jego urzędowania Śynod
Kościoła wypowiedział się za dopuszczeniem kobiet do święceń na diakona
(1981 r.).
- Podczas sympozjum zorganizowanego w Akademii Katolickiej w Regens
burgu w dniach 9 —10 czerwca na temat: „Vaticanum II — 30 lat po Soborze” ,
dogmatyk i ekumenista z Monachium Peter Neuner stwierdził, że w centralnej
kwestii wspólnoty eucharystycznej między Kościołem katolickim a Kościołami
wyrosłymi z Reformaqi nie poczyniono żadnego kroku do przodu od zakończenia
II Soboru Watykańskiego. Jego zdaniem, ani teologia, ani kościelno-urzędowe
deklaracje nie wyczerpały szans, które wynikały z możliwości rozumienia także
wyznań o rodowodzie reformacyjnym jako Kościołów w sensie teologicznym.
Mimo tej krytyki, Neuner pożytywnie ocenił fakt podtrzymywania poglądu

152

KRONIKA

Soboru, że Chrystus nie chciał wielu Kościołów, lecz jeden Kościół. Nie pozwala
to zadowalać się istniejącym status quo, lecz zmusza do nawrócenia i po
szukiwania dróg do jedności.
- Papież Jan Paweł II przyjął 9 czerwca na audiencji sekretarza generalnego
Światowej Federacji Luterańskiej, ks. Ishmaela Noko. Jak poinformowała ŚFL,
spotkanie przebiegało w nadzwyczaj dobrej atmosferze. Tematem rozmowy była
trudna i napięta sytuacja ekumeniczna w Europie Środkowo-Wschodniej oraz
planowana wspólna deklaracja na temat nauki o usprawiedliwieniu. Noko dał
wyraz nadziei, że wzajemne potępienia doktrynalne zostaną odwalane w 1997 r.
Obaj partnerzy rozmów podkreślili, że taka deklaracja może się odbić pozytyw
nie na stosunkach ekumenicznych. Wspólna deklaracja była również tematem
rozmowy sekretarza generalnego ŚFL z przewodniczącym Papieskiej Rady ds.
Jedności Chrześcijan, kard. Edwardem Cassisym.
- „Aspekty misji i ewangelizacji w dzisiejszej Europie — na drodze ku
wspólnej działalności misyjnej” — tak brzmiał temat konsultacji, która odbyła
się w dniach 12-13 czerwca w Dorfweil (Niemcy) z udziałem przedstawicieli
Konferencji Kościołów Europejskich, Europejskiej Federacji Baptystów i Euro
pejskiego Ruchu Lozańskiego ds. Ewangelizacji Świata. Rezultatem obrad jest
wspólna deklaracja, która pozwala oczekiwać, że w przyszłości będzie większa
niż dotychczas współpraca w sprawach misyjnych między środowiskami ewangelikalnych chrześcijan a Kościołami protestanckimi i prawosławnymi zor
ganizowanymi w KKE.
- W dniach 20-27 czerca odbywało się w Windhuku (Namibia) posiedzenie
doroczne Rady Światowej Federacji Luterańskiej. Podczas obrad wypracowano
stanowisko wobec kilku palących problemów świata: m.in. skrytykowano plany
wznowienia przez Francję prób z bronią jądrową, wypowiedziano się za
możliwie rychłym rozwiązaniem problemu statusu Jerozolimy gwarantującym
odpowiednie prawa Palestyńczykom w tym mieście; Delegaci wypowiedzieli się
jednomyślnie za zawarciem między Federacją a Światową Radą Kościołów
porozumienia w dziedzinie wspólnej pomocy dla ofiar katastrof w świecie. Rada
przyjęła dwa nowe Kościoły członkowskie: Kościół Luterański na Tajwanie
i Protestancki Kościół w Sabah (Malezja). Aktualnie ŚFL zrzesza 122 Kościoły
z 56 min wiernych. Wiele uwagi poświęcono trudnej sytuacji finansowej
Federacji. Rzutuje ona również na przygotowania do najbliższego Zgromadze
nia Ogólnego, które odbędzie się w 1997 r. w Hongkongu. Z 400 delegatów
połowa będzie pochodzić z krajów tzw. Trzeciego Świata. 50% stanowić mają
kobiety, 20% — młodzież. Zgromadzenie, które obradować będzie w 50.
rocznicę utworzenia ŚFL, będzie pierwszą międzynarodową konferencją
w Hongkongu po zwrocie tego brytyjskiego terytorium Chinom. Z krytyką
delegatów, zwłaszcza kobiet, spotkała się decyzja Kościoła Luterańskiego
Łotwy, który postanowił anulować ordynaqę kobiet.
- 22 czerwca zmarł w wieku 91 lat wybitny teolog i ekumenista katolicki
Yves Congar. Urodził się 13 kwietnia 1904 r. w Sedanie. W 1925 r. wstąpił do
zakonu dominikanów. Po studiach filozoficznych i teologicznych w Paryżu
i w Le Saulchoir, w 1931 r. został profesorem eklezjologii. W 1954 r. objął go
zakaz wykładania. Czas ten wykorzystał na studia prywatne (Jerozolima,
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Rzym, Cambridge). W latach 1955 —1968 wykładał w Strasburgu, potem
w Le Saulchoir/Paryżu. N a II Soborze W atykańskim pełnił rolę eksperta
(peritus), był też członkiem Papieskiej Komisji Teologów. W 1937 r.,
w ramach założonej przez siebie serii ,,Unam Sanctam ” wydał pracę pt.
„Chretiens desunis. Principes d ’un oecumenisme catholique” . Była to
pierwsza książka katolicka, k tó ra w swym tytule nosiła słowo „ekumenizm ” .
Powstała ona z wykładów prowadzonych rok wcześniej podczas Tygodnia
Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Paryżu. W dialogu z dążeniami ekumeni
cznymi przejawiającymi się poza Kościołem katolickim, Congar próbował
wypracować teologiczne podstawy jedności Kościoła. Koniecznej reformie
Kościoła próbował utorow ać drogę pracą pt. „Vraie et fausse reforme dans
1’Eglise” (1950). W podobnym duchu utrzym ana była inna praca pt. „Jalons
pour une theologie du laicat” (1953). Prowadził rozległą działalność publicys
tyczną nastaw ioną na potrzeby i problemy współczesności. W 1994 r.
otrzymał godność kardynalską.
- W dniach 27 do 30 czerwca składał wizytę w Rzymie honorowy zwierzchnik
prawosławia, patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. Poza kilkoma roz
mowami roboczymi z papieżem Janem Pawłem II, patriarcha uczestniczył
w uroczystym nabożeństwie ku czci św.św. Piotra i Pawła (29 czerwca), podczas
którego patriarcha i papież wygłosili przemówienia i wspólnie zmówili Nicejs
ko —Konstantynopolskie Wyznanie Wiary w wersji pierwotnej (z pominięciem
spornego filioque, tj. że Duch Święty pochodzi nie tylko od Ojca, ale i od Syna).
Wspólna koncelebra nie była możliwa. Jan Paweł II i Bartłomiej I wydali na
zakończenie wizyty wspólną deklarację, w której apelują o rozszerzenie
Wspólnoty Europejskiej na wschodnie kraje naszego kontynentu, wzywają do
wzajemnego przebaczenia krzywd zadanych sobie w przeszłości oraz wyrażają
nadzieję na rychłe zawarcie pełnej wspólnoty kościelnej. Obaj dostojnicy
podkreślają, że aktywniejsza współpraca mogłaby ułatwić wywieranie przez
Kościoły wpływu na sprawy pokoju i sprawiedliwości w rejonach konfliktów
etnicznych. Wizyta w Rzymie patriarchy Bartłomieja, honorowego zwierzchnika
400 min prawosławnych, umożliwiła, w odkrytej na nowo atmosferze braterskości, podjęcie szczerej dyskusji — czytamy w deklaracji.
- Przewodniczący Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów, abp
Aram Keshishian, został wybrany 28 czerwca nowym katolikosem Cyliqi (z
siedzibą w Antelias k. Bejrutu, Liban) Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego.
Jego poprzednik na tym urzędzie Karekin II został w kwietniu katolikosem
w Eczmiadzynie k. Erewania. W wyniku historycznego rozwoju ukształtowały
się dwa niezależne ośrodki Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, z tym że
katolikos w Eczmiadzynie jest uważany za duchownego zwierzchnika wszystkich
Ormian. Uroczysta intronizaqa katolikosa Keshishiana odbyła się 1 lipca
w Bejrucie. Uczestniczył w niej sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów,
prof. Konrad Raiser. Keshishian, który od 1980 r. pełnił funkcję arcybiskupa
Libanu, został na VII Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK w Canberze (Australia,
1991) wybrany przewodniczącym Komitetu Naczelnego. Odgrywa on także
ważną ekumeniczną rolę w Radzie Kościołów Bliskiego Wschodu oraz w roz
mowach dwustronnych orientalnych Kościołów narodowych (do których
zalicza się Kościół ormiański) z Kościołami prawosławnymi i z Kościołem
rzymskokatolickim.
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- Patriarcha Moskwy i całej Rosji Aleksy II odwiedził 28 czerwca siedzibę
Światowej Rady Kościołów w Genewie. Rosyjski Kościół Prawosławny, na
którego czele stoi patriarcha, jest największym Kościołem członkowskim
Rady. Była to pierwsza wizyta Aleksego II w Genewie od chwili wyboru na
stanowisko patriarchy. Sekretarz generalny ŚRK, prof. K onrad Raiser stwier
dził w słowach powitania, że patriarcha Aleksy od momentu objęcia swego
urzędu angażował się niestrudzenie na rzecz odnowy życia i świadectwa własnego
Kościoła, ścisłych stosunków z wszystkimi innymi Kościołami prawosławnymijak
i na rzecz większej wspólnoty chrześcijańskiej. Podkreślił, że Kościół rosyjski
reagował prawidłowo na nową sytuację w Europie Środkowej i Wschodniej.
W ostatnich latach utworzył wiele nowych parafii, diecezji, seminariów
duchownych, klasztorów i agend kościelnych. Nawiązując do tego wątku
patriarcha stwierdził, że ożywienie i odbudowa życia jego Kościoła jest
w pełnym toku. W ostatnich pięciu latach reaktywowano 32 diecezje. Liczba
parafii uległa podwojeniu, jest ich obecnie 14 000. Doszło do otwarcia dwóch
nowych akademii teologicznych i 13 seminariów duchownych. 323 klasztory
prowadzą dziś czynną działalność, znacząco wzrosła liczba kapłanów i dia
konów, aczkolwiek potrzeby są znacznie większe. Ważnym elementem
działalności Kościoła jest katecheza dzieci i młodzieży, a także troska
0 ubogich i ofiary katastrof (np. w Czarnobylu). Kościół podejmuje również
starania o ożywienie duszpasterstwa wojskowego, co ma ogromne znaczenie dla
poprawy moralności w środowiskach łudzi związanych z wojskiem. Patriarcha
powiedział dalej, że kontynuowana jest apostolska służba pojednania, wy
rażająca się w zaangażowaniu Kościoła na rzecz zakończenia konfliktów
między Gruzinami i Abchazami, Osetczykami i Inguszami, Ormianami i Azerami, a także w działalności na rzecz zakończenia wojny w Czeczeni. Patrircha
wypowiedział ciężkie zarzuty pod adresem Kościoła Rzymskokatolickiego.
Jego zdaniem, Kościół polski prowadzi na Białorusi działalność misyjną wśród
prawosławnych. Tak nie postępuje się z rodzeństwem — powiedział Aleksy.
Przez to Kościół ten oddalił się od zasad przyjętych na II Soborze W aty
kańskim. Wskazał też na wielkie niebezpieczeństwo grożące Kościołom
tradycyjnym i współżyciu społecznemu ze strony sekt fundamentalistycznych.
Zagraniczne sekty posiadają często dużo pieniędzy, którymi chcą kupić duszę
rosyjską. Stać je na zapłacenie kampanii w środkach masowego przekazu
1 ewangelizacji, dla przyciągnięcia zwolenników posługują się też pomocą
społeczną. Podobnie jak Kościół prawosławny w Rosji, tak i wspólnota
muzułmańska w Kazachstanie jest zagrożona ze strony fundamentalistów.
- W dniach od 29 czerwca do 8 lipca obradował w Utrechcie (Holandia) 56.
Światowy Synod Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z udziałem 2700
delegatów. Uchwalono nowe wytyczne pracy dla gremiów lokalnych i regional
nych. Poza tym zajęto się następującymi zagadnieniami: „Autorytet Biblii
i korzystanie z niego” , „Nadużycia i przemoc w rodzinie” , „Rasizm, seksizm,
nacjonalism i systemy kastowe” , „Wolność religijna” , „Produkga i używanie
tytuniu”.
- W dniach od 30 czerwca do 1 lipca papież Jan Paweł II przebywał na
Słowacji, gdzie kanonizował trzech koszyckich jezuitów, męczenników z okresu
XVII-wiecznych wojen religijnych: Chorwata, Węgra i Polaka. Homilię
poświęcił tragicznym wydarzeniom z okresu wojen religijnych w XVII w. oraz
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problemowi nietolerancji w ogóle. Wezwał do tego, by przykład trzech
męczenników ożywiał dziś wysiłki dla wzajemnego zrozumienia i umocnił więzi
przyjaźni, zwłaszcza między Słowakami a tamtejszą mniejszością węgierską.
Oddał też hołd męczennikom innych wyznań — 24 preszowskim ewangelikom,
zamordowanym z zemsty za pomoc dla protestanckiego powstania narodowego.
Przy pomniku w miejscu ich stracenia wspólnie z ewangelickim biskupem Janem
Midriakiem odmówił „Ojcze nasz” , kanonizacja wywołała protesty środowisk
protestanckich. Mimo to ich przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu
Kościołów niekatolickich z papieżem (które zbojkotował abp Nikołaj, zwierzch
nik Słowackiego Koścoła Prawosławnego).

Z kraju
- 8 stycznia w kościele ojców franciszkanów w Opolu odbył się po raz piąty
ekumeniczny wieczór kolęd. N a program wieczoru złożył się występ trzech
chórów: rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętej Rodziny z Zawadzkiego,
Parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu i chóru młodzieżowego pra
wosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej z Wrocławia. Kolekta zebrana
tego dnia została przekazana Ewangelickiemu Domowi Opieki im. M atki Ewy
w Bytomiu-Miechowicach. Po koncercie odbyło się spotkanie chórów, którym
podziękowanie i życzenia złożyli: bp Alfons Nossol — ordynariusz katolickiej
Diecezji Opolskiej, ks. M arian Niemiec — proboszcz Parafii ewangelic
ko-augsburskiej w Opolu, ks. Aleksander Chudobin — dyrygent chóru
prawosławnego oraz gospodarz wieczoru — przełożony klasztoru francisz
kanów.
- We Wrocławiu dnia 14 stycznia w siedzibie Diecezji Wrocławskiej Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego odbyło się spotkanie zwierzchnika tej diecezji bpa
Ryszarda Bogusza z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem — metropolitą
katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej. Bp Bogusz otrzymał od kard. Gulbinowicza pamiątkowy medal św. Jadwigi, traktowany przez stronę katolicką
jako symbol ekumenicznej współpracy i porozumienia. W związku z or
ganizowanym we Wrocławiu w 1997 r. Kongresem Eucharystycznym kardynał
zwrócił się do biskupa z wieloma pytaniami i sugestiami strony rzymskokatolic
kiej co do udziału Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w tej imprezie. Bp R.
Bogusz wskazał osoby i ośrodki ewangelickie, które mogłyby być zainteresowa
ne ideą i przebiegiem kongresu.
- Tegoroczny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18 —25 stycznia)
przebiegał pod hasłem: „K oinonia — wspólnota w Bogu i między nam i” ,
stanowiącym kontynuację tem atu sprzed roku: „Kościół — Dom Boży.
Wezwani, aby mieć jedno serce i jedną duszę” (Dz 4,32). Przewodnią myślą
wszystkich nabożeństw i kazań było podobieństwo o krzewie winnym i lato
roślach z 15 rozdziału Ewangelii Jana. W tym roku, podobnie jak w latach
minionych Tydzień Modlitwy wydłużył się w Warszawie do trzech tygodni.
W dniach poprzedzających jego właściwy termin oraz w dniach następujących
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po tym terminie nabożeństwa odbywały się w kościołach rzymskokatolickich,
we właściwym terminie — w świątyniach Kościołów zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej. Centralne nabożeństwa odbyły się w niedzielę 22
stycznia; w rzymskokatolickiej bazylice Najświętszego Serca Jezusowego
w Warszawie-Pradze kazania wygłosili: bp Bronisław Dembowski — rzymsko
katolicki ordynariusz Diecezji Włocławskiej i prezbiter Konstanty Wiazowski
— zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Baptystów. Drugie nabożeństwo w tym
samym dniu odbyło się w kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.
Kazania wygłosili: bp Bronisław Dembowski i bp Włodzimierz Jaworski
z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. W wielu regionach kraju oprócz
nabożeństw odbywały się także różne imprezy kulturalne. Udział hierarchów
wysokiego szczebla był niewątpliwie świadectwem znaczenia, jakie po
szczególne Kościoły przywiązują do spotkań ekumenicznych. W Płocku,
„ojczyźnie” mariawityzmu, szczególnie widoczny był udział księży i wiernych
tego wyznania. W kościele katolickim, katedrze mariawickiej, na wieczerni
(nieszpory) w prawosławnej parafii Przemienienia Pańskiego oraz w katolic
kim Wyższym Seminarium Duchownym modlili się katolicy, mariawici,
ewangelicy i prawosławni. 22 stycznia „Radio Katowice” i „Radio M aryja”
transmitowały nabożeństwo ekumeniczne z kościoła luterańskiego w M i
kołowie, w którym oprócz ks. proboszcza Jan Grossa (przewodniczącego
Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej) modlili się też biskup
bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy oraz bp Gerard Bernacki z Kościoła
Rzymskokatolickiego, bp Jerzy Szotmiler z Kościoła Polskokatolickiego, bp
Rudolf Pastucha z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i bp Władysław
Wolny z Śląskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Czechach. 23
stycznia w kościele ewangelicko-reformowanym w Żychlinie wygłosił kazanie
bp Bronisław Dembowski. Obecni też byli: bp Zdzisław Tranda — zwierzchnik
duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. Andrzej M endrok
— proboszcz Parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie, rektorzy Semina
riów Duchownych we Włocławku i Lądzie (salezjanie). Nabożeństwa m od
litewne odbywały się również w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu,
Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi, Lublinie, Wałbrzychu, Krakowie i w wielu
innych miejscowościach.
- 27 stycznia zmarł nagle w Warszawie ks. Jan Walter, senior Diecezji
Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, człowiek w pełni oddany
idei ekumenicznej. Urodził się 6 grudnia 1934 r. w Kaliszu. Po ukończeniu
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, w lipcu 1958 r. został ordynowany na
duchownego. Wikariat odbywał w Łodzi, a od 1962 r. był proboszczem parafii
luterańskiej w Poznaniu. W 1980 r. objął urząd proboszcza Parafii Św. Trójcy
w Warszawie oraz stanowisko seniora (biskupa) Diecezji Warszawskiej. Prowa
dził rozległą działalność ekumeniczną, m.in. był przewodniczącym Oddziału
Polskiej Rady Ekumenicznej w Poznaniu i przewodniczącym Sekcji Młodzieży
PRE (sylwetkę Zmarłego zamieścimy w nr. 3 —4 z 1989 r.).
- Instytut Ekumenizmu i Dialogu Papieskiej Akademii Teologicznej w K ra
kowie zainaugurował swoją działalność 27 stycznia sesją naukową nt. „Dziś
i jutro rodziny. Spojrzenie ekumeniczne” . Kierownikiem Instytutu jest ks. prof.
Łukasz Kamykowski, dziekan Wydziału Teologicznego PAT. Instytut będzie
organizował wykłady, konwersatoria, sesje naukowe i spotkania z reprezentan
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tami nauki i kultury nie związanymi z żadnym wyznaniem. Będzie też przyj
mował studentów należących do innych Kościołów i wspólnot religijnych,
którzy zechcą studiować teologię katolicką, historię Kościoła i chrześcijańską
myśl filozoficzną (możliwy będzie indywidualny tok studiów). Podczas sesji
inauguracyjnej przedstawiono rolę i miejsce rodziny w tradycji katolickiej (bp
Jan Szkodon), protestanckiej (ks. Erwin Mikler), prawosławnej (bp Jeremiasz)
i żydowskiej (prof. Michał Friedman). Podjęto również próbę podsumowania
minionego Roku Rodziny i zwrócono uwagę, że zagrożeniem dla rodziny są
środki masowego przekazu.
- Polski Oddział Światowej Konferencji „Religie dla Pokoju” (WCRP)
zorganizował 9 lutego spotkanie panelowe nt. posługi papieża w Kościele.
W dyskusji wzięli udział duchowni z sześciu Kościołów oraz przedstawiciel
wspólnoty muzułmańskiej. Ks. dr Henryk Paprocki (praw.) powiedział, że
prawosławie widzi potrzebę istnienia osoby wyrażającej jedność całego
Kościoła, sprzeciwia się natom iast dogmatyzacji tego faktu. Przypomniał, że
w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa znakiem jedności był Sobór Po
wszechny, a przywilej nieomylności przysługiwał nie jednostce, lecz Kościołowi
jako całości. Z kolei ks. Jan Hause (lut.) stwierdził, że niezależnie od tego, jakim
tytułem obdarzono by papieża, pozostaje on tylko człowiekiem, biskupem
pierwszym wśród równych. Nawiązując do ostatniej książki papieża „Prze
kroczyć próg nadziei” podkreślił, że słowa Jana Pawła II o naruszeniu
podstawowych elementów Chrystusowego ustanowienia przez protestantyzm są
dla protestantów obraźliwe. Naruszeniem Chrystusowego ustanowienia jest
samo papiestwo — dodał ks. Bogdan Tranda (ref.). — Należymy do jednego
Kościoła Chrystusa, ale jednocześnie do różnych struktur kościelnych. Jednak
braterstwo, przyjaźń i duchowa wspólnota między nami nie zależą od uznania
władzy papieża.
- 17 lutego odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie Komisji Mieszanej
Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego. Mówiono o potrzebie lepszego poznania się przez kontakty na różnych
poziomach pracy kościelnej. Poinformowano się wzajemnie o Dorocznej
Konferencji Kościoła metodystycznego i Synodzie Kościoła reformowanego
oraz wymieniono opinie na temat opracowywanego właśnie nowego statutu
Polskiej Rady Ekumenicznej.
- 3 m arca — tj. w pierwszy piątek tego miesiąca, jak to jest przyjęte na
całym świecie — obchodzono Światowy Dzień Modlitwy Kobiet. Jego hasło
brzmiało: „Ziemia domem wszystkich ludzi” , a liturgię przygotowały kobiety
z Ghany. W porządku nabożeństwa oprócz elementów tradycyjnych
uwzględniono także elementy charakterystyczne dla życia i zwyczajów religij
nych tego kraju, a więc egzotyczne motywy dekoracyjne, pieśń w języku twi,
inscenizacje wydarzeń biblijnych w ujęciu współczesnym i feministycznym (los
uchodźców, historia córki marnotrawnej). — W Warszawie nabożeństwo
(przygotowane przez Krajowy Kom itet SDMK, przedstawicielki Kościołów
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Polskiego Związku Kobiet
Katolickich) odbyło się w pięknie udekorowanej ewangelicko-metodystycznej
kaplicy pw. Dobrego Pasterza. Liturgię prowadziła i kazanie oparte na Łk
15,11 —32 (przypowieść o synu marnotrawnym) wygłosiła pastorowa Jolanta
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Kamińska. Szczególnie wzruszający był moment wzajemnego dzielenia się
Chlebem pojednania. Wystąpił zborowy zespół wokalny, najmłodsze uczestni
czki przygotowały intencje modlitewne łączące się z hasłem „Ziemia domem
wszystkich ludzi” , a studiujące w Warszawie metodystyczne małżeństwo
z Ghany zaśpiewało dwie pieśni i odmówiło modlitwę w swoim języku. Na
zakończenie proboszcz stołecznej parafii, ks. Zbigniew Kamiński, udzielił
błogosławieństwa zgromadzonym, wśród których byli m.in. zwierzchnicy
trzech Kościołów ewangelickich: ks. superintendent naczelny Edward Puślecki
(met.), ks. bp Jan Szarek (lut.) i ks. bp Zdzisław Tranda (ref.). — Poza
Warszawą spotkania modlitewne odbyły się w wielu innych miejscowościach.
W czasie modlitewnego spotkania w Częstochowie Parafia Ewangelic
ko-Augsburska gościła przedstawicielki Kościołów: Rzymskokatolickiego,
Polskokatolickiego, Prawosławnego i Ewangelicko-Reformowanego. Poza
rozważaniem Słowa Bożego, pod przewodnictwem chóru kobiet — katoliczek
wspólnie śpiewano pieśni. Po nabożeństwie odbyła się agapa. W Cieplicach
okolicznościowe nabożeństwo odbyło się w zabytkowym kościele luterańskim.
Uczesniczyły w nim reprezentantki sześciu wyznań z terenu województwa
jeleniogórskiego. W Bydgoszczy rolę gospodarza pełniły kobiety z Kościoła
Ewangelicko-Metodystycznego.
- 7 marca w Krakowie zainaugurowano działalność Dominikańskie Cent
rum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Jest to druga tego
typu placówka w Polsce (od jesieni 1994 r. podobny ośrodek badawczo-informacyjny działa w Łodzi). Poza udzielaniem informacji krakowskie
Centrum chce na codzień służyć wszystkim osobom zagrożonym lub uza
leżnionym od wpływu sekt oraz pomagać rodzicom dzieci znajdujących się
w takiej sytuacji. Dzięki międzynarodowej komputerowej sieci Internet, Cent
rum dysponuje wiadomościami o działalności sekt na całym świecie, sprzedaje
kasety magnetofonowe i wideo, zawierające podstawowe wiadomości o po
szczególnych sektach oraz książki i broszury. Można tu także prosić ojców
dominikanów o modlitwę i porozmawiać z dyżurującym codziennie przy
telefonie psychologiem. Centrum zamierza ponadto organizować seminaria dla
katechetów i duszpasterzy.
- 8 marca w warszawskiej siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej odbyło się
spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Kościołów należących do Rady oraz
Kościoła Zielonoświątkowego, Zborów Chrystusowych i Adwentystów Dnia
Siódmego z przewodniczącym parlamentarnej Komisji Konstytucyjnej, Aleksadrem Kwaśniewskim. Przedstawiciele Kościołów ustosunkowywali się do
propozycji zapisów w przyszłej konstytucji określających stosunki państwa
z Kościołami oraz zgłaszali własne postulaty. J ak powiedział po spotkaniu prezes
Rady, bp Jan Szarek, w zasadzie osiągnięto kompromis co do pewnych zasad
ogólnych (np. neutralności państwa w kwestiach światopoglądowych, równoup
rawnienia wszystkich Kościołów, niezależności i autonomii państwa
i Kościołów), ale trzeba jeszcze to ubrać w słowa, co jest zawsze najtrudniejsze.
- 15 marca odbyło się kolejne spotkanie powołanej w grudniu 1991 r. Komisji
Współpracy Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformo
wanego. Tym razem, oprócz wymiany informacji o życiu obu Kościołów,
rozmawiano o przygotowaniach do upamiętnienia 425. rocznicy Ugody San
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domierskiej. Uczestnicy spotkania mówili o potrzebie organizowania wspólnych
ewangelickich sympozjów i obozów młodzieżowych, a także o połączonej sesji
obu Synodów i współpracy mediów.
- 24 marca „Tygodnik Powszechny” obchodził pięćdziesięciolecie swego
istnienia. Od pół wieku (z przerwami w latach 1953-1956 i po 13 grudnia 1981 r.)
to otwarte i niezależne pismo katolickie pod redakcją Jerzego Turowicza stara się
kształtować poglądy i postawy chrześcijan w Polsce i bez względu na ustrój
opowiada się za wolnością oraz odpowiedzialnością człowieka i obywatela.
- 30 marca, w 50. rocznicę zdobycia Gdańska przez wojska sowieckie,
w ruinach kościoła św. Jana odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Liturgii
Słowa przewodniczył metropolita gdański, abp Tadeusz Gocłowski, a uczest
niczył w niej m.in. m itrat Aleksander Tomkowid, proboszcz gdańskiej parafii
prawosławnej, oraz bp Michał Warczyński z Kościoła Ewangelicko-Augsburs
kiego, który podkreślił, że Gdańsk był jednym z pierwszych miast polskich, jakie
przyjęły protestantyzm, i że właśnie tu w 1632 r. wydano po polsku słynną Biblię
zwaną gdańską.
- 8 kwietnia, dokładnie w 425. rocznicę rozpoczęcia w Sandomierzu
wspólnego Synodu trzech wyznań ewangelickich w I Rzeczypospolitej (luterańskiego, reformowanego i braci czeskich), Konsystorz Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego zorganizował w Warszawie dyskusyjne spotkanie
„okrągłego stołu” na które zaproszono przedstawicieli współczesnych nurtów
ewangelicyzmu w Polsce. Rozmowa skupiła się wokół rozesłanych wcześniej
pięciu tez dotyczących współczesnego podejścia polskich ewangelików do
dzielących ich różnic doktrynalnych i organizacyjno-ustrojowych. Zaznaczające
się podczas dyskusji różnice i podziały w podejściu do zawartej w tezach
problematyki wcale nie przebiegały wzdłuż granic konfesyjnych. Z dyskusji
wynikał jednoznaczny wniosek, że istniejące między luteranami i reformowany
mi historyczne różnice w rozumieniu sakramentu Komunii świętej w najmniej
szym stopniu nie przeszkadzają im w praktykowaniu wspólnoty Stołu
Pańskiego.
- 10 kwietnia w warszawskim oddziale Polskiego Towarzystwa Ewangelic
kiego odbyło się zebranie dyskusyjne inspirowane 425. rocznicą Ugody San
domierskiej i 25. rocznicą uroczystego jej odnowienia przez dwa Kościoły
ewangelickie — luterański i reformowany. Prof Karol Karski (lut.) przedstawił
historyczne tło wydarzeń, a prof. Jarosław Świderski (ref.) zaprezentował
dyskutowane 8 kwietnia tezy i wnioski, do jakich doszli uczestnicy „okrągłego
stołu” .
- 10 kwietnia odbyło się w siedzibie Towarzystwa Biblijnego w Warszawie
inauguracyjne posiedzenie zwierzchników i przedstawicieli Kościołów zrze
szonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolic
kiego, Zielonoświątkowego i Adwentystycznego z Komitetem Krajowym
Towarzystwa. W ybrano K om itet Koordynacyjny, który będzie czuwał nad
organizacją mających odbywać się co roku Ekumenicznych Dni Biblijnych.
W tym czasie organizowane będą nabożeństwa ekumeniczne, wykłady
o tematyce biblijnej, audycje radiowe i inne formy prezentacji Biblii. K om itet
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chce też propagować obcowanie z Pismem Świętym w rodzinie i codziennym
życiu oraz takie jego czytanie, które prowadzi do pojednania i jedności
chrześcijan różnych konfesji.
- Żydzi i chrześcijanie modlili się wspólnie 23 kwietnia w miejscach
upamiętniających martyrologię Żydów z warszawskiego getta. Uczestnicy
przeszli od pomnika Bohaterów Getta na Umschlagplatz. Odmówiono psalmy
i złożono kwiaty także przy Kamieniu pamięci Szmula Zygielbojma oraz przy
bunkrze na ul. Miłej. Kadisz, żydowską modlitwę za zmarłych, odmówił
Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
W imieniu chrześcijan modlił się m.in. prodziekan Wydziału Teologicznego
ATK, ks. prof. Michał Czajkowski: M y, uczniowie Chrystusa, stajemy w tym
miejscu z poczuciem winy, bo przez wieki wyrządzaliśmy krzywdy Twojemu ludowi,
a przez to uderzaliśmy w Ciebie. Spraw, Panie, aby skrucha, którą odczuwamy,
była podstawą pojednania między narodami polskim i żydowskim. Ks. dr
Włodzimierz Nast, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy
w Warszawie, modlił się na Umschlagplatzu następująco: Panie, choć tak często
oburzamy się na to, co nieludzkie, jednak spoczywa na nas tak wiele win: milczenia,
gdy trzeba mówić, i zbyt wiele słów, gdy trzeba milczeć. Na tym miejscu krzyku
i bólu tych ludzi pozwól nam usłyszeć Twoje Słowo — tak potrzebne nam,
chrześcijanom i Żydom.
- 27 kwietnia, jak zwykle w ostatni czwartek miesiąca, odbyło się — tym
razem szczególnie uroczyste — nabożeństwo ekumeniczne w warszawskim
kościele św. Marcina. Jego współorganizatorami byli członkowie akcji „Drogi
Pojednania” , zrzeszającej członków różnych Kościołów i miast z Niemiec.
W uroczystości wzięli udział: bp Franciskus Eisenbach, katolicki sufragan
Moguncji, który prosił Polaków o wybaczenie win Niemcom, pastor Friedrich
Aschoff, książę bawarski Albrecht Castell zu Castell, który przywiózł ze swego
majątku chleb i wino użyte później podczas Komunii św., oraz bp Władysław
Miziołek (kat.), bp Zdzisław Tranda (ref.) oraz wielu innych duchownych
i świeckich różnych konfesji. Po nabożeństwie odbyła się agapa przygotowana
przez ss. franciszkanki.
- 7 maja odbyło się w Warszawie spotkanie panelowe nt. „Trudności
z Maryją?” , zorganizowane przez Polski Sekretariat Światowej Konferenq'i
„Religie dla Pokoju” (WCRP). Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił
ks. prof. Alfons Skowronek. Przedstawił w nim rozwój mariologii w Kościele
Rzymskokatolickim oraz możliwości dialogu ekumenicznego wynikające
z dokumentów II Soboru Watykańskiego i ostatnich encyklik papieskich.
Przypomniał również wypowiedzi Reformatorów i ich stosunek do Marii.
Następnie ks. dr Włodzimierz Nast (lut.) i ks. Jerzy Stahl (ref.) zaprezentowali
ewangelicki punkt widzenia na dogmaty maryjne oraz przerosty kultu maryj
nego i maryjnej pobożności ludowej w Polsce. W ożywionej dyskusji zabrakło
niestety, przywoływanego niejednokrotnie, prawosławnego spojrzenia na
matkę Jezusa.
- W nabożeństwie ekumenicznym odprawionym 8 maja w luterańskim
kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie uczestniczyli również goście
z Niemiec z akcji „Droga Pojednania” . Tematem dwóch kazań była wojna i jej
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konsekwencje dla świata oraz dla stosunków polsko-niemieckich. Mówili o tym
Winfried Lipscher z ambasady RFN w Warszawie i ks. Reinhard Kramer,
luterański pastor z Berlina, który złożył wyznanie win Niemców i prosił Polaków
0 wybaczenie. Z kolei Polacy modlili się o przebaczenie krzywd, jakie wyrządzili
ludności niemieckiej podczas akcji wysiedlania. Nabożeństwo to zorganizował
1 prowadził ks. Adam Pilich, a liturgii towarzyszył śpiewem chór dzie
cięco-młodzieżowy z berlińskiej parafii ks. Kramera.
- Od 12 do 14 m aja trwały uroczystości związane z otwarciem
i poświęceniem Centrum Parafialnego i Diakonijnego im. ks. dra Dietricha
Bonhoeffera w Szczecinie. A ktu poświęcenia dokonał zwierzchnik Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, bp Jan Szarek w asyście bpa Ryszarda
Bogusza, bpa Józefa Pośpiecha i ks. Jensa-Hinricha Póksena — kierownika
ewangelickiej organizacji diakonackiej w Szlezwiku-HOlsztynie. W uroczys
tości tej wzięli udział: prezydent m iasta Szczecina, konsul generalny R FN
w Szczecinie, delegacje Kościołów ewangelickich z Niemiec i Szwecji, przed
stawiciele polskich Kościołów chrześcijańskich, liczne grono wiernych z Polski
i Niemiec. W nowo otwartym ośrodku odbyło się seminarium naukowe, na
które przybyli teologowie i historycy, zarówno katoliccy, jak i ewangeliccy
z Polski i Niemiec. Osoba wybitnego teologa niemieckiego, jakim był Dietrich
Bonhoeffer, nie od dziś interesuje nie tylko teologów, ale i historyków. Przez
pięć lat, od wiosny 1935 do wiosny 1940 r. Bonhoeffer działał na Pomorzu
Zachodnim jako nauczyciel w nielegalnym seminarium, kształcącym teologów
dla potrzeb opozycyjnego wobec hitleryzmu Kościoła Wyznającego, najpierw
w Szczecinie-Zdrojach, potem w Koszalinie i Sławnie. Te pięć lat spędzonych
na Pomorzu Zachodnim zostawiło wyraźny ślad na ostatnich latach życia
Bonhoeffera, szczególnie w okresie jego walki w ruchu oporu. Referaty
wygłosili: prof, dr Christian Gremmels z Niemiec i ks. dr Bogusław Milerski
z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który swoje
wystąpienie poświęcił ekumenii między rafami nacjonalizmu i internacjonaliz
mu (tekst jego wystąpienia publikujemy w tym zeszycie). Uroczystości
związane z otwarciem D om u im. Bonhoeffera zakończono w niedzielę, 14 maja
nabożeństwem ekumenicznym.
- Towarzystwo Biblijne w Polsce, wraz z przedstawicielami Kościołów:
Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, EwangelickoMetodystycznego, Prawosławnego, Rzymskokatolickiego, Zielonoświątkowe
go i Adwentystów D nia Siódmego, zorganizowało obchody Niedzieli Biblijnej
(14 maja) i Ekumenicznych Dni Biblijnych. Hasło obchodów brzmiało: „Pismo
Święte księgą wszystkich ludzi” . Program obejmował nabożeństwa
w świątyniach różnych Kościołów, wykłady o tematyce biblijnej, audycje
radiowe i inne formy prezentacji Biblii.
- Na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej w dniach 15—19 maja
przebywała w Polsce delegacja Estońskiej Rady Ekumenicznej. W skład
sześcioosobowej delegacji, której przewodniczył prezydent ERE, biskup Einar
Soone weszli przedstawiciele Kościołów: luterańskiego, prawosławnego, baptystycznego i rzymskokatolickiego. Goście z Estonii przebywali na Mazurach, gdzie
wizytowali parafie luterańskie w Mikołajkach, Sorkwitach i Kętrzynie. Zapoz
nali się z sytuacją wewnątrzkościelną i ekumeniczną tego regionu. W Warszawie
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w siedzibie PRE prowadzili rozmowy z przedstawicielami Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego i Kościoła Chrześcijan Baptystów. Złożyli też wizytę w siedzi
bie Towarzystwa Biblijnego. Biskup Soone zaprosił przedstawicieli PRE do
złożenia wizyty w Estonii.
- „Duchowe dziedzictwo Żydów polskich” było tematem VII sympozjum
teologicznego z cyklu „Kościół a Żydzi i judaizm” , które odbyło się 18 maja
w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Seminarium, zorganizowane
przez Komisję Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem oraz Instytut Dialogu
Katolicko-Judaistycznego ATK, podjęło ten temat, aby w 50. rocznicę za
kończenia wojny światowej pokazać, że dzieje współżycia polsko-żydowskiego
nie zakończyły się w latach 1939-1945, gdyż życie jest silniejsze niż śmierć,
a zagłada Żydów nie okazała się, na szczęście, skuteczna. Spotkanie było też
okazją do promocji książki rabina Byrona Sherwina pod tym samym tytułem.
Autor przypomniał, że do wybuchu wojny ponad 80 proc. Żydów żyło na
ziemiach dawnej Polski lub wywodziła się z tych terenów. Aby wiedzieć kim
jesteśmy, trzeba wiedzieć, kim byliśmy, a to dla współczesnych Żydów oznacza
— wiedzieć, kim byliśmy w Polsce. Polska jest dla nas duchową ojczyzną — wyznał
rabin Sherwin, potomek słynnych polskich rabinów. Z kolei dyrektor Instytutu
i tłumacz książki ks. Waldemar Chrostowski prezentując ją powiedział, że daje
ona pojęcie o specyfice żydowskiego myślenia religijnego, które jest tak bliskie
naszemu myśleniu i tak zarazem inne. Ukazuje też, ja k wiele elementów myśli
żydowskiej ma swoje korzenie w Polsce.
- Papież Jan Paweł II podczas kilkugodzinnej wizyty w Skoczowie w dniu 22
maja odwiedził również tamtejszy kościół ewangelicko-augsburski Świętej
Trójcy (dokumentację ze spotkania zamieścimy w następnym zeszycie „Stu
diów”).
- Od 26 do 28 maja trwały w Kodniu nad Bugiem Kodeńskie Spotkania
Ekumeniczne Młodzieży pod hasłem: „Koinonia: wspólnota w Bogu i między
nami” (było to też hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan). Rozpoczęło je nabożeństwo w rycie ewangelickim w katolickim
kościele pw. Świętego Ducha. Młodzi uczestniczyli też we mszy w bazylice
kodeńskiej, brali udział w dyskusjach w grupach, odwiedzili cerkiew św.
Mikołaja w Kodniu oraz jedyną w Polsce parafię neounicką w pobliskich
Kostomłotach.
- W czerwcu miały miejsce uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni
stalinowskich popełnionych na obywatelach polskich. Dnia 4 czerwca w Lesie
Katyńskim odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z udziałem najwyższych
władz państwowych. Kościół Rzymskokatolicki reprezentował kardynał Józef
Glemp, Kościoły nierzymskokatolickie: abp Sawa z Kościoła Prawosławnego,
bp Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, bp Rudolf
Bażanowski z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp Pantelejmon z Rosyj
skiego Kościoła Prawosławnego i Konstanty Zybert — przedstawiciel Związku
Gmin Żydowskich. W czasie uroczystości poświęcono kamień węgielny pod
cmentarz ofiar. — W niedzielę 11 czerwca w rosyjskiej miejscowości Miednoje
miała miejsce uroczystość wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego
pod przyszły polski cmentarz osób więzionych w Ostaszkowie i zamor
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dowanych w Twerze (d. Kalinin) przez NKWD. W uroczystości wzięła udział
delegacja państwowa i kościelna. Kościół Rzymskokatolicki reprezentował bp
M arian Duś, z ramienia Kościoła Prawosławnego wystąpił abp Sawa,
Kościoły: Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany reprezen
tował ks. Jan Hause, a wyznawców judaizmu rabin Pinchas Joskowicz. Po
nabożeństwie i ekumenicznych modlitwach nastąpiło wmurowanie aktu erek
cyjnego.
- W dniach 6 —7 czerwca w M ikołajkach na M azurach odbywała się
konferencja zwierzchników Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekum e
nicznej, biskupów diecezjalnych, superintendentów i prezydentów okręgo
wych. Konferencja zajmowała się m.in. obecnością Kościołów członkows
kich Rady w życiu publicznym kraju, oceną obecnej sytuacji w ruchu
ekumenicznym, w tym również stosunkiem do Kościoła Rzym skokatolic
kiego, obchodami zbliżającej się dwutysięcznej rocznicy Wcielenia Syna
Bożego oraz sprawami związanymi z przygotowaniem do uchwalenia nowego
statutu Rady.
- 8 czerwca w siedzibie warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej
odbyło się posiedzenie Podkomisji ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej
i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Tematem posiedzenia był projekt
katolicko-prawosławnych uzgodnień w sprawie małżeństw mieszanych, pod
pisany w kwietniu przez przedstawicieli obu stron. Według o. prof. S. C.
Napiórkowskiego, współprzewodniczącego Podkomisji, jak daleko sięga pamięć
ekumenicza, jest to pierwszy tego typu dokument. Dyskutowano ponadto
o ankietach dla duchownych i świeckich nt. małżeństw mieszanych, obecnej
sytuacji ekumenicznej w Polsce, kanonizacji Jana Sarkandra i majowej wizycie
Jana Pawła II w Skoczowie.
- Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej, w skład którego wchodzą zwierz
chnicy siedmiu Kościołów członkowskich, na posiedzeniu w dniu 20 czerwca
dało wyraz zaniepokojeniu z powodu dających znać o sobie coraz częściej
w naszym kraju przejawów ksenofobii i antysemityzmu. Prezydium wyraziło
zaniepokojenie wypowiedziami antysemickimi ks. prałata Henryka Jankows
kiego z Gdańska, które godzą przede wszystkim w dobre imię Polski, stoją
w sprzeczności z tak chętnie głoszoną tezą o tolerancji i otwartości na inne wartości
niż chrześcijańskie w Polsce. Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej
mają nadzieję, że w nadchodzącej prezydenckiej kampanii wyborczej przyszli
kandydaci na ten urząd nie będą stwarzać okazji, aby podsycać objawy nietoleracji,
ksenofobii i antysemityzmu, ja k to miało miejsce podczas ostatniej kampanii
prezydenckiej.
- Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego w RP w dniu 27 czerwca
wybrał zwierzchnikiem kościoła bpa Wiktora Wysoczańskiego. Dotychczasowy
zwierzchnik, bp Tadeusz Majewski, aż do przejścia na emeryturę w 1996 r.
(ukończy wtedy 70 lat) sprawować będzie urząd ordynariusza diecezji warszaws
kiej. 56-letni bp W.Wysoczański pełni od 5 lat funkcję rektora Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej, w której studiują protestanci, prawosławni i starokatolicy. Poza teologią ukończył studia prawnicze. Jest autorem wielu publikacji
z zakresu historii i doktryny starokatolicyzmu oraz prawa wyznaniowego.
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Podczas obrad Synodu uchwalone zostało prawo wewnętrzne Kościoła. Uczest
niczyli w nich również zagraniczni gości z Polskiego Narodowego Kościoła
Katolickiego w USA i Kościoła Starokatolickiego Szwajcarii.
- Ustawy regulujące stosunki między państwem a Kościołami: Ewangelicko-Metodystycznym, Polskokatolickim, Adwentystów Dnia Siódmego
i Chrześcijan Baptystów uchwalił Sejm dnia 30 czerwca. Akty te zapewniają
Kościołom prawo do swobodnego organizowania kultu religijnego, prowadze
nia szkół teologicznych oraz działalności opiekuńczo-wychowawczej, m.in.
w szpitalach i domach opieki, w więziennictwie, wojsku, umożliwiają pracę
z młodzieżą i dostęp do publicznych środków masowego przekazu. Regulują też
sprawy majątkowe Kościołów.
Opracował: Karol Karski
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EKUM ENICZNY PRZEGLĄD PRASY

W końcu ubiegłego roku obchodziliśmy 30 rocznicę uchwalenia przez Sobór
Watykański II Dekretu o ekumenizmie. Bez wątpienia jest to wydarzenie
niezwykle ważne dla ruchu ekumenicznego. Odbyło się jednak niewiele uroczys
tości, związanych z tą rocznicą. Na pewno warto odnotować sesję, zor
ganizowaną przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej. Trzy referaty,
wygłoszone podczas sesji przez przedstawicieli trzech nurtów polskiego chrześci
jaństwa: prawosławia, protestantyzmu i katolicyzmu, zostały wydrukowane
w tegorocznym marcowym numerze Więzi. Warto przyjrzeć się referatom, gdyż
stanowią świetny przykład oceniania sytuacji polskiego ekumenizmu z punktu
widzenia różnych wyznań. Początek roku przynosi na ogół wiele artykułów
omawiających stan polskiej ekumenii. Co tym razem polscy chrześcijanie
podkreślają najbardziej? Co ich boli, a co napawa optymizmem? Jak postrzegają
postępy na drodze do jedności między chrześcijanami?
Pierwszy referat, wygłoszony na wspomnianej sesji w Klubie Inteligencji
Katolickiej, przez ks. Henryka Paprockiego nosi znamienny tytuł: „Polski
ekumenizm okolicznościowy” (Więź 1995 nr 3, s. 102-106). Autor najpierw snuje
ogólne rozważania o ekumenizmie, w których niejednokrotnie nadaje taki sam
sens pojęciu ,jedność między chrześcijanami” i „ekumenizm” , co pozwala mu
używać te pojęcia zamiennie. Wprowadza to niemało zamieszania do treści
artykułu. Wszak ekumenizm jest drogą prowadzącą do jedności, wszechstron
nym narzędziem jej osiągania, a nie działaniem dla samego działania. A utor
dostrzega po wielu latach ekumenicznych kontaktów pomiędzy Kościołami
zewnętrzne znaki przemiany, chodzi jednak o coś więcej: Ekumenizm oznacza
jednak równocześnie przemianę mentalności. To jest zadanie najtrudniejsze, które
— trzeba szczerze powiedzieć do dnia dzisiejszego — nie zostało jeszcze całkowicie
zrealizowane. Bardzo trudno jest zmienić mentalność człowieka, który na prze
strzeni wielu wieków przyzwyczaił się do traktowania swojej konfesji jako jedynej
autentycznej. Ekumenizm zakłada bowiem szacunek dla każdej konfesji i uznanie
w niej wartości pozytywnej. To znaczy, że każde z wyznań chrześcijańskich
autentycznie prowadzi człowieka do Boga.
Ks. Paprocki wyróżnia dwa nurty w ekumenizmie: ekumenizm sformułowań
o charakterze doktrynalnym oraz ekumenizm życia. Stan ekumenizmu o charak
terze doktrynalnym autor referatu ocenia różnie. Raz stwierdza, iż ekumenizm
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doktrynalny na różnych płaszczyznach i między różnymi Kościołami w jakimś
zakresie osiągnięto. (Wydaje się, że tym razem wyraźnie chodzi autorowi
o stopień osiągniętej jedności, a nie ekumenizmu). Innym razem podkreśla, iż na
płaszczyźnie uzgodnień doktrynalnych postęp jest raczej niewielki. Dialogi oma
wiają kwestie, w których jedność istnieje. Nie poruszono do tej pory tematów,
które faktycznie dzielą chrześcijan. Oznacza to, że ekumenizm uzgodnień
doktrynalnych jest procesem długim i nie można spodziewać się szybkich
efektów podjętych rozmów.
Drugi rodzaj ekumenizmu ma największe znaczenie. Jedynie ekumenizm życia
prowadzi do takiejform y działań, które sąprzez wszystkich akceptowane, które nie
wymagają jakiegokolwiek, nawet najmniejszego konsensusu w sprawach dokt
rynalnych. Ten rodzaj ekumenizmu widać we wspólnych akcjach charytatyw
nych, we wspólnej opiece nad ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Na tym polu
chrześcijanie mogą doświadczać jedności bez odwoływania się do zasad wiary.
Ks. Paprocki wskazuje najgłębszy sens ekumenizmu życia w ewangelicznym
opisie Sądu Ostatecznego. Wydaje się, że autor artykułu dotknął jednego z coraz
częściej eksponowanych wymiarów ekumenizmu, czy raczej wymiarów jedności.
Nie chodzi już tutaj o jedność chrześcijan, lecz jedność całej ludzkości, która
realizuje się poprzez spełnianie zasad człowieczeństwa. We wspomnianym Sądzie
Ostatecznym Chrystus nie pyta o stopień wiary w Niego, lecz zadaje całkiem
„świeckie” pytania: czy nakarmiłeś głodnego, czy dałeś pić spragnionemu.
Pytania te określają dla chrześcijanina praktyczny sens wiary w Boga. Dla
niewierzących zaś są ostatecznym sprawdzianem ich człowieczeństwa. Ten
rodzaj ekumenizmu jest spotkaniem wierzących i niewierzących w spełnianiu
wyznań tkwiących w ich człowieczeństwie.
Czy jednak w dążeniu do chrześcijańskiej jedności można zadowolić się takim
szerokim ekumenizmem. Zapewne ostatecznie chodzi o jedność całej ludzkości,
lecz podziały wśród chrześcijan takiej jedności ogólnoludzkiej nie wzmacniają.
Wręcz przeciwnie, nie tylko ją utrudniają ale nawet uniemożliwiają. Niejedno
krotnie już podkreślano, iż jedność chrześcijan nie jest celem samym w sobie (a
już na pewno ekumenizm). Jest warunkiem niezbędnym wiarygodnego głoszenia
Ewangelii. Zapewne „ekumenizm życia” chrześcijanie powinni zaprowadzić
między sobą, a to dopiero umożliwi dążenie do jedności między ludźmi.
Ocena polskiego życia ekumenicznego, dokonana przez ks. Paprockiego,
wypada negatywnie. Ekumenizm życia w Polsce — muszę to z przykrością
stwierdzić — nie istnieje lub istnieje w formie szczątkowej. Polskie działania
ekumeniczne określa ks. Paprocki „ekumenizmem wybuchowym” , ponieważ
wybucha okresowo, w każdej oktawie modlitw o jedność. W wielkich miastach
organizowane są wspólne nabożeństwa i wykłady. Jednak oktawa kończy się,
a wraz z nią ekumenizm. Czasem inne „wydarzenie ekumeniczne” ma miejsce,
ale tylko sporadycznie. Natomiast brakuje stałej tendencji ekumenicznej w Polsce.
Takiej tendencji właściwie nie ma. Grupy ekumeniczne są naprawdę tak rzadkie, że
sytuacja jest raczej opłakana (...) W tę trzydziestą rocznicę trzeba sobie szczerze
— chociaż może z bólem —powiedzieć: ekumenizm w Polsce jest ciągle hasłem na
przyszłość. Dalej ks. Paprocki stwierdza jeszcze wyraźniej: konstatuję w ogóle
brak działań ekumenicznych poza okresem styczniowym. Zdaniem autora ar
tykułu sporadyczne zainteresowanie jednością chrześcijan pojawia się wskutek
dyrektywy odgórnej, płynącej z Watykanu. Gdy jej zabraknie ustają też wszelkie
działania ekumeniczne. A chodzi o to, aby wierni sami podjęli jakieś działania,
nawiązali znajomości i przyjaźnie z ludźmi z innych wyznań. Umożliwi to
autentyczne przenikanie się trzech wielkich konfesji, co z kolei jest dobrą zasadą
dążenia do jedności.
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Refleksjami o jedności i ekumenizmie dzieli się Eugeniusz Czykwin na łamach
Przeglądu Prawosławnego (1995 nr 2, s. 3) w artykule pt. „Koinonia
— wspólnota w Bogu i między nami” . Warto je przeczytać w kontekście
negatywnej oceny polskiego ekumenizmu, dokonanej przez ks. Paprockiego.
Autor wspomnianego artykułu zadaje pytanie, które dręczy niejednego
chrześcijanina, nie tylko w oktawie modlitw o jedność chrześcijan: „po co nam
ekumenizm?” Stereotypowe spotkania ekumeniczne w styczniu nie zachęcają
wiernych do częstszych kontaktów. Na dodatek wciąż pojawiające się konflikty
między chrześcijanami różnych wyznań skutecznie ochładzają pragnienie takich
kontaktów. Jak trudno uzasadnić potrzebę ekumenizmu, gdy dominuje po
czucie, iż wiara, odrębna tradycja kulturowa nie będzie nigdy respektowana na
równi z tradycją i kulturą polską. A jednak, mimo wszystko, wciąż należy
poszukiwać sensu dialogu ekumenicznego. Autor uzasadnienie takie znajduje
w słowach ks. Hryniewicza: Żaden wysiłek nie jest daremny. Każda dobra
inicjatywa ma swoje znaczenie (...) Ludzkim wysiłkom przyświecać zawsze będzie
nadzieja, iż dzięki modlitwie pokoleń oraz nieustannym wysiłkom przezwyciężone
zostaną kiedyś przynajmniej wielkie historyczne podziały. Pomimo ciągłych
konfliktów, w obliczu działań kompromitujących świadectwo chrześcijańskie
każdy chrześcijanin jest zobowiązany spełnić wolę Pana. Dlatego nawet okaz
jonalne, raz w roku, spotkania w świątyniach mają swój głęboki sens — konkluduje
Autor.
Ze strony ewangelickiej refleksje na temat stanu ewangelizmu snuje ks. Jerzy
Stahl (Więź 1995 nr 3, s. 107-112). Dokonuje on kompleksowej oceny polskiej
ekumenii, dostrzega wiele przykładów pozytywnych zmian, które dokonały się
w ostatnich latach w świadomości ludzi, ale też odnotowuje wiele bolących
i trudnych spraw, na które na ogół nie zwraca się uwagi. Ks. Stahl stwierdza, iż
po opublikowaniu Dekretu o ekumenizmie nastąpiła zmiana atmosfery, zmiana
spojrzenia na różniących się w wierze; zmiana sposobu myślenia — już nie
w kategoriach unifikacji chrześcijaństwa, ale dostrzeżenia jedności w różnorod
ności; różnorodności teologicznej i liturgicznej, obyczajowej i obrzędowej. K on
kretnych przykładów stałych działań ekumenicznych można wskazać wiele.
Trudno jednak spodziewać się, by jedność chrześcijan miała nastąpić szybko. Od
Dekretu o ekumenizmie minęło zaledwie trzydzieści lat. Niezbędne jest częste
podkreślanie tego faktu, zwłaszcza w kontekście niespokojnych głosów ekume
nicznych, którzy spodziewają się, iż kilka spotkań czy kilka uzgodnień dokt
rynalnych może zrewolucjonizować kontakty między chrześcijanami. Zmiany
w mentalności dokonują się powoli. Podobnie jak wieki trwało rozejście się
wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa, tak też wieki mogą upłynąć zanim
chrześcijanie dojrzeją do jedności ducha i wiary. Podziały nie nastąpiły wskutek
ogłoszenia kilku anatem, co najwyżej je zapoczątkowały albo utwierdziły. Tak
też w czasach współczesnych zbliżenie następuje powoli. Wydaje się, iż można
śmiało wskazywać czynniki zawnętrzne, przyspieszające bądź wzmacniające
działania ekumeniczne. Otóż wzrastanie jedności między chrześcijanami zależy
nie tylko od nasilającej się potrzeby osiągnięcia wiarygodności chrześcijan przed
światem i skutecznego głoszenia Ewangelii, ale też powszechnie wzrastającej na
świecie potrzeby zachowania jedności między ludźmi, niezależnie od tego, jakiej
są wiary czy światopoglądu. Paradoksalnie zatem działania często całkowicie
świeckie prowokują chrześcijan do intensywniejszych działań na polu
chrześcijańskiego ekumenizmu, ale też często te działania ułatwiają zmianę
mentalności współczesnego człowieka.
Wracając jednak do wywodów ks. Stahla warto zwrócić uwagę na sprawy,
które bolą Kościoły mniejszościowe.
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1. Traktowanie przez Kościół Rzymskokatolicki odmiennych zdań czy
krytycznych stanowisk jako atak na ten Kościół, dopatrywanie się w tej
odmienności działań wrogich sił politycznych.
2. Monopolizowanie przez Kościół Rzymskokatolicki pewnych sfer życia
publicznego i próby zawładnięcia nimi. Chodzi tutaj zwłaszcza o monopol na
obchodzenie świąt państwowych czy uroczystości patriotycznych. Katolicki
monopol na polskość, patrityzm i martyrologię. Czyż nie to właśnie wzmacnia
odwieczny stereotyp Polaka-katolika?
3. Myślenie Kościoła Rzymskokatolickiego w kategoriach własnego inte
resu. Tutaj można wspomnieć dla przykładu sprawę konkordatu, który nie
uwzględnia położenia pozostałych obywateli państwa, nie tylko chrześcijan, ale
i niewierzących. Jest to monopolizujące działanie Kościoła, realizującego swoją
politykę. Mniejszości odbierają to działanie jako zagrożenie na równi
z postępującym gwałtownie zeświecczeniem społeczeństwa.
Zdaniem ks. Stahla ruch ekumeniczny w Polsce z trudem toruje sobie drogę.
Dostrzega również jego okolicznościowy charakter. Jednakże nie można poprze
stać na krytyce i ciągłym podkreślaniu rozczarowania z obecnej sytuacji
„Zwątpienie w sens działań ekumenicznych rodzi nieufność i ponowne odgradzanie
się. Zapomina się, ze to dopiero 30 lat, a w dziejach chrześcijaństwa to bardzo
mało”. Ks. Stahl cytuje na zakończenie trafne zdanie ks. Skowronka: Nie
pytajmy, co dalej będzie z ekumenią. Po prostu róbmy swoje.
W innym duchu zapisane są rozważania o ekumenizmie w „Słowie Prawdy”
(1995 nr 1, s.6-7). Znajdujemy tam artykuł Henryka Dominika pt. „Granice
ekumenii” , w którym autor wyraźnie określa z kim chrześcijanie nie powinni
nawiązywać dialogu ekumenicznego. Poza granicami ekumenii znaleźli się
wszyscy zwolennicy modnego coraz bardziej ruchu New Age, gdyż mieszają
prawdy chrześcijańskie z pojęciami religii wschodnich i próbują wpoić ludziom
przekonanie, iż mogą osiągnąć zbawienie o własnych siłach. Autor podaje wiele
powodów, dla których chrześcijanie nie powinni nawiązywać kontaktu z tym
ruchem. Sprowadzają się one do stwierdzenia, iż członkowie New Age służą
szatanowi i lekceważą słowa Chrystusa.
Dalej autor konsekwentnie zapytuje: Czy mamy utrzymywać stosunki,
nazwijmy j e ,,ekumeniczne”z religiami niechrześcijańskimi? Moim zdaniem — nie!
Nie możemy iść na jakiekolwiek kompromisy z ruchami religijnymi lub parareligijnymi, które odrzucają naukę Chrystusa w całości lub w części, względnie
dopuszczają się fałszerstw widząc w nim tylko człowieka, proroka czy filozofa.
Ekumenizm oznacza współpracę dążącą do jedności, a nie może być jedności między
dziećmi Bożymi, a wyznawcami kultów sprzecznych z prawdą biblijną. Poza
granicami ekumenii znaleźli się również wszyscy przedstawiciele sekt pseudochrześcijańskich, którzy odrzucają boskość Chrystusa i Biblię.
Czy można rzeczywiście wyznaczyć granice ekumenii? „Ekumenią” oznacza
całą zamieszkałą ziemię. A więc wszystkich ludzi, różnie wierzących i różnie
myślących. Niejednokrotnie mówi się nawet o ekumenii, w której mieszczą się
wszystkie stworzenia Boże. W takiej to ekumenii chrześcijanin niesie słowo Pana
do wszystkich ludzi i wszystkich stworzeń. Jeżeli chrześcijanie nie nauczą się
takiej szerokiej, choć trudnej ekumenii, zapewne nie będą jej właściwie uprawiać
w wąskim zakresie, tylko na własnym podwórku.
Trzeci referat ze wspomnianej serii wygłosił ks. Michał Czajkowski (Więź
1995 nr 3, s. 113-117). Poprzednie dwa referaty, bardziej lub mniej obiektywne,
próbowały przedstawić sytuację ekumenizmu, zwłaszcza w Polsce. Ks. Czajkow
ski natomiast skoncentrował się na „papieskim ekumenizmie” . Wskazał m iano
wicie różne ekumeniczne działania, podejmowane przez papieża Jana Pawła II.
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Bez wątpienia przyczyniły się one do zmiany podejścia Kościoła Rzymsko
katolickiego do jedności chrześcijan, jednakże cenne byłoby wskazanie ich
bezpośrednich konsekwencji dla polskiego ekumenizmu, czego autor nie czyni.
Uważne wczytanie się w głosy chrześcijan z różnych wyznań, oceniających
stan polskiego ekumenizmu, pozwala uświadomić sobie, iż właściwie w ciągu
ostatnich lat ocena ta prawie wcale się nie zmieniła. Kościoły mniejszościowe
coraz ostrożniej angażują się we wspólne działania z Kościołem większościowym
i powody takiej wstrzemięźliwości podają bardzo często na łamach różnych
gazet. Z kolei Kościół większościowy jakby nie dostrzegał i nie słyszał głosów
rozsądnej krytyki. Działania nielicznych katolickich ekumenistów, chociaż mają
wpływ na wielu chrześcijan, to jednak nie są w stanie odwrócić powszechnej
tendencji do niezauważania potrzeb, a czasem nawet istnienia Kościoła mniej
szego. W jaki sposób polscy chrześcijanie mogą wiarygodnie głosić Ewangelię
czy wspólnie przeciwdziałać sekularyzacji społeczeństwa, jeżeli nawet nie
słuchają siebie wzajemnie? Czy coraz liczniejsze wyzwania, przed którymi stają
chrześcijanie w Polsce doprowadzą ich do praktykowania „ekumenizmu życia”,
bez którego trudno będzie mówić w przyszłości o chrześcijańskim spełeczeństwie
w Polsce?
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RECENZJE

MOLTMANN JÜRGEN: B óg w stw o rzen iu ,
dum. Zbigniew Danielewicz, Kraków: Wydawnictwo „Znak” 1995, 542 s.

Dokładnie dziesięć lat temu ukazała się w Niemczech książka Jiirgena
Moltmanna „Bóg w stworzeniu. Ekologiczna nauka o stworzeniu” . Była nie
tylko wyrazem dojrzałej myśli Autora, ale też odpowiedzią na aktualne pytania
teologiczne. Nie jest przypadkiem, iż podtytuł książki brzmi: ekologiczna nauka
o stworzeniu. Filozofię i teologię lat 80-tych (po dziś dzień zresztą) zdominowały
pytania o miejsce człowieka w przyrodzie, zakres i rodzaj jego panowania nad
innymi stworzeniami. Zapewne do sformułowania takich pytań przyczynił się
kryzys ekologiczny i czarne wizje naukowców, co do dalszych losów świata.
Bezpośrednią przyczyną było zapewne wskazywanie chrześcijaństwa jako religii
odpowiedzialnej za zniszczenie środowiska naturalnego. To chrześcijańska
teologia i filozofia rozwijała wizję człowieka panującego nad innymi stworzenia
mi. Panowanie zaś na ogół oznaczało samowolne decydowanie o losach
przyrody. Ostre postawienie zarzutu zmusiło teologów chrześcijańskich do
przyjrzenia się własnej tradycji. Zapewne dlatego właśnie pojawiło się wówczas
wiele publikacji, przedstawiających chrześcijańską naukę o stworzeniu.
Wśród tych licznych pozycji, „Bóg w stworzeniu” Moltmanna wysuwa się na
plan pierwszy. Jest spokojnym, rzeczowym wykładem chrześcijańskiej nauki
o stworzeniu. Niezwykle ważne jest to, iż nauka o stworzeniu nie kończy się na
rozważaniach o „początku” świata, lecz znajduje dopełnienie w nauce o eschata.
Ostateczne spełnienie w Bogu nie jest przywilejem wyłącznie człowieka. Wszyst
kie stworzenia dążą do ostatecznnego spełnienia. Bóg jest początkiem i wy
pełnieniem sensu istnienia roślin, zwierząt, ludzi, gwiazd... . W takiej wizji
rzeczywistości łatwo ulec pokusie panteizmu. Moltmann wyraźnie przyznaje, iż
jego wizja jest pan-en-teistyczną: Bóg jest w stworzeniu, lecz pozostaje czymś
innym niż stworzenie. Nieustanna obecność Boga w stworzeniach pozwala
wskazywać ich sakralny wymiar i godność, niezależnie od tego, czy człowiek
zdecyduje się taką godnością je obdarzyć. Prawda o pięknie tkwiącym w stworze
niach jest jednak jedną stroną rzeczywistości. Druga maluje tajemnica zła,
cierpienia i grzechu w stworzonym świecie. Moltmann stawia pytanie: gdzie jest
Bóg, gdy stworzenie ,jęczy w bólach rodzenia?” Bez wątpienia immanencja
Boga wysuwa się na plan pierwszy w rozważaniach Moltmanna. Równoważy ją
zaraz refleksja o transcendencji Boga, który jest Stwórcą i Ostatecznym
Spełnieniem. W teologii M oltmanna źródłem rozważań jest Bóg w Trójcy
Świętej, ale dzieło zbawienia dokonuje się przez Chrystusa w Duchu Świętym.
Teologia M oltmanna jest prawdziwie ekumeniczna. Na kartach książki
spotykają się najgłębsze intuicje teologii chrześcijańskiej wszystkich wyznań.
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Dopełniają je refleksje charakterystyczne dla świata hebrajskiego (święto
stworzeń, odpoczynek Boga jako zwieńczenie stworzenia). Moltmannowi nie są
obce również wierzenia ludów pierwotnych. Dopatruje się w nich głębokiego
związku człowieka z ziemią i nieustannego doświadczania sacrum. Teologicznej
refleksji towarzyszy krytyczne spojrzenie na filozofię chrześcijańską: w jakiej
mierze jest ona w stanie ukazać prawdę o Bogu? Moltmann nie przedstawia
w książce wizji synkretycznej. Jego teologia wyraźnie nawiązuje do tych nurtów
w tradycji chrześcijańskiej, które płynęły spokojnie przez wieki, a w ostatnich
latach objawiły się w pełni. Teologia M oltmanna stała się źródłem inspiracji dla
wielu nurtów teologicznych. Zwłaszcza przedstawiciele teologii procesu (Charles
Birch, Jay Mc Daniel) i teologii feministycznej (Catharina Halkes) wyraźnie się
do niej odwołują. Można też powiedzieć, iż ten nurt myślenia teologicznego
przeważa w ekologicznych dokumentach Światowej Rady Kościołów oraz
w dialogach międzykościelnych, poruszających zagadnienia ochrony przyrody.
W ciągu dziesięciu lat książka Moltmanna doczekała się kilku wydań i wielu
tłumaczeń na różne języki. W tym roku ukazało się nakładem „Wydawnictwa
Znak” , w serii „Teologia żywa” , tłumaczenie polskie. W notatce na ostatniej
stronie znajdujemy informację, iż seria „Teologia żywa” ma różnić się od
poprzedniej tym, iż: chce być świadomie ekumeniczna. Bez wątpienia wybór książki
Moltmanna (pierwszej zresztą pozycji tego autora na rynku polskim) służy
polskiemu ekumenizmuwi i teologii, jednak uzasadnienie, iż wiele możemy się
nauczyć od wybitnych teologów naszych braci odłączonych raczej o ekumenicznym
duchu nie świadczy. Poza tym poprzedzenie tej serii oczywiście wprowadzeniem
teologa katolickiego, też wywołuje niemiły zgrzyt. Tyle zachęta płynąca z okładki.
Czytając tłumaczenie książki zastanawiam się nieraz, czy warto tłumaczyć,
jeżeli każde tłumaczenie jest zniekształceniem myśli autora. A cóż dopiero, gdy
podstawę tłumaczenia stanowi inne tłumaczenie. To właśnie ma miejsce tym
razem. Skąd taka decyzja tłumacza? Kilka uwag krytycznych nasuwa się
w stosunku do samego tłumaczenia. Odnoszę wrażenie, iż autor gubi się
w pojęciach, które są charakterystyczne dla najnowszej teologii stworzenia.
Uparcie tłumaczy angielski słowo „nature” jako natura. Tymczasem w języku
polskim jest piękne słowo „przyroda” i o to właśnie Moltmannowi chodzi.
Relacja dominowania (s. 36), to relacja panowania człowieka nad przyrodą.
A czym jest manifestacja interkoneksji bytu nie potrafię odgadnąć (s. 38).
Moltmann zaleca integrujące i integralne myślenie, a nie integrowanie (s. 39).
Można tak wyliczać przeinaczenie pojęć strona po stronie...
Oddać należy jednak sprawiedliwość tłumaczowi. Podjął się dzieła niezwykle
trudnego. Język M oltmanna i zakres pojęć, którymi się posługuje, onieśmiela
najbardziej wytrawnego i wytrwałego czytelnika. Autor książki z łatwością
bowiem korzysta ze słownika zarówno pojęć filozoficznych, jak też przyrod
niczych. Trudny do uchwycenia duch książki wymaga znajomości sytuacji,
w jakiej powstawała książka, sposobu stawiania pytań, na które miała być
odpowiedzią (książka powstawała jako cykl wykładów).
Pośró pozyqi wydawniczych, które ukazują się na rynku polskim, książka
Moltmanna jest dziełem wyjątkowym. Przybliża czytelnikowi współczesną
teologię stworzenia, uczy szacunku nie tylko do tradycji chrześcijańskich, ale
pokazuje też piękno refleksji naszych starszych braci w wierze. Zachęca do
spotkania z Bogiem w stworzeniach oraz do poszukiwania Go w innych
kulturach i tradycjach.
Zatem: czytać, nie czytać. Wciąż pozostaje dylemat. Czytać, nawet jeśli pod
ręką nie ma oryginału!
Iga Czaczkowska
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