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ARTYKUŁY

KAROL KARSKI

PRYMAT PAPIESKI
Z PERSPEKTYWY EWANGELICKIEJ

i

Ewangelicy i katolicy pytani o główną różnicę teologiczną między ich trady
cjami kościelnymi, w odpowiedzi z reguły wymieniają na pierwszym miejscu
urząd papieski. W rzeczywistości mało kto, nawet po stronie ewangelickiej,
uświadamia sobie, że z perspektywy reformatorów i teologii reformacyjnej pro
blem papieski jest właściwie derywatem, a nie problemem samym w sobie.
W pewnym sensie można powiedzieć, że jako kontrowersyjny problem teolo
giczny nie stoi on „na własnych nogach”.
Działalność reformatorska Marcina Lutra (1483-1546) nie zaczęła się od kry
tyki papiestwa i jej głównym celem nie była bynajmniej walka z papiestwem.
Jego krytyczna postawa wobec tej instytucji była wynikiem rozwoju i w całej
pełni ujawniła się dopiero w 1520 roku, tj. trzy lata po ogłoszeniu 95 tez. W te
zach znajdujemy wprawdzie wypowiedzi na temat granic władzy duchownej pa
pieża, ale nie ta sprawa stanowi ich główną treść. Raczej było tak, że to przeciw
nicy Lutra interpretowali jego tezy jednostronnie jako krytykę papiestwa i jego
autorytetu.
Luter nie odrzucał papiestwa jako takiego, lecz tylko pewne spaczone formy
sprawowania tego urzędu. Dokonując oceny historycznego rozwoju prymatu
rzymskiego, przypominał, że w dziejach Kościoła była taka epoka, w której bi
skup rzymski sprawował swój urząd w sposób właściwy, nie uważając jeszcze
siebie za najwyższego biskupa i władcę chrześcijaństwa. Dla Lutra epoka ta za
kończyła się pontyfikatem Grzegorza I (590-604), tj. owego papieża, który od
rzucał ideę i tytuł universalis episcopus. Był on ostatnim biskupem Rzymu, nato
miast jego następcy są papieżami nadętymi (eitel Bepste)].1
1M. Luther, Werke. Kritische Gesamtausgabe, 58 tomów, Weimar 1883nn (skrót: WA), 54, 229.
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Mniej więcej od połowy 1520 roku Luter zaczyna nazywać papiestwo i papie
ża jego czasów „antychrystem”. Był to szyfr, którego rozwiązanie reformator
znajdował w 2 Liście do Tesaloniczan 2,4. Zgodnie z tym tekstem antychryst to
Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przed
miotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.
Luter wymienia trzy znamiona, które - jego zdaniem - dowodzą o tym, że pa
pież jest antychrystem. Po pierwsze, istotnym znamieniem antychrysta jest to, że
wyłącznie sobie przypisuje prawo interpretacji Pisma Świętego2. Papież postępu
je w taki sam sposób, gdy Pismo Święte interepretuje zupełnie według własnego
uważania i gdy nie chce się poddać jego osądowi3.
Po drugie, papiestwo ustanawia stale nowe artykuły wiary twierdząc, że ich
przyjmowanie i ufanie im jest niezbędne do zbawienia4.
Po trzecie, papież nie chce, aby chrześcijanie byli zbawieni bez jego władzy,
powiada, że jego należy słuchać, jeżeli ktoś pragnie być zbawiony5. Tym sa
mym papież podważa pierwszy i naczelny artykuł o odkupieniu dokonanym przez
Jezusa Chrystusa678, a więc artykuł o usprawiedliwieniu człowieka z łaski przez
wiarę. Lecz na tym przekonaniu - powiada Luter - zasadza się i opiera wszystko,
czego przeciwko papieżowi, diabłu i całemu światu w naszym życiu nauczamy,
świadczymy i czynimy1.
Z powyższego widać, że myśl teologiczna Lutra koncentruje się wokół tego,
co przez niego i innych reformatorów ujęte zostało w ponownym odkryciu
Ewangelii. O ile papiestwo jest sprzeczne z tą Ewangelią, to zostaje odrzucone
jako zjawisko antychrześcijańskie. Nie jest więc to krytyka papiestwa jako papie
stwa. Kieruje się ona pewnym nadrzędnym kryterium i jest od niego zależna.
Gdyby papiestwo odpowiadało temu kryterium, wówczas ipso facto jego krytyka
stałaby się bezprzedmiotowa. Jest to więc krytyka „warunkowa”.
W cytowanych wyżej Artykułach Szmalkaldzkich (1537), które weszły potem
w skład luterańskich pism wyznaniowych, dominuje przekonanie, że z papiestwa
nie ma żadnego pożytku w Kościele, toteż jest rzeczą konieczną, aby Kościół
trwał dalej i istniał bez papieża*. Nie był to jednak ostateczny pogląd reformato
ra na tę sprawę. Nawet w swoim najostrzejszym piśmie antypapieskim („Wider
das Papstum zu Rom, vom Teufel gestiftet,,), opublikowanym rok przed śmiercią,
Luter dopuszczał możliwość honorowego prymatu papieża i jego nadzoru
w sprawach doktrynalnych9.
2 WA 6, 339.
3 WA 54, 233.
4 WA 50, 103.
5 M. Luter, Artykuły Szmalkaldzkie II, 4, lOnn (tu i w innych miejscach cytuję za przekładem polskim
zamieszczonym w: Wybrane Księgi Symboliczne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Warszawa 1980,
s. 352-376).
6 Tamże, II, 4, 3.
7 Tamże, II, 1, 5.
8 Tamże, IV, 2, 6.
9 WA 54, 231.
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Szczególnie znane są wypowiedzi Lutra w jego „Wielkim Komentarzu Listu
do Galacjan” (1531/35), w których wielokrotnie daje do zrozumienia, że chętnie
znosiłby władzę papieża, czciłby jego osobę, o ile pozostawiłby mi tylko wol
ność sumienia i nie zmuszałby mnie do obrazy samego Boga. W konkluzji
stwierdza: Jeśli dostąpimy uznania, że Bóg jedynie z łaski usprawiedliwia przez
Chrystusa, wówczas będziemy nosić papieża nie tylko na rękach, lecz również
całować jego stopy™.
Przytoczone wypowiedzi Lutra nie anulują z całą pewnością jego ostrej kryty
ki papiestwa. Ukazują jednak, że potępienie urzędu papieskiego przez reformato
ra nie jest osądem kategorycznym, odrzucającym ten urząd z przyczyn zasadni
czych.
Stanowisko Filipa Melanchtona (1497-1560) w tej sprawie było zbliżone do
stanowiska Lutra, z tym że jeszcze dobitniej podkreślał on gotowość uznania
urzędu papieskiego odnowionego w duchu Ewangelii. Bardziej niż Luter widział
możliwość porozumienia się w tej kwestii. Podpisując wraz z innymi teologami
opracowane przez Lutra „Artykuły Szmalkaldzkie,,, Melanchton jako jedyny
zgłosił votum separatum właśnie w kwestii dotyczącej papiestwa. Brzmiało ono
następująco: Ja, Filip Melanchton, powyższe artykuły aprobuję jako nabożne i
chrześcijańskie; co do papieża zaś, stwierdzam, że jeśliby na Ewangelię po
zwolił, można by mu z naszej strony przyznać ze względu na pokój i powszechne
uspokojenie chrześcijan, którzy już są pod jego władzą i w przyszłości pod jego
władzą będą, zwierzchnictwo nad biskupami, jakie już z prawa ludzkiego gdzie
indziej mau.
Zasadniczo tę samą linię reprezentuje opracowany w 1537 roku przez Me
lanchtona „Traktat o władzy i prymacie papieża”. Miał on stanowić uzupełnienie
do „Konfesji Augsburskiej” z 1530 roku, w której świadomie pominięto kwestię
papiestwa. „Traktat” Melanchtona niemal od razu otrzymał rangę księgi wyzna
niowej dla zwolenników Reformacji luterskiej.
Co się tyczy kalwinistycznego (ewangelicko-reformowanego) nurtu Reforma
cji, to w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że również tam ocena papie
stwa nie ograniczała się tylko do identyfikowania go z antychrystem. W porów
naniu ze stroną luterańską, akcentującą wątek chrystologiczno-soteriologiczny,
zwolennicy nauki Kalwina podkreślali bardziej aspekt chrystologiczno-eklezjologiczny. Punktem ciężkości ich argumentacji było to, że sam Chrystus jest „gło
wą” Kościoła, nie jest Mu więc potrzebny zastępca, gdyż jako Zmartwychwstały
jest obecny tu i teraz. Również po stronie reformowanej pojawiają się wypowie
dzi na temat warunkowego uznania prymatu papieża, chociaż występują one rza
dziej i mniej wyraziście niż po stronie reformatorów luterańskich1012.
10 WA 40, I, 177. 357. 181).
11 Cyt. za: Wybrane Księgi Symboliczne.., s. 375.
12 Por. J.-J. Almen, Ein reformierter Beitrag zur Frage des Papstums, w: J. Ratzingcr (red.), Dienst an
der Einheit. Zum Wesen und Auftrag des Petrusamts, Düsseldorf 1978, ss. 133-145.
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II
Mimo bardzo ostrej krytyki papiestwa ze strony zwolenników Reformacji, za
gadnienie to pozostało z teologicznego punktu widzenia kwestią otwartą. Zarzut
kierowany pod adresem ówczesnych papieży, iż sprawują swój urząd sprzecznie
z Ewangelią, nie był, mimo wszelkich doświadczeń negatywnych, werdyktem
ostatecznym. Pozostawała jeszcze „cicha nadzieja” na ukształtowanie się urzędu
papieskiego działającego zgodnie z Ewangelią.
Dlatego też po epoce Reformacji - choć tylko okazyjnie i sporadycznie - prze
trwała linia takiego podejścia do problemu papiestwa. Można by tu wymienić teolo
gów ortodoksji luterańskiej XVII wieku, takich jak Balthasar Meisner (1587-1616),
który głosił, że Piotrowi przypisano w Nowym Testamencie rolę przywódczą pośród
Dwunastu, lub Johann Gerhard (1582-1637), który szczegółowo i ostrożnie potrakto
wał kwestię papieską w swoim głównym dziele polemicznym „Confessio catholica”
(1634—1637). Na przełomie XVII i XVIII wieku luterański teolog i działacz kościel
ny Gerhard Wolter Molanus (1633-1722) był tym, który w pertraktacjach unijnych
z biskupami katolickimi Christophem Rojasem de Spinolą (ok. 1626-1695) i Jacqu
es-Benigne Bossuetem (1627-1704) był gotów uznać prymat papieski jako instytu
cję „prawa kościelnego”. Z kolei filozof Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716),
również w ramach pertraktacji unijnych, namawiał nawet wydział teologiczny
w Helmstedt, aby uznał, że papież sprawuje swój urząd z „prawa boskiego,,13145.
Jeśli nawet wspomniane wysiłki na rzecz pojednania pozostały bez rezultatów,
to przecież ukazują one, że zagadnienie papiestwa było nadal pod względem teo
logicznym kwestią otwartą. W zgodnej opinii teologii protestanckiej, dopiero
uchwalenie przez I Sobór Watykański (1869-1870) dogmatów o prymacie jurys
dykcyjnym i nieomylności papieża, jak też wykorzystanie atrybutu nieomylności
do ogłoszenia ex cathedra dogmatów maryjnych (o niepokalanym poczęciu i
wniebowzięciu Marii), sprawiło, że w kwestii urzędu papieskiego - jak jeszcze
krótko po zakończeniu Soboru Watykańskiego II pisał teolog luterański Peter
Brunner (1900-1981) - doszło do zatrzaśnięcia drzwi'4.
W podobnym duchu wypowiadał się znany teolog ewangelicko-reformowany
Karol Barth (1886-1968). Jego zdaniem w Vaticanum I doszło do głosu dojrze
wające od dawna przekonanie, że papież jest autorytetem Kościoła identyfikowa
nym z autorytetem Słowa Bożego'5.
Mniej więcej do końca lat sześćdziesiątych w środowiskach ewangelickich pa
nowało zgodne przekonanie, że wraz z Vaticanum I i jego dogmatami papieskimi
ostateczną decyzją zostało objęte coś, co do tego momentu pozostawało jeszcze
kwestią otwartą. „Cicha nadzieja” na zgodny z Ewangelią urząd papieski, którą
żywili Melanchton i po części także Luter, ostatecznie wygasła.
13 Por. H. Meyer, Ein evangeliumsgemäßes Papstamt, w: V. von Aristi i in. (red.,), Das Papstamt. Dienst
oder Hindernis für die Ökumene?, Regensburg 1985, s. 74.
14 P. Brunner, Reform -Reformation, Einst - heute, w: Kerygma und Dogma 1967, s. 182.
15 K. Barth, Kirchliche Dogmatik 1/2 , Zürich 1948, s. 631.
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Wypowiedzi Vaticanum II (1962-1965) w odniesieniu do problematyki papie
skiej nie wniosły - z perspektywy ewangelickiej - prawie żadnych zmian16. Od
nośne wypowiedzi Konstytucji dogmatycznej o Kościele („Lumen gentium,,)
były przyjmowane na ogół z rozczarowaniem, gdyż dokument ten potwierdził
bezkrytycznie problematyczne dla ewangelickiego odczucia decyzje Vaticanum I.
Mimo to, z upływem czasu, ewangelicka wizja urzędu papieskiego zaczęła ule
gać godnej uwagi zmianie. Dzięki otwartej postawie papieży, dialogom podjętym
przez Kościół rzymskokatolicki z Kościołami ewangelickimi oraz zintensyfiko
wanemu poszukiwaniu jedności Kościoła, urząd papieski zaczął się jawić w in
nej perspektywie.
Zmianie zaczął ulegać powoli tradycyjny pogląd ewangelicki, jakoby papie
stwo było główną przeszkodą na drodze ekumenicznego zbliżenia. Doszło do
ożywienia świadomości o pozytywnej i ważnej dla całego Kościoła funkcji urzę
du papieskiego, a także do nowego zainteresowania jego posługą. Urząd ten za
częto postrzegać coraz częściej jako pomoc i posługę na rzecz jedności Kościoła.
Ta tendencja znalazła swoje odbicie również w zakresie terminologii: coraz czę
ściej zamiast o urzędzie papieskim mówiło się o urzędzie Piotrowym lub nawet
posłudze Piotrowej17.
Ta zmieniona perspektywa doszła do głosu w tzw. Raporcie z Malty z 1972
roku, który podsumowywał pierwszą fazę oficjalnego dialogu luterańsko-katolickiego na płaszczyźnie światowej. Dokument ten, noszący nazwę „Ewangelia a
Kościół,,, mówił wyraźnie, że kwestia urzędu papieskiego - zwłaszcza zagadnie
nie papieskiego prymatu jurysdykcji - jawi się dzisiaj w nowej perspektywie in
terpretacyjnej, właśnie w postaci rozumienia prymatu jako służby na rzecz
wspólnoty i jako więzi jedności Kościoła. W tym sensie po stronie luterańskiej
nie wykluczono, iż urząd papieża stanowić mógłby widomy znak jedności Ko
ściołów, przy założeniu, że zostanie on - drogą teologicznej interpretacji i prak
tycznej zmiany swej struktury - podporządkowany prymatowi Ewangelii (nr 66)18.
Powyższa wypowiedź strony luterańskiej nawiązywała do poglądów Filipa
Melanchtona, wyrażonych w „Traktacie o władzy i prymacie papieża”. Dziewięć
lat później (1981) powtórzono ją w dokumencie na temat „Urzędu duchownego
w Kościele” (nr 73)19, opracowanym w ramach drugiej fazy dialogu luterańskokatolickiego na płaszczyźnie światowej.
W sposób bardziej szczegółowy i pogłębiony zajęła się problemem prymatu
papieskiego w połowie lat siedemdziesiątych komisja katolicko-luterańska
6 Por. M. Hardt, Papsttum und Ökumene. Ansätze eines Neuverständnisses fü r einen Papstprimat in der
protestantischen Theologie des 20. Jahrhunderts, Paderborn 1981, s. 73-90.
17 Por. H. Meyer, op.cit., s. 86.
18 Cyt. za przekładem polskim dokumentu w: S.C. Napiórkowski, Wszyscy pod jednym Chrystusem.
Ogólnokościelny dialog katolicko-luterański, część I: lata 1965-1981, Lublin 1985, s. 134n.
19 Polski przekład w: „Studia i Dokumenty Ekumeniczne,, 1987 nr 1, s. 41-69.
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w USA. W ogłoszonym przez nią dokumencie „Urząd i Kościół uniwersalny.
Różne postawy wobec prymatu papieskiego”20 znajdują się zalecenia dla Ko
ściołów luteranskich, aby zastanowiły się nad możliwością uznania prymatu
papieskiego i nadania tej kwestii najwyższego priorytetu ze względu na jedność
chrześcijańską i wspólne świadectwo. Również ten tekst, podobnie jak cytowa
ny Raport z Malty, opowiadając się za uznaniem urzędu papieskiego jako po
sługi na rzecz jedności Kościoła, czynił zastrzeżenie, że uznanie to będzie moż
liwe tylko wówczas, gdy urząd ten będzie służył Ewangelii, odnowi się w jej
świetle i gdy w trakcie jego sprawowania nie zostanie zagrożona wolność
chrześcijańska. Mówiąc o wolności chrześcijańskiej nawiązywano tutaj do sta
nowiska Melanchtona, że papiestwo należy uważać za urząd z „nadania ludz
kiego” (iure humano). Zdaniem reformatora, uznanie roszczenia Rzymu, że jest
w posiadaniu władzy z „nadania boskiego” (iure divino), wiązałoby się z przy
jęciem żądania absolutnego posłuszeństwa, a to oznaczałoby z kolei zniesienie
chrześcijańskiej wolności.
Ani w dialogu na płaszczyźnie światowej, ani w dialogu na terenie USA, nie
udało się rozwiązać pewnej kontrowersyjnej kwestii, którą Raport z Malty ujął
następująco: Czy prymat papieża jest dla Kościoła nieodzowny; czy też stanowi
w zasadzie funkcję dopuszczalną? (nr 67). Dokument z USA opisuje istniejącą
różnicę tak: katolicy podkreślają w dalszym ciągu, że prymat papieski jest zgod
ny z wolą Boga, dla luteranów natomiast jest to kwestia drugorzędna. Oba doku
menty uważają, że tradycyjne kategorie: „prawo boskie - prawo ludzkie” nie są
już dzisiaj pojęciami pomocnymi i wymagają nowego przemyślenia.

IV
Współcześnie żyjący luteranie podzielają stanowisko reformatorów, że urząd
papieski nie jest samodzielnym problemem teologicznym, toteż dialog na jego te
mat nie może być prowadzony w izolacji, lecz musi być włączony w ogólny dia
log katolicko-luterański lub - mówiąc szerzej - katolicko-ewangelicki. Porozu
mienie w takich kwestiach, jak interpretacja nauki o usprawiedliwieniu, norma
tywna ranga Pisma Świętego dla tradycji, wiary, nauki i życia Kościoła,
pojmowanie i sposób sprawowania urzędu kościelnego, kryteria i urzeczywist
nienie wspólnoty kościelnej, lecz również Eucharystia i mariologia - wszystkie te
kwestie wywierają wpływ na wspólne wyjaśnienie problematyki urzędu papie
skiego.
Papież Jan Paweł II w encyklice „Ut unum sint” z 1995 roku, podsumowującej
ponad trzydziestoletnią aktywność Kościoła rzymskokatolickiego w dziedzinie
dążeń na rzecz jedności chrześcijan, zajął się także prezentacją własnego urzędu.
20
Korzystam z tekstu niemieckiego zamieszczonego w: H. Stimimann, L. Vischcr (red.), Papsttum und
Petrusdienst, Frankfurt M. 1975, s. 91-140.
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Powtórzył w niej swoje roszczenia do prymatu: Dzięki władzy i autorytetowi, bez
których funkcja ta byłaby tylko pozorem, Biskup Rzymu ma zabezpieczać komu
nię wszystkich Kościołów (nr 94)21. Z drugiej strony papież okazywał gotowość
pozytywnego reagowania na prośbę, abym znalazł taką formę sprawowania pry
matu, która nie odrzucając bynajmniej istotnych elementów tej misji, byłaby
otwarta na nową sytuację (nr 95).
Kongregacja Nauki Wiary, w odpowiedzi na życzenie papieża, zorganizowała
w grudniu 1996 roku sympozjum na temat: „Prymat następcy Piotra”. Niejako
pokłosiem tego sympozjum jest dokument „Prymat następcy Piotra w tajemnicy
Kościoła,,, ogłoszony przez Kongregację 31 października 1998 roku. Tekst ten
generalnie rozczarowuje, gdyż nie wnosi niczego nowego do toczącego się dialo
gu na temat prymatu. W zasadzie powtarza stanowisko Kościoła rzymskokatolic
kiego w tej kwestii sformułowane przez Pierwszy i potwierdzone przez Drugi
Sobór Watykański.
Autorzy dokumentu wyrażają przekonanie, że Prymat /../stanowi wielki dar
Chrystusa dla Kościoła, jako niezbędna posługa na rzecz jedności (nr 2)22. Nie
omieszkają zaznaczyć, że Biskup Rzymu /../jest Zastępcą Chrystusa, toteż jego
władza jest nie tylko najwyższa, pełna i powszechna, ale także bezpośrednia nad
wszystkimi - zarówno pasterzami, jak i poszczególnymi wiernymi. W kontekście
tym nie może, oczywiście, zabraknąć stwierdzenia, że Episkopat i Prymat, zwią
zane wzajemnie i nierozłącznie, pochodzą z ustanowienia Bożego (nr 6). Sprawo
wanie najwyższego i powszechnego urzędu nauczycielskiego przez biskupa Rzy
mu zakłada charyzmat /../, który obejmuje w pewnych przypadkach także przywi
lej nieomylności (nr 9). Ponieważ prymat ma status władzy najwyższej, nie
istnieje żadna instancja, przed którą Biskup Rzymu byłby prawnie zobowiązany
zdawać sprawę z tego, ja k wykorzystuje otrzymany dar (nr 10).
Po tych wszystkich tradycyjnych i kategorycznych wypowiedziach, dokument
Kongregacji Nauki Wiary stwierdza jednoznacznie, że pełna wspólnota wszyst
kich chrześcijan wymaga wspólnego uznania powszechnej posługi kościelnej,
którą jest Posługa Prymatu Biskupa Rzymu, Następcy Piotra (nr 15).
Czytając encyklikę „Ut unum sint” jak również dokument Kongregacji Nauki
Wiary nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Kościół rzymskokatolicki chciałby roz
mawiać na temat prymatu z innymi Kościołami na warunkach ustalonych przez
samego siebie. Nie widać najmniejszej gotowości do ustępstw z zajmowanych
pozycji. Z kolei Kościoły, które byłyby gotowe uznać pewną formę prymatu bi
skupa Rzymu, nie godzą się z obecnym sposobem sprawowania tego urzędu. Do
tyczy to przede wszystkim Kościołów prawosławnych, starokatolickich i angli
kańskich. Spośród Kościołów protestanckich jedynie Kościoły luterańskie (i to
nie wszystkie) dopuszczają możliwość przyszłej jedności we wspólnocie z papie
21 Cytuję za polską edycją sporządzoną przez Katolicką Agencję Informacyjną: Encyklika Ut unum sint
Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej, Warszawa 1995.
22 Cyt. za polskim przekładem zamieszczonym w: „Wiadomości KAI„ nr 5 z 4 lutego 1999 r.
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żem, ale po spełnieniu warunków, o których wyżej była mowa. Pozostałym wy
starczy jedność dana z góry w Chrystusie, natomiast nie przywiązują one wagi do
jej widzialnej formy, toteż nie dostrzegają potrzeby istnienia urzędu papieskiego
jako posługi jedności. Tekst Kongregacji Nauki Wiary z całą pewnością nie prze
kona ich do zmiany stanowiska w tej sprawie.
Można się obawiać, że dokument Kongregacji zamiast zachęcić do dialogu,
umocni po stronie ewangelickiej te środowiska, które nie od dziś uważają, że pa
piestwo jest główną przeszkodą na drodze ekumenicznego zbliżenia.

TADEUSZ J. ZIELIŃSKI

PRZEGLĄD DZIEJÓW
EWANGELIKALNEGO NURTU
KOŚCIOŁA ANGLII

Ten, kto przytomnie obserwuje obecny stan chrześcijaństwa w skali globalnej,
nie może nie dostrzec ewangelikalizmu. Pod tą obco, a może nawet i dziwacznie
brzmiącą w uchu Polaka nazwą kryje się bowiem znaczący i chyba mający przed
sobą długą przyszłość prąd chrystianizmu. Jest on już dobrze rozpowszechniony
- i to nie tylko w krajach swoich narodzin czyli krajach anglosaskich, ale także
w Ameryce Łacińskiej, Azji, krajach b. ZSRR oraz, choć w mniejszym stopniu,
w Europie. Jego rangę zauważają czołowi reprezentanci głównych tradycji chrze
ścijańskich, by wspomnieć tylko prefekta watykańskiej Kongregacji Doktryny
Wiary kard. Josepha Ratzingera1 czy sekretarza generalnego Światowej Rady
Kościołów ks. prof. Konrada Raisera12. Ewangelikalizm nie uchodzi także uwadze
„wielkich nazwisk” współczesnej teologii: Yvesa Congara3, Wolfharta Pannenberga4 czy Harveya Coxa5. Również polskie piśmiennictwo teologiczne zdaje się
podejmować tę tematykę, o czym świadczą chociażby dwie obronione ostatnio
monografie naukowe z teologii: habilitacyjna w Papieskim Fakultecie Teolo
gicznym we Wrocławiu6 i dwie doktorskie - w Katolickim Uniwersytecie Lubel
1 Joseph Ratzingcr: Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci.
Z kardynałem rozmawia Peter Seewald, tłum. Grzegorz Sowiński, Kraków 1997, np. s. 128.
2 Konrad Raiser: Być Kościołem. Wyzwania i nadzieje na Nowe Millennium, tłum. Jerzy Wocial, seria:
0 naszym Kościele, Warszawa 1998, np. s. 12.
3 Yves Congar: Wierzę w Ducha Świętego t. 2, Warszawa 1994, s. np. 226nn.
4 Wzmianka o cwangclikalnych zainteresowaniach Panncnbcrga znajduje się w: Roger Steer, Church on
Fire. The Story o f Anglican Evangelicalsy London-Sydney 1998, s. 279.
5 Harvey Cox: Fire from Heaven. The Rise o f Pentecostal Spirituality and the Reshaping o f Religion in
Twenty-First Century, Reading Mass. 1995. Nb. praca jest w szczególności poświęcona pentekostalizmowi.
6 Andrzej Sicmicnicwski: Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a tradycja katolicka, Wrocław
1997 - zob. recenzję: Tadeusz J. Zieliński, Amerykański ewangelikalizm w perspektywie teologii
1 duchowości katolickiej, zob. niniejsze wydanie Studiów i Dokumentów Ekumenicznych.
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skim7 i w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie8. Obecność nie
których odmian ewangelikalizmu na gruncie polskim może niewątpliwie temu
zaciekawieniu sprzyjać, zachęcając do teologicznej analizy tego rodzimego już
w naszym kraju zjawiska.
Niniejszy szkic podejmuje problematykę ewangelikalizmu w ujęciu historycz
nym, zawężając ją do obszaru Kościoła Anglii czyli angielskiego Kościoła (wciąż
jeszcze) państwowego. Wybór ten dokonany został przez wzgląd na kluczową
rolę ewangelikalizmu anglikańskiego w formowaniu ewangelikalizmu w ogólno
ści oraz z uwagi na prymamą rolę anglikańskich ewangelikałów w ewangelikalizmie współczesnym. Bez znajomości tego prądu wiedza o ewangelikalizmie mię
dzynarodowym i międzywyznaniowym dotknięta będzie poważnym defektem.

I. Nazwa ewangelikalizmu
Standardowa charakterystyka Kościoła Anglii (ang. Church of England, lac.
Ecclesia Anglicana), podaje informację o jego stałym wewnętrznym zróżnicowa
niu na trzy główne nurty teólogiczno-duchowe. Wskazuje, że mamy tam do czy
nienia z tzw. skrzydłem wysokokościelnym (High Church Party), szerokokościelnym (Broad Church Party) i skrzydłem niskokościelnym (Low Church Party).
Ten ostatni nurt - Niskiego Kościoła - opatrzony bywa jeszcze dalszymi dyskrypcjami jako „protestancki”, „ewangelicki”, „pietystyczny”, „konserwatyw
ny”, „purytański” czy wreszcie „ewangelikalny”9. Podane zestawienie określeń
sugerować może, iż w przypadku niskokościelnego anglikanizmu mamy do czy
nienia z rodzajem chrześcijaństwa protestanckiego. Tak też jest w istocie: zarów
no teologiczne jak i pobożnościowe cechy tej odmiany anglikanizmu pozwalają
ją identyfikować jako środowisko protestanckie, a co więcej, przedstawiciele
tych kręgów pragną być uważani za sukcesorów i współczesnych propagatorów
protestanckiej tradycji w ramach Kościoła Anglii. Współcześnie jednak pojęcie
Niskiego Kościoła wychodzi z użycia10, podobnie zresztą jak i zbliżone w sposo
bie obrazowania nazwy pozostałych dwóch nurtów wewnątrzanglikańskich. Stara
7
Dariusz Cupiał: Na drodze ewangelizacji i ekumenii, seria: Jeden Pan, jedna wiara. Studia i Rozprawy
Instytutu Ekumenicznego KUL, Lublin 1996. Por. moje recenzje tejże pracy - Tadeusz J. Zieliński: Ruch
oazowy obszarem zbliżenia katolicko-protestanckiego, Jedno ta 1998 nr 1-2; Tadeusz J. Zieliński: Protestanci
o ruch oazowy w Polsce, Słowo Prawdy 1998 nr 2.
* Jan Tołwiński: Kształtowanie się poglądów fundamentalizmu protestanckiego od I wojny światowej,
Warszawa 1996, mps w Bibliotece Głównej ChAT w Warszawie.
9 Zob. w piśmiennictwie polskim - Piotr Jaskóła: Wspólnota anglikańska (w) Ku chrześcijaństwu jutra.
Wprowadzenie do ekumenizmut red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza, Lublin 1996, s. 187; Karol Karski:
Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 1994, s. 106; Bolesław
Kumor, Romuald Lukaszczyk, Romuald Niparko: Anglikański Kościółt Encyklopedia Katolicka t. 1, s. 579-597.
10 Zob. np. hasło Low Churchmen (w:) The Oxford Dictionary o f the Christian Churchy red. F.L. Cross i
E.A. Livingstone, Oxford-New York 1983, s. 839; Stephen Neill: Anglikanische (Kirchen-)Gemeinschaft
(w:) Theologische RealenzyklopaediCy Band 2, Berlin-New York 1978, s. 720.
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nazwa wypierana jest na rzecz pojęcia evangelicalism, przy argumentacji, iż ter
min Low Church zaznacza jedynie rodzaj nastawienia liturgicznego jego adhe
rentów, bez akcentowania ich koncentracji teologicznej. Nazwa „Niski Kościół”
miała znamionować dystans zachowywany przez ten krąg kościelny względem
rozbudowanej, strzelistej, bogatej, pełnej ornamentyki liturgii pielęgnowanej
przez anglo-katolików n. „Bells and Smells” czyli „dzwonienie i powonienie” jak nieco sarkastycznie ujmowano istotę liturgii anglo-katolickiej - nie trafiało
do przekonania społeczności niskokościelnej, która zarówno w kulcie publicz
nym, jak i pobożności indywidualnej preferowała prostotę form typową dla pro
testantyzmu kontynentalnego. Skoro jednak stosunek do spraw kultu nie wyczer
pywał specyfiki opisywanego nurtu pro-protestanckiego, jego przedstawiciele
lansowali określanie pełniej oddające istotę ich ideałów. Chętnie przeto używają
terminu evangelical jako nawiązującego wprost do Ewangelii, stanowiącej prze
cież ogniskową Reformacji i wywodzącego się zeń protestantyzmu1121345.
•ródłosłów angielskiego terminu evangelical zdaje się znajdować w XIV wiecz
nym tytule, jakim obdarzono prekursora brytyjskiej Reformacji, mistrza Jana Wyclifa (1329-1384). Zwano go po łacinie Doctor evangelicus, zaś pozostawione
przezeń niedokończone dzieło, mające mieć potem znaczący wpływ na Jana Husa
(1373-1415), nosiło tytuł Opus Evangelicus,3. W roku 1531 Sir Tomasz More w
pracy The Confutacyon ofT indales Answere określił zwolenników Reformacji
mianem those euaungelicalles'4. Tomasz Cranmer, współarchitekt Kościoła Anglii,
pisząc o reformacyjnych aspiracjach ruchu, który współkształtował, mówił, iż jego
celem jest możliwie najszersze krzewienie Evangelicam doctrinam unam, sanam,
puram (jednej, zdrowej i czystej)'5. Niewątpliwie omawiane tu pojęcie stanowić
miało odpowiednik powstałej w łonie Reformacji kontynentalnej kategorii „ewangelicyzmu”, stosowanej wobec zwolenników luteranizmu i kalwinizmu. Angielskie
pojęcie evangelical powstałoby zatem jako ekwiwalent pochodzących z lat 20. XVI
w. pojęć: niemieckiego evangelisch i francuskiego evangelique, i początkowo okre
ślało zwolennika stanowczych poglądów protestanckich, opartych na wyekspono
wanej przez reformatorów Ewangelii16. Na tle zawiłych losów angielskiej Refor
11 Choć „spór o rytuał” zachodzący między Kościołem Niskim a Wysokim odgrywał poczesną rolę, to
jednak katalog kontrowersji był oczywiście o wiele szerszy, dotyczył także istoty urzędu biskupiego zwolennicy anglo-katolicyzmu podkreślali bowiem jego pochodzenie z ustanowienia Bożego. Por. John R.W.
Stott: Christ the Controversialist. A Study in some Essentials o f Evangelical Religion, London 1970, s. 28.
12 John Stott wskazuje, iż „utożsamienie pojęć Kościół Niski i evangelical jest zasadne tylko w sensie
bardzo ogólnym i potocznym”. Jego zdaniem, w Niskim Kościele zawsze byli bowiem ludzie, którzy
sprzeciwiali się anglokatolickim (wysokokościclnym) poglądom na episkopat i życic liturgiczne, wyznając
jednocześnie liberalne a nic cwangclikalnc poglądy teologiczne. John R.W. Stott: Christ the
Controversialist...» dz. cyt., tamże.
13 John R.W. Stott: Christ the Controversialist..., dz. cyt., s. 31.
14 Tamże\ por. David Bcbbington: Evangelicalism in Modern Britain. A History from the 1730s to the
1980s, Grand Rapids Mich. 1992, s. 1.
15 Miscellaneous Writings and Letters o f Thomas Cranmer, Parker Society Edition, Cambridge 1846,
s. 342-344. Cyt. za: John R.W. Stott, tamże.
16 Alistcr McGrath: Evangelicalism and the Future o f Christianity, London-Sydney 1994, s. 13.

20

TADEUSZ J. ZIELIŃSKI

macji i dokonującej się w jej łonie fragmentacji konfesyjnej (poza chwiejnym w
sprawie swej protestanckiej tożsamości anglikanizmem, pojawiły się tu na prze
strzeni XVI i XVII stulecia takie nurty protestanckie jak luteranizm, prezbiterianizm, kongregacjonalizm i baptyzm), termin evangelical tracił swoją wymowę.
Wrócił do szerszego użycia w wieku XVIII, kiedy w „czasach degeneracji” (Time
o f Degeneracy) Kościoła Anglii sukcesorzy pognębionego w poprzednim stuleciu
purytanizmu domagali się od kleru i ludu kościelnego, by ten zamanifestował na
powrót evangelical obedience (posłuszeństwo zasadom wywodzącym się z Ewan
gelii i krzewionym przez The evangelicals)11. Istnej sławy pojęciu nadał XVIIIwieczny ruch przebudzenia (ang. revival) religijnego, ogarniającego szerokie rze
sze anglikanów i innych wyznań na Wyspach Brytyjskich, skutkujący w latach 40.
tegoż stulecia powstaniem metodyzmu i ożywieniem protestancko-pietystycznego
nurtu Kościoła Anglii. To ostatnie środowisko religijne (po pewnych wahaniach ze
strony tych, co nie byli pewni, czy to godne miano można przyznać jednej tylko z
grup chrześcijańskich)1718 na trwałe zostało obdarzone przymiotnikiem evangelical,
zaś jego uczestnicy zyskali miano the evangelicals.19
W ramach niniejszych rozważań natury terminologicznej wypada nam jeszcze
odnieść się do kwestii polskiego odpowiednika omawianych terminów angiel
skich. Analiza odmiany chrystianizmu kryjącej się pod nazwą evangelical wnosi,
iż tłumaczenie tego przymiotnika wprost jako „protestancki” względnie „ewan
gelicki” nie jest ścisłe - nie jest w pełni adekwatne20. Zważywszy, iż evangelica17 Autorem konkretnego, ujętego w postaci książki, znanego nam wezwania do „evangelical obedience”
był najprawdopodobniej Sir Richard Farrington. Jego dzieło pt. The Religion o f Many o f the Clergy o f the
Church o f England Since the Reign o f King James the First. By Lover o f Truth and Godliness ukazało się
w Londynie w 1707 r. Zob. John T. McNeill: The Evangelical Movement (w:) Tenże, Modern Christian
Movements, Philadelphia 1954, s. 79-80.
18 David Bcbbington: Evangelicalism..., dz. cyt., tamże.
19 Nazewnictwo to z czasem rozszerzyło się na zbliżonych teologicznie i pobożnościowo protestantów
innych wyznań. Ostatnio nawet określają się nim pewne kręgi wiernych w Kościele Rzymsko-Katolickim. Por.
Alister McGrath: Evangelicalism..., dz. cyt., s. 179-184. W Polsce symptomem tego rodzaju inklinacji jednego ze
ś rodowisk rzymskokatolickich jest książka Oficyny Wydawniczej Vocatio - Keith A. Fournier: Ewangeliczni
katolicy, (tyt. oryg. Evangelical Catholics) tłum. Franciszek Kozub, Warszawa 1998, passim. Zob. moja do niej
recenzja: Tadeusz J. Zieliński: Katolicka wersja ewangelikalizmu?, Słowo Prawdy 1998 nr 6 i nr 7.
20 W popularnych publikacjach polskich, wydawanych zwłaszcza przez edytorów nic specjalizujących się
w literaturze teologicznej względnie rcligiologiczncj nagminnie termin ten przekłada się jako „ewangelicki”.
Prowadzi to do poważnych nieporozumień. Przykładowo, opublikowany przez Wydawnictwo Bellona polski
przekład dzieła na temat wspólnot religijnych (Susan Meredith: Religie świata, tłum. Maciej Szwed,
Warszawa 1997, s. 59) informuje: Ewangelicy - powyższe określenie odnosi się zwykle do protestantów,
których nawrócenie wiąże się z bardzo silnym przeżyciem. Ta grupa chrześcijańska określa siebie jako
„ponownie narodzonych ", bowiem nawrócenie wprowadziło ich w nowe duchowe życie. Określenie ewangelik
ma to samo pochodzenie co ewangelista (...), stąd ewangelicy są zagorzałymi misjonarzami, usiłującymi
nawracać innych. Podkreślają, że wiara w Biblię i osobista ufność pokładana w Chrystusie ma większe
znaczenie niż przestrzeganie rytualnych obrządków Kościoła. W świetle tej definicji nic ulega wątpliwości,
że nie jest to trafna charakterystyka postawy religijnej wszystkich protestantów, a właśnie jednego z ich
kręgów. Z kolei autorzy polskiej wersji Kroniki chrześcijaństwa, tłum. zbiorowe, Warszawa 1998, choć zdają
sobie w niektórych miejscach sprawę, iż evangelicalism (nicm. Evangelikalismus) jest jednym z nurtów w
ramach protestantyzmu (cwangclicyzmu) i tłumaczą go czasem jako „ruch ewangeliczny” lub „ewangeliczny
protestantyzm”, to jednak nic unikają błędu utożsamienia tegoż terminu z polskim rzeczownikiem
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lism, zarówno ten występujący w anglikanizmie, jak i w poszczególnych wyzna
niach protestanckich jest jedynie jedną z odmian protestantyzmu (protestanckości), przekładanie tego pojęcia wprost jako ewangelicyzm lub protestantyzm jesl
daleko idącym i mylącym uproszczeniem. Niemiecka21 a także francuska22 prak
tyka w tym względzie przeciera w tym względzie Polakom drogę: możemy więc
sobie pozwolić na wprowadzenie nowej ścisłej terminologii: przymiotnika
„ewangelikalny” i rzeczowników „ewangelikalizm” oraz „ewangelika!”.

II. Geneza ewangelikalizmu i jego okres pionierski
(po przełom XVIII i XIX wieku)
1. Zarysowane właśnie dzieje pojęcia ewangelikalizm podsuwają wyobrażenie
o losach kręgu religijnego, który się pod tą nazwą kryje. Rzecz nie jest jednak
taka prosta chociażby z tego powodu, iż współczesny ruch ewangelikalny, mimo
chętnego odwoływania się do ideałów i dokonań Reformacji, nie jest w stanie
wykazać, że jest tak starożytny, jak nazwa, jaką został obdarzony. Dotyczy to tak
że ewangelikalizmu anglikańskiego, którego historią się tutaj zajmujemy.
Pomimo szeregu konotacji ewangelikalizmu z protestantyzmem XVI i XVII
stulecia23, przyjąć należy, że ruch ewangelikalny ma swoją bezpośrednią genezę
„ewangelik”. Zatem na s. 431 pod fotografią czołowego reprezentanta evangelical movement w USA widnieje
podpis: Billy Graham - główny przedstawiciel ewangelików. Zapewne nic o taką charakterystykę chodziło
autorom wydania oryginalnego. Najbardziej rażący przykład podobnego lapsusu pojawił się w polskim
tłumaczeniu przywoływanej już książki autorstwa sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów ks.
prof. Konrada Raiscra. Tłumaczenie pojęcia evangelical (nicm. Evangelikal) jako „ewangelicki” powoduje
istotną zmianę sensu wywodów Raiscra. Niżej podpisany świadom komplikacji, jakie mogą nastąpić przy
nicrcflcksyjnym przekładaniu wprost terminu evangelical (czego efektem będzie np. kategoria ewangelicznych
lub cwangclikalnych ewangelików) proponował, by nic tworzyć polskiego odpowiednika tego pojęcia i za
każdym razem opisowo podawać, o jaki rodzaj protestantyzmu idzie: liberalny, konserwatywny, pictystyczny
etc. (zob. Tadeusz J. Zieliński: Jak klasyfikować Kościoły protestanckie?, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”
1996 nr 1). Jednak wobec rozpowszechnienia terminu evangelical w przekładanych na polski tekstach
potrzeba nam jego bezpośredniego polskiego odpowiednika. Najmniej mylący będzie chyba niezbyt zgrabny,
występujący już tu i ówdzie, neologizm w postaci przymiotnika „ewangelikalny” i rzeczownika „cwangelikał”.
Por. Karol Karski: Dialog katolicko-ewangelikalny, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1998 nr 1, s. 101-104;
J. Tołwiński, dz. cyt., passim. Z pewnością są one celniejsze i mniej mylące niż pojęcie „ewangeliczny”, do
użycia którego prawo powinni zachować wszyscy chrześcijanie.
21 Zob. np. R. Hillc: Evangelikal (w:) Evangelisches Lexikon fuer Theologie und Gemeinde, Band 1, red.
Helmut Burkhardt i Uwe Swarat, Wuppcrtal-Zurich 1992, s. 560-562; J. Hansclmann, U. Swarat:
Fachwoerterbuch Theologie, Wuppertal 1996, s. 65; Klaus RocknwichY.Evangelikale Sozialethik, Wuppertal
1975; Erich Gcldbach: Evangelikalismus. Versuch einer historischen Typologie (w:) Die Kirchen und ihre
Konservativen, 1984, s. 53-83.
22 Zob. np. Andre Encrcvc: Evangeliques (w:) Encyclopedic du protestantisme, red. Pierre Gisel i in., ParisGcncvc 1995, s. 551-552; Louis Schweitzer: Eglises evangeliques (w:) Tamże, s. 502; Henri Blocher:
Theologie evangelique (w:) Tamże, s. 1554-1555; Jean-Denis Krcagc: Les pieges de la foi. Lettre ouverte aux
„evangeliques”, Gcncvc 1993, passim\ Philippe Lerere: L ’essor des Eglises evangeliques, Paris 1992, passim.
23 O teologicznym i obyczajowym poprzedniku ewangelikalizmu, którym był purytanizm, piszę
w artykule: Tadeusz J. Zieliński, Purytanizm. Zarys dziejów, ideologii i obyczajów anglosaskiego ruchu
reformacyjnego, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1995 nr 2.
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w wieku XVIII i wiązać ją wypada z przesileniem duchowym, jakie dokonało się
w ogarniętym kryzysem religijnym Kościele Anglii24. W klasycznym dziele z za
kresu angielskiej historii eklezjalnej biskup John R.H. Moorman pisze, iż frivolity
and dissipation o f society in the latter part o f the seventeenth century and the
meagre theology and frank worldliness o f the Hanoverian Church wywołały pro
test, który przyjął kształt przebudzenia ewangelikalnego {Evangelical Revival)25.
Jak wiadomo, głównym motorem tego fenomenu religijnego było zwłaszcza
dwóch duchownych anglikańskich Jan Wesley (1703-1791) i George Whitefield
(1714-1770), których działalność26 nie tyłko w olbrzymim stopniu poruszyła sze
rokie rzesze wiernych Kościoła państwowego, ale również doprowadziła do po
wstania nowego wyznania protestanckiego w postaci metodyzmu. Metodyzm
rzuca się w oczy jako napoważniejszy owoc ewangelikalnego rewiwalu, przeto
wielokroć pojawiało się pytanie, czy zaznaczający się obok niego ewangelikalizm anglikański nie stanowił jego - działającego w obrębie Kościoła panującego
- odpowiednika. Pytano o kolejność zaistnienia obu nurtów: metodyzmu i ewangelikalizmu anglikańskiego, zważywszy, iż ojciec metodyzmu, ks. Wesley, do
końca swych dni pozostał duchownym anglikańskim. Zarówno podobieństwa w
aspekcie doktrynalnym oraz w zakresie stylu pobożności zachodzące pomiędzy
oboma nurtami, jak i mniej więcej ten sam czas ich zaistnienia nie pomagały
w rozstrzygnięciu wskazanych wątpliwości. Obecnie anglosaska historiografia
religii skłania się ku twierdzeniu, iż pomimo częściowo wspólnych losów, oraz
stycznych punktów w zakresie duchowości, metodyzm i ewangelikalizm angli
kański traktować trzeba jako wielkości odrębne. Autor szeroko rozpropagowanej
przystępnej introdukcji do anglikanizmu bp Stephen Neill nawet nieco zazdro
śnie broni tezy o samodzielności anglikańskich ewangelikałów: Ważne, by nie
przeoczyć roli i znaczenia tej części uczestników przebudzenia ewangelikalnego,
którzy pozostali w Kościele Anglii. Stało się bowiem niemal tradycją, by uzna
wać anglikańskich ewangelikałów za stosunkowo małą grupę metodystów, którzy
pozostali w Kościele Anglii, podczas gdy inni go opuścili. Jest to wręcz całkowi
24 Tak m.in.: najbardziej wszechstronna i wyczerpująca praca nt. dziejów ewangelikałów anglikańskich Kenneth Hylson Smith: Evangelicals in the Church o f England 1734-1984, Edinburgh 1989, s. 5nn. oraz jej
poprzedniczki - G.R. Ballcinc: A History of the Evangelical Party in the Church o f England, London 1908;
L. Elliott-Binns: The Evangelical Movement in the English Church, London 1928; The Evangelical
Succession in the Church o f England, red. D.N. Samuel, Worthing 1966. Identycznie - piszący w szerszej
perspektywie - David Bcbbington: Evangelicalism..., dz. cyt., s. Inn.
25 John R.H. Moorman: A History o f the Church in England, wyd. 3, Harrisburg PA 1994, s. 302.
26 Zaznaczmy przy tym, iż aktywność przywódców przedbudzenia ewangelikalnego nic wzięła się znikąd:
miała bowiem solidne podglebie w postaci działań środowisk, które można by określić jako „pomost”
pomiędzy purytanizmem a cwangclikalizmcm, a plasujących się głównie w obrębie angielskiego, walijskiego,
szkockiego i irlandzkiego nonkonformizmu {Nonconformity) czyli kręgu tamtejszych dysydentów
protestanckich (nic-anglikanów). One to na przełomie XVII i XVIII stulecia przechowały elementy spuścizny
purytańskicj i przekazały je liderom przebudzenia po obu stronach Atlantyku. John T. McNeill wśród
„harbingers” (zwiastunów i prekursorów) przebudzenia ewangelikalnego wyróżnia zwłaszcza takie nazwiska
jak: kongrcgacjonalista Philip Doddridge (1702-1751), wolnokościclni prezbitcrianic - bracia Ebenezer
(1680-1754) i Ralph (1685-1752) Erskinc, duchowny państwowego Kościoła Szkocji Thomas Boston (16761732). Zob. McNeill: The Evangelical Movement, art. cyt., zwłaszcza ss. 76-84.
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te nieporozumienie. Anglikański ewangelikalizm był odrębnym ruchem, nazna
czonym własnymi stałymi cechami, które pozostały stałymi znamionami ewangelikalnego skrzydła Kościoła Anglii po dzień dzisiejszy. Niektórzy ewangelikałowie znaleźli się pod wpływem Wesleya, inni nie; lecz jako ogół spędzili o wiele
więcej swego czasu na krytykowaniu tego wielkiego człowieka, niż na odnajdy
waniu zgodności z jego poglądami.21
Wspierając opinię o własnej genezie i drodze ewangelikałów2728, gros badaczy
anglikanizmu wylicza odrębności tego kręgu względem innych zwolenników
XVIII-wiecznego przebudzenia religijnego. Nie powinny one jednak zrodzić w
nas przekonania, iż różnice pomiędzy metodyzmem a ewangelikalizmem angli
kańskim były na tyle głębokie, by skutecznie negować bliskość obu ruchów.
I metodyści i ewangelikałowie wspólnie bowiem podkreślali upadły stan natury
ludzkiej i konieczność świadomego przyjęcia zbawienia. Zbawienie ich zdaniem
możliwe jest tylko przez ufną wiarę w Chrystusa, który usprawiedliwia z łaski i
duchowo odnawia (nowe narodziny - New Birth) szczerze pokutujących (upamiętujących się) grzeszników. Dlatego też szczególną wagę przywiązywali do
doświadczenia przez ich słuchaczy przeżycia, określanego mianem nawrócenia
(conversion), polegającego na rezolutnym przyjęciu Jezusa jako osobistego Zba
wiciela. Nawrócenie, które wiemy miał przeżyć w konkretnym momencie i które
miał zapamiętać, stanowiło wyraźną cezurę pomiędzy życiem w postawie buntu
względem Boga, a życiem w postawie posłuszeństwa i bliskiej, intymnej więzi z
Nim. Okres po nawróceniu dla odrodzonego przez Ducha wyznawcy był czasem
duchowego rozwoju, polegającego na eliminacji nagannych cech charakteru i na
bywaniu cnót (uświęcenie - sanctification). Niezbędny element formacji ducho
wej stronników metodyzmu i ewangelikalizmu stanowiła indywidualna, sponta
niczna modlitwa, wytrwale i systematyczne studium Biblii, uczestnictwo w zgro
madzeniach pobożnych, gdzie kluczowym czynnikiem był wykład (kazanie)
Pisma Świętego29. Bliskość postrzegania doświadczenia chrześcijańskiego przez
metodystów i ewangelikałów anglikańskich była tak duża, że ci ostatni przez dłu
gi czas nie mogli uniknąć przezwiska „metodyści”30.
Kenneth Hylson-Smith, spod pióra którego wyszła najpoważniejsza współcze
śnie praca o dziejach ewangelikalnej tradycji w Kościele Anglii, wskazuje, że
27 Stephen Neill: Anglicanism, London 1958, s. 190.
28 Ilekroć w tej pracy jest mowa o cwangclikałach bez bliższego określenia idzie oczywiście o
cwangclikałów-anglikanów.
29 John R.H. Moorman: A History o f the Church..., dz. cyt., s. 303. Krótka prezentacja doktrynalnych
zasad ewangelikałów anglikańskich sprowadza się zdaniem Paula Avisa do następującego wyliczenia:
usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, kapłaństwo wszystkich wierzących i prymat Pisma. Por. Paul Avis: A
Regional Survey o f Anglican Theology - Great Britain (w:) The SPCK Handbook o f Anglican Theologians,
red. Alistcr E. McGrath, London 1998, s. 19. Teologiczna specyfika cwangclikalncgo anglikanizmu będzie
przedmiotem odrębnego opracowania.
30 John T. McNeill: The Evangelical Movement, art. cyt., s. 86.
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ewangelikałowie inaczej niż pierwsi angielscy metodyści: 1) wysoko cenili urząd
duchowny i sprzeciwiali się promowaniu idei pełnienia roli przywódców religij
nych przez ludzi świeckich (stąd mowa o klerykalizmie ewangelikałów), 2) byli
lojalnymi członkami Kościoła urzędowego, wrogo nastawionymi do idei opusz
czania jego szeregów i początkowo nawet niechętnymi do współpracy z wyzna
niami dysydenckimi, 3) w poglądach teologicznych wyznawali umiarkowany
kalwinizm, podczas gdy większość metodystów sprzeciwiała się tradycyjnej teo
logii reformowanej na sposób właściwy Jakubowi Arminiuszowi; ponadto ewan
gelikałowie nieufnie spoglądali na silne w metodyzmie przekonanie o możliwo
ści osiągnięcia „chrześcijańskiej doskonałości” oraz na „przesadne poleganie na
emocjach” (over reliance on the emotions), 4) uznawali konieczność działania w
obrębie uznanych w Kościele Anglii struktur, zwłaszcza zaś w ramach systemu
parafialnego przy jednoczesnym egzekwowaniu przyjętego tam modelu dyscypli
ny31. Do tej listy, dorzucić należy również stwierdzenie, iż ewangelikałowie przy
wiązywali dużą wagę do regularnego (zwykle comiesięcznego), o wiele bardziej
częstego niż w wypadku nieewangelikalnych członków Kościoła Anglii, sprawo
wania sakramentu Wieczerzy Pańskiej32. Pilnie również pielęgnowali praktykę
chrztu niemowląt (odrzucając jednakowoż ideę odrodzenia przez chrzest - bapti
smal regeneration)33, oraz obrzęd konfirmacji34.
2.
Pierwsi ewangelikałowie anglikańscy we współczesnym rozumieniu tego
pojęcia dostrzegalni są w okresie o kilka lat poprzedzającym rozpoczęcie misji
przez Jana Wesleya (1739). Określani oni byli mianem „przebudzonych duchow
nych” (<awakened clergy) i działali na terenie północnej Komwalii, na wybrzeżu
Atlantyku. Wymienia się zwłaszcza nazwiska ks. Georga Thomsona, proboszcza
w St. Gennys, ks. Johna Bennetta oraz ks. Jamesa Herveya, proboszcza w Weston
Favell. Ten ostatni jeszcze za czasów wikariatu w Bideford został w 1743 r. usu
nięty z urzędu z racji poglądów ewangelikalnych. W latach 40. Thomson i Bennet gościli jako ewangelistów Wesleya i Whitefielda, z powodu czego oraz z racji
posługi w zborach nonkonformistycznych otrzymali ostrą reprymendę od bisku
pa Lavingtona35. W tym środowisku w 1747 r. zawitał ks. Samuel Walker (17141761)36, duchowny w Truro, który otwiera plejadę wielkich pionierów XVIII
wiecznego ewangelikalizmu. Podobnie jak jego dwóch wybitnych ewangelikal
nych kolegów w urzędzie, ks. William Grimshaw (1708-1763) i ks. William Ro
maine (1714-1795), przeżył radykalne nawrócenie do chrześcijaństwa spod zna
ku usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, zarzucił dotychczasowy libertyński
tryb życia, skoncentrował się na pracy parafialnej, zwłaszcza zaś na solidnym
31 Kenneth Hylson-Smith: Evangelicals..., dz. cyt., s. 11-13.
32 Stephen Ncill: dz. cyt., s. 192.
33 Zob. hasło Evangelicals (w:) The Oxford Dictionary o f the Christian Church, dz. cyt., s. 486; John
Martin: Gospel People?, dz. cyt., s. 63.
34 Kenneth Hylson-Smith: Evangelicals..., dz. cyt., s. 27. Szukać lepszego wsparcia!!!
35 G.C.B. Davies: The Early Cornish Evangelicals 1735-1760, London 1951, pawim.
36 Edwin Sidney: Life and Ministry o f the Rev. Samuel Walker, 1838, passim.
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przygotowywaniu i płomiennym wygłaszaniu - zogniskowanych na Ewangelii kazań. Nabożeństwa celebrowane przez wymienionych ściągały rzesze zobojętniałych dotychczas względem religii parafian. O zgromadzeniach, którym prze
wodniczył Walker mówiono, iż wyludniają miasto tak, iż można było ostrzeliwać
z armat ulice w Truro bez ryzyka, iż ktokolwiek zostanie trafiony, gdyż niemal
wszyscy mieszkańcy przebywali na kazaniu u znanego duchownego37. Grimshaw38, wykorzystując swoją pozycję proboszczowską, w trakcie niedzielnego
nabożeństwa, podczas śpiewu z psałterza potrafił wyjść w stroju liturgicznym z
kościoła i przejść na rynek w Haworth ściągając stamtąd uchylających się od
obecności w farze parafian. John Newton, inny znany ewangelika!, relacjonował
swój pobyt w niedzielę w Haworth, kiedy to mijając miejscową gospodę spo
strzegł, jak amatorzy mocnych trunków w popłochu jednocześnie wyskakują
przez okna. Przekonany, iż budynek zajął się ogniem szykował się do akcji ra
towniczej, lecz wnet się dowiedział, iż powodem gwałtownej ucieczki biesiadni
ków było pojawienie się plebana, poszukującego krnąbrnych parafian39. Z kolei
atrakcyjność kaznodziejstwa ks. Romaine’a sprawiła, iż kościół Św. Jerzego przy
Placu Hanowerskim w Londynie, gdzie pełnił swą posługę, był podczas jego wy
stąpień dosłownie szturmowany. Wzięty mówca został ostatecznie pozbawiony
stanowiska na tej placówce w wyniku spisku tych spośród parafian, którzy posia
dając wykupione miejsca w ławach, skarżyli się na obrazę swoich praw ze strony
napierającego tłumu postronnych słuchaczy40. Romaine, Grimshaw oraz Walker
poza służbą w kościele parafialnym, udzielali się w postaci innych form duszpa
sterskich: wizytowali wiernych w domach, organizowali praktyki duchowe w
grupach stanowych uprawiali też kaznodziejstwo objazdowe - z zasady w grani
cach administracyjnych parafii, oraz urządzali konferencje dla duchownych o
przekonaniach ewangelikalnych. Z większym lub z mniejszym zaangażowaniem
współpracowali z nieanglikanami, coraz bardziej zaznaczającym swą odrębność
ruchem metodystycznym oraz tzw. starym ruchem dysydenckim (Old Dissent).
Przykładowo, Grimshaw należał do entuzjastów tego rodzaju zbliżenia, Walker
zaś miał pewne zastrzeżenia - jak chociażby względem powierzania przez meto
dystów ról przywódczych świeckim, stał bowiem na stanowisku, iż ordynacja
duchowna winna być sposobem wejścia w oficjalną posługę Kościoła41. Styl
uprawiania życia chrześcijańskiego, a w tym i urzędu kościelnego, typowy dla
wymienionej właśnie trójcy działaczy, podzielany był przez wielu ich sukceso
rów na wczesnym etapie historii ewangelikalizmu w ramach Kościoła Anglii.
Byli wśród nich nich zwłaszcza księża: John Newton z Olney (1725-1807), na
wrócony ku pobożności ewangelikalnej żeglarz i handlarz niewolników, niezapo
37 Kenneth Hylson-Smith: dz. cyt., s. 21.
38 R. Spence Hardy: Life o f Grimshaw (1860).
3y Tamże, s. 24-25.
40 W.B. Cadogan: The Life o f the Rev. William Romaine (1821); T. Hawcis: The Life o f William Romaine
(1797) za: Kenneth Hylson-Smith, dz. cyt., s. 28.
41 K. Hylson-Smith, dz. cyt., s. 22.
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mniany twórca wielkich angielskich pieśni protestanckich42, John William Flet
cher (1729-1785), z pochodzenia Szwajcar, bliski współpracownik Wesleya
osiadły na farze w Madeley oraz Henry Venn z Huddersfield (1725-1797). Ten
ostatni wiele wysiłku włożył w troskę o cały Kościół Urzędowy, wspierając
działalność instytucji o nazwie Elland Society, fundującej stypendia dla mło
dych ewangelikałów aspirujących do studiów w Oksfordzie i Cambridge oraz
do ordynacji duchownej43. Był zarazem autorem - a od pióra nie stronili wy
mienieni już luminarze wczesnego ewangelikalizmu - jednego z najpopular
niejszych ewangelikalnych podręczników życia chrześcijańskiego pt. The Com
plete Duty o f Man, wydanego w 1763 r.44

III. Okres wielkich ewangelikalnych przedsięwzięć
(po lata 30. XIX wieku)
Jeśli okres pionierski ewangelikalizmu anglikańskiego znamionowany był ini
cjatywami pojedynczych i rozsianych po kraju duchownych, to znakiem otwarcia
się nowej epoki w historii ruchu były mnożące się wspólne przedsięwzięcia
ewangelikałów jako świadomej swej tożsamości i celów wspólnoty. Jej zarod
kiem były kontakty towarzyskie wyliczonych wybitnych pionierów, ich wzajem
na korespondencja oraz wychodząca z ich gabinetów literatura45. Powstawała
w ten sposób świadomość jedności tych synów Kościoła Anglii, dla których Bi
blia stanowiła najwyższy i niekwestionowany autorytet duchowy, usprawiedli
wienie z łaski przez wiarę było sposobem ujęcia istoty Ewangelii, gorliwe gło
szenie Dobrej Nowiny i uparte posłuszeństwo jej zaleceniom modelem życia
chrześcijańskiego. Duchowa i intelektualna łączność zwolenników ewangelikali
zmu znalazła naprzód praktyczny wyraz w konferencjach dla księży tej orienta
cji, co z jednej strony było powodowane przez wzrastającą liczbę ewangelikalnego kleru, z drugiej pobudzało wzrost gremium duchownych o przekonaniach
ewangelikalnych. Jeśli w roku 1766 grupę ewangelikałów pełniących posługę
42 Oto niektóre tytuły „Hymnów z Olncy” tworzone wspólnie z innym duchownym anglikańskim ewangelikałem i poetą Williamem Cowpcrcm (1731-1800): Amazing grace (Cudowna Boża łaska), How
sweet the name o f Jesus sounds, Approach my soul the mercy seat, Great Shepherd o f Thy people here. Na
temat Newtona zob. B. Martin, John Newton, London 1950; M.L. Loanc: Oxford and the Evangelical
Succession, London 1950. Newton miał mieć decydujący wpływ na wybitnego cwangclikalncgo posła do
Izby Gmin Williama Wilbcrforcc’a, w jego dążeniach do ustawowego zniesienia handlu niewolnikami, co
zakończyło się pełnym sukcesem. Por. A. Morgan Dcrham: John Newton (w:) The New International
Dictionary o f the Christian Church, red. J.D. Douglas, Grand Rapids Mich. 1978, s. 704.
43 L.E. Elliott-Binns: The Early Evangelicals. A Religious and Social Study, London 1953, s. 320nn.
44 David Bcbbington: Evangelicalism in Modern Britain..., dz. cyt., s. 21.
45 Oto niektóre „bestsellery” z tego kręgu: Henry Vcnna (Complete Duty o f Man, Mistakes in Religion),
Thomasa Adama (Lectures on the Church Catechism - 1753), Johna Newtona (Authentic Narrative - 1764,
Cardiphonia - 1780, Review o f Ecclesiastical History - 1769), Thomasa Scotta (Force o f Truth - 1778,
Commentary on the Bible), Josepha Milncra (History o f the Church o f Christ), Erasmusa Middlctona
(Biographia Evangelica - 1779-1786), czy Williama Cowpcra (The Task, Olney Hymns - te ostatnie we
współautorstwic z Newtonem).
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duszpasterską w Kościele Anglii oceniać można na około 50 osób46, to w 1800 r.
byuo ich ponad 500, zaü w 1830 pomiędzy 1/8 a 1/4 ogóuu kleru anglikańskiego
uwayaüo sić za ewangelikalnie wierzĆcych47. Zjazdy pastorskie otworzyły drogę
do innego rodzaju wspólnych przedsięwzięć, do tworzenia stałych stowarzyszeń
księży w rodzaju Eclectic Society (założone w 1783), Elland Society i in. W ślad
za nimi próbowano stworzyć korporacje celowe - mające zwłaszcza na wzglę
dzie instytucjonalne ujęcie naczelnej pasji ewangelikałów: pasji rozszerzania
Ewangelii na świat.
Na początek powstały organizacje zajmujące się zbieraniem środków, ekspe
dycją i utrzymywaniem misjonarzy zamorskich. W roku 1795 powstało, przy
znaczącym wkładzie ewangelikalnych anglikanów, międzywyznaniowe London
Missionary Society (Londyńskie Towarzystwo Misyjne), operujące w swojej hi
storii na Tahiti, w Chinach, Indiach, Azji Południowo-Wschodniej oraz w Połu
dniowej i Wschodniej Afryce. Następnie w 1799 r. powołano czysto anglikańskie
i ewangelikalne Society for Missions in Africa and the East (Towarzystwo dla
Misji w Afryce i na Wschodzie) z Thomasem Scottem, wziętym pisarzem i du
chownym jako pierwszym sekretarzem. Przemianowane później na Church Mis
sionary Society (Kościelne Towarzystwo Misyjne) działało w Kanadzie, Nowej
Zelandii, na Środkowym Wschodzie, w Zachodniej i Wschodniej Afryce, w Per
sji, Indiach, Pakistanie, Południowych Chinach i Japonii. Dla potrzeb misji krajo
wej w 1799 r. powołano Religious Tract Society (Towarzystwo Broszur Religij
nych), którego zarząd w połowie obsadzony był przez anglikanów a w połowie
przez ich braci z kręgów nonkonformistycznych: wydawało ono druki ulotne o
treści ewangelizacyjnej i budującej oraz książki - z czasem jego publikacje uka
zywały się w 200 językach. Potrzeba druku tanich, masowych edycji Pisma
Świętego legła u podstaw założonego przez ewangelikalnych anglikanów i in
nych protestantów w 1804 r. Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblij
nego (British and Foreign Bible Society). Znacznie później do wymienionej ini
cjowanej przez anglikanów-ewangelikałów plejady organizacji misjonarskich do
łączyło Church Pastoral Aid Society (Kościelne Towarzystwo Pomocy
Duszpasterskiej), powołane w roku 1836, wspierające misję wewnętrzną48. Spra
wie kształtowania opinii publicznej w duchu wartości bliskich ewangelikalizmowi miała służyć także prasa: założony w 1802 r. „Christian Observer” - miesięcz
nik (sponsorowany przez Eclectic Society), również ukazujący się co miesiąc
„Zion’s Trumphet”, powstały w 1809 r. (przemianowany potem na „Christian
Guardian”) oraz tygodnik „The Record”, ukazujący się od stycznia 1828 r.
46 Bo tyle mniej więcej listów wysłał wówczas Jan Wesley do bliskich mu duchownych anglikańskich
potencjalnie gotowych do partnerstwa z metodyzmem - Kenneth Hylson-Smith: dz. cyt., s. 35.
47 Zob. A.D. Gilbert: Religion and Society in Industrial England: Church, Chapel and Social Change
1740-1914, London 1976, s. 166.
48 Na temat wymienionych i innych struktur misyjnych szeroko pisze: Stephen Neill, A History o f
Christian Missions, London 1964, passim.
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Niezależnie od działań, mających na celu pozyskiwanie dla wiary osób stro
niących od życia chrześcijańskiego, ewangelikałowie wiele uwagi i środków po
święcali na formację duchową i intelektualną członków swojego grona. Tradycyj
nym miejscem, gdzie się realizowała ta idea, był przede wszystkim dom rodzinny
i zbór, przy czym środowiska te starały się wpoić swoim uczestnikom, iż każdy
chrześcijanin z osobna jest osobiście przed Bogiem odpowiedzialny za swą kon
dycję religijno-etyczną. Ewangelika! zachęcany był do nabycia codziennej medytatywnej lektury Biblii, systematycznej, zwykle spontanicznej, modlitwy, regular
nego uczestnictwa w nabożeństwie niedzielnym, świętowania niedzieli w gronie
rodziny (przy rygorystycznym unikaniu pracy), na forum której uprawiano prak
tyki religijne w rodzaju wspólnego studium Pisma Świętego, czytania literatury
religijnej, zwłaszcza postylli i innych rozważań biblijnych, gremialnego śpiewu
pieśni religijnych. Pilnym wychowaniem religijnym otaczano dzieci, którym od
powiednich pouczeń dostarczano i w domu i w kościele, w tym ostatnim miejscu
z myślą o najmłodszych powołano do życia szkółkę niedzielną. Jej twórcą w roku
1780 był anglikański ewangelika! Robert Raikes (1735-1811) z Gloucester49. O
ile opisany styl prywatnej pobożności znamionował ewangelikalizm od początku
istnienia, to w rozważanym okresie poważnie rozwinięto troskę o rezolutne
kształtowanie kandydatów do posługi duchownej. Elity ewangelikalne zdawały
sobie sprawę, iż należna uwaga poświęcona formacji osób sposobiących się do
służby pastorskiej50 oraz troska o umieszczenie ich na odpowiedniej posadzie,
przesądza przyszłe losy ewangelikalizmu. Jak już zaznaczono, stowarzyszenia
duchownych dość wcześnie podjęły się gromadzenia funduszy na edukację kan
dydatów do ordynacji, teraz jednak przyszła pora zadbać o ukształtowanie serc i
umysłów ewangelikałów aspirujących do urzędu kościelnego. Szczególne zasługi
w tym zakresie położył jeden z najwybitniejszych ewangelikalnych anglikanów
w ogóle, a prominentna postać tejże epoki, ks. Charles Simeon (1759-1836)51.
Przez 54 lata aż do śmierci służył w ramach różnych funkcji w kościele Św. Trój
cy w centrum Cambridge, gdzie ukończył uniwersytet i gdzie w King’s College
pełnił szereg stanowisk naukowych52. Swą charyzmą przyciągał zwłaszcza nie
zliczone rzesze studentów, którzy zresztą stanowili zwykle połowę prowadzone
49 W roku 1800 w Anglii do szkółek niedzielnych uczęszczało 200 tys. dzieci, pięćdziesiąt lat później
ponad 2 miliony czyli 13 % populacji, w roku 1881 - 5,7 min. Zob. Edward Roylc: Evangelicals and
Education (w:) Evangelical Faith and Public Zeal. Evangelicals and Society in Britain 1780-1980, red. John
Wolffc, London 1995, s. 121.
50 Ewangelikałowie ze względu na sprzeciw wobec idei kapłaństwa ofiamiczcgo oraz uznawanie
doktryny o powszechnym kapłaństwie wszystkich chrześcijan unikali terminu kapłan (ang. priest). Na
określenie osoby ordynowanej stosowali raczej takie nazewnictwo, jak duchowny (clergyman), pastor lub rzadziej - minister (używany głównie w Kościołach protestanckich). Odpowiednio do zajmowanej funkcji
w hierarchii kościelnej tytułowali duchownych oczywiście per biskup (bishop), proboszcz (vicar),
wikariusz (curate) etc.
51 H.C.G. Moulc: Charles Simeon, London 1948; Charles Smyth: Simeon and Church Order. A Study o f
the Origins o f the Evangelical Revival in Cambridge in the Eighteenth Century, Cambridge 1940; Hugh
Evan Hopkins: Charles Simeon o f Cambridge, London 1977.
52 Simeon dużo pisał i publikował. Jego spuścizna wydana została jeszcze za jego życia w 21
pokaźnego formatu tomach objętych tytułem: Horae Homileticae, London 1832.
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go przezeń zboru. Miał wpływ na przyjęcie ewangelikalnej formy chrześcijań
stwa przez znaczącą część środowiska akademickiego, w tym także grupę profe
sorów. Wprowadził nowatorskie jak na owe czasy metody pastoralne: od 1792 r.
przez 40 lat po nabożeństwach niedzielnych organizował tzw. sermon classes po
legające na dyskusji na temat wysłuchanego kazania; w 1813 r. wprowadził piąt
kowe spotkania konwersatoryjne, zaś cały zbór ujął w system małych grup dusz
pasterskich, zaspakajających indywidualne potrzeby duchowe ich członków. Me
todę dialogującą Simeon stosował także podczas kursu teologicznego, który
prowadził dla studiujących w Cambridge, dbając jednocześnie, by przyswajana
przez adeptów teologii wiedza zdobywała także solidny grunt duchowy dzięki
formacji dostarczanej w ramach życia zborowego, do którego ich wciągał. Pro
boszcz ze Św. Trójcy był lojalnym i gorliwym synem Kościoła Urzędowego wadził się z ewangelikałami lekko traktującymi swą przynależność do anglikanizmu i gotowymi opuścić jego szeregi z chwilą natrafienia ze strony oficjalnych
czynników kościelnych na sprzeciw wobec ich stanowiska doktrynalnego i po
bożności. Dla zachowania i rozszerzenia ewangelikalnych wpływów w Kościele
Anglii powołał w 1817 r. trust (powiernictwo), zwane później jako Simeon Trust,
którego zadaniem było wykupywanie od patronów prawa do obsadzania parafii
duchownymi. W ten sposób zapewniał ewangelikałom stałe wpływy: jeszcze za
jego życia powiernictwo miało prawo zawiadywania 21 parafiami na terenie całej
Anglii, w tym o kluczowym znaczeniu, które oczywiście dzięki temu mogły uzy
skać i utrzymać swój ewangelikalny charakter53. Jego tropem poszło wielu in
nych - powstały kolejne trusty, gwarantujące ewangelikalnym pastorom pracę, a
przez to otwierały drogę do zakorzenienia ewangelikalnej obecności w kraju i
umożliwiały ustawiczne krzewienie ich orędzia. Rozwiązanie to stanowiło świet
ne wsparcie dla stanu posiadania anglikańskich ewangelikałów, którzy poza nie
zbyt licznymi wyjątkami (kiedy to patron utożsamiał się z ewangelikalizmem)
musieli polegać na dobrej woli często niechętnego ich postawie religijnej, a po
siadającego prawo desygnacji, biskupa lub arystokraty.
Początek XIX stulecia przynosi ewangelikałom w Kościele Anglii wzrost pre
stiżu społecznego. Po ponad stu latach od śmierci biskupa Halla (zm. 1710)
z Bristolu, „ostatniego kalwinisty” w episkopacie54, w r. 1815 do „ławy bisku
piej” wprowadzony zostaje przedstawiciel zbliżonej proweniencji, ks. Henry Ry
der (1777-1836) i jako pierwszy ewangelikalny biskup obejmuje rządy w diecezji
z siedzibą w Gloucester, by w 1824 r. zasiąść na stolicy w Lichfield i Coventry55.
Nawrócony dla sprawy ewangelikalnej po kilkunastu latach od ordynacji du
53 Do końca wieku patronat sprawowany przez Simeon Trust objął liczbę ponad 100 parafii. Roger Steer:
dz. cyt., s. 167.
54 David Bcbbington: Evangelicalism in Britain..., dz. cyt., s. 36. Dodajmy jednak, że w czasie, gdy
cwangclikalizm nic miał w episkopacie zdeklarowanych przedstawicieli, to jednak wśród biskupów byli
ludzie z ewangelikalizmem wyraźnie sympatyzujący. Ich listę podaje Kenneth Hylson-Smith: dz. cyt., s. 50.
55 G.C.B. Davies: The First Evangelical Bishop, London 1958, passim.
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chownej, spełnił dobre usługi dla swojego środowiska: zasłynął jako dobry orga
nizator, płomienny (i poważany także przez króla Jerzego III) kaznodzieja, zaan
gażowany katecheta wśród dzieci, m.in. twórca diecezjalnego towarzystwa
kształcenia biednych. Niebawem konsekrację biskupią otrzymali ks. Charles
Sumner (1826) i jego rodzony brat ks. John Sumner (1828), który później został
arcybiskupem Canterbury, pierwszym ewangelikałem na stolicy św. Augustyna
(1848-1862)56.
Awans społeczny ewangelikalizmu nie budowali jedynie hierarchowie kościel
ni. U schyłku XVIII wieku z tym kręgiem związali się bowiem przedstawiciele
wyższych sfer arystokracji. Najbardziej wpływowa ich część skupiła się wokół
osoby Williama Wilberforce’a (1759-1833), od 1780 r. posła do Izby Gmin, na
wróconego w wieku lat 25 pod wpływem lektury Rise and Progress o f Religion
in the Soul Doddridge’a i bez reszty oddanego odtąd ideałom ewangelikalizmu57.
Znajdując się pod wpływem wiodących postaci tej tradycji, Johna Newtona, Joh
na Thomtona (zm. 1790 - zwanego przez G.M. Travelyana „najwcześniejszym
ewangelikalnym magnatem”) i Henry’ego Venna, stał się jego świeckim przy
wódcą przełomu stuleci58. Spod jego pióra wyszło wiele porywających tekstów o
treści religijnej, na czele z nadzwyczaj popularnym i treściwym podręcznikiem
„propagandy ewangelikalnej”59 pt. A Practical View o f the Prevailing Religious
System o f Professed Christians in the Higher and Middle Classes... Contrasted
with Real Christianity (Praktyczny pogląd na dominujący styl religijności nomi
nalnych chrześcijan z klasy wyższej i średniej w zestawieniu z rzeczywistym
chrześcijaństwem - 1797), jednakowoż jego podstawowa zasługa dla środowiska
ewangelikałów polegała na wyznaczaniu wzorców zachowań społecznych, szcze
gólnie w sferze działalności publicznej. W 1797 r. Wilberforce osiadł w podlondyńskiej miejscowości Clapham, do której trafił też zespół podobnych mu pod
względem mentalnym i religijnym przedstawicieli życia politycznego i gospodar
czego. „Grupa z Clapham”, a może raczej „sekta z Clapham” {The Clapham
Sect), jak złośliwie nazwano ów krąg aktywnych politycznie i gospodarczo ewangelikalnych anglikanów, postawiła sobie za cel przeprowadzenie szeregu reform
społecznych w życiu Wielkiej Brytanii. Było to możliwe, gdyż poza Wilberforcem - jej niekwestionowanym liderem - wielu „claphamitów”60 (członków „ary
stokratycznej parafii” w Clapham oraz ich pochodzących z innych miejsc sojusz
ników) zasiadało w parlamencie względnie w inny sposób uczestniczyło w życiu
brytyjskiej elity (bankierzy jak Henry Thomton, syn Johna; biznesmeni, jak
56 Dla ilustracji skali zaangażowania Johna Sumncra podajmy, iż jako biskup Chester wybudował
w trakcie 19 letnich rządów w diecezji 232 kościoły. Zob. Luis J. Rogier i in.: Historia Kościoła t. 4
(1715-1848), tłum. Tadeusz Szafrański, Warszawa 1987, s. 223.
57 Do najnowszych biografii należą prace: John Pollock, Wilberforce, London 1977 i Robin Fumcaux,
William Wilberforce, London 1974.
58 John T. McNeill: The Evangelical Movement, art. cyt., s. 89.
59 Tamże.
60 Innym przydomkiem uczestników tego kręgu było określenie „św ięci” (Saints).
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Charles Grant - prezes East India Company, dziennikarze, jak Zachary Macaulay,
ojciec Tomasza i współzałożyciel Uniwersytetu Londyńskiego)61. Sam Wilberforce najwięcej wysiłku włożył w walkę ze zjawiskiem niewolnictwa: naprzód dążył
do wprowadzenia ustawowego zakazu handlu ludźmi w Imperium Brytyjskim,
potem do zniesienia niewolnictwa jako takiego. Pierwszy cel został osiągnięty
w 1807 r., drugi w 1833, w olbrzymim stopniu dzięki jego osobistemu zaangażo
waniu62. Jedną z metod łagodzenia objawów tragedii kupczenia Murzynami, mia
ła być przedsięwzięta przez ewangelikałów inicjatywa założenia w 1787 r. afry
kańskiej kolonii dla wyzwoleńców w Sierra Leone. Owa „Prowincja wolności”
przeżyła jednak wiele dramatycznych epizodów i nie spełniła wysokich oczeki
wań jej ewangelikalnych założycieli, którzy obok funduszy pozyskanych od Im
perium, włożyli weń własne ogromne i środki i nadzieje. Nie zapominajmy przy
tym, iż kampania przeciw niewolnictwu stanowiła jeden tylko (choć niezwykle
spektakularny) element wielotorowych działań ewangelikałów w sferze społecz
nej. Na forum parlamentu zabiegali oni intensywnie o reformę prawa karnego,
zwłaszcza o złagodzenie drakońskich sankcji karnych, walcząc szczególnie prze
ciw nadużywanej wówczas karze śmierci. Podobnie jak w tym przypadku, pozy
tywny efekt przyniosły działania mające na celu przyjęcie ustawodawstwa (po
czątki prawa pracy) dotyczącego warunków pracy w fabrykach, zatrudniania
młodocianych (np. głośna sprawa tzw. „climbing boys” - dzieci pracujących na
kominach i innego rodzaju „wysokościach”), oraz wprowadzenia elementów
„modelowego” więziennictwa według koncepcji Jeremy’ego Benthama63. Duże
zainteresowanie ewangelikałowie kierowali na położenie biedoty. Obok akcji fi
lantropijnych, polegających na przejściowym usuwaniu symptomów nędzy, stara
li się tworzyć instytucje, które w sposób trwały przyczyniały się do zmniejszania
ich rozmiarów. W ramach działań w tej dziedzinie znajdowały się inicjatywy ma
jące na celu poprawę warunków materialnych i procedur postępowania z pensjo
nariuszami schronisk dla bezdomnych i zakładów dla psychicznie chorych.
Tak szeroka jak na owe czasy aktywność społeczna ewangelikałów spotykała
się, a czynią to także obecnie niektórzy historycy protestantyzmu angielskiego,
z pewnego rodzaju rezerwą a nawet krytyką. Przy uznaniu zasług ewangelikalizmu dla zniesienia „hańby Imperium”, którym było niewolnictwo, wytyka się
rzeczonemu środowisku jego daleko idący konserwatyzm społeczny, a stąd też
niewystarczające zaangażowanie w rozwiązywanie trudnych problemów, jakie
trapiły XIX społeczeństwo brytyjskie. Uwaga o zachowawczym politycznie cha
rakterze anglikańskiego ewangelikalizmu tamtej doby jest trafna, słuszna jest tak
61 I.C. Bradley w niepublikowanej pracy doktorskiej pt. Politics o f Godliness. Evangelicals in Parliament
1784-1832 (Oxford 1974 ) podaje, że w latach objętej jej zakresem w parlamencie brytyjskim zasiadało co
najmniej 112 ewangelikałów. Za: K. Hylson-Smith, dz. cyt.y s. 80.
62 Dla zilustrowania intensywności parlamentarnych zabiegów Wilbcrforcc’a wystarczy powiedzieć, że
stosowny projekt wprowadzający zakaz handlu niewolnikami odrzucano w Izbic 11 razy.
63 D.W. Bcbbington: William Wilberforce (w:) The Lion Handbook - The History o f Christianity, red.
T. Dowlcy, Tring 1994, s. 563.
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że ocena w sprawie niechęci ewangelikałów wobec radykalizmu społecznego.
Jak pisze Michael Hennell, ewangelikałowie nie wierzyli ani w demokrację ani
w związki zawodowe. Rewolucja francuska przeraziła ich i zraziła do tego rodzaju
skrajnych idei. Ewangelikałowie chcieli uczynić dla biednych wszystko, co
w ich mocy; ale nie chcieli, by biedota mogła uczynić to sama dla siebie.6*. Ich
lider, Wilberforce, w latach 1795-1819 występował przeciwko próbom osłabienia
porządku konstytucyjnego Zjednoczonego Królestwa, wierząc iż związana z Ko
ściołem monarchia jest najlepszą formą ugruntowania leżących u jej podstaw bi
blijnych wartości. Ich zdaniem Biblia nakazywała szanować ancien regime, i jed
nocześnie okazywać miłosierdzie tym, którzy znajdują się w opresji. Stąd brało
się mocne wsparcie dla Królestwa, stąd też brała się ograniczona, choć wciąż
imponująca swym nowatorstwem, akcja społeczna6465. Takie podejście ewangelika
łów satysfakcjonowało, gdyż główny motor przemiany jednostek i mas upatry
wali nie w - rozumianym na XIX-wieczny sposób - postępie społecznym a
w starej religii (Old Religion), z jej akcentem na upadłą naturę człowieka i zbaw
czą ofertę miłosiernego Boga, który odmienia serca Jemu ufających66. Rezerwa
względem daleko idącego aktywizmu społecznego kompensowali sobie gorli
wym zaangażowaniem w walkę o podniesienie obyczajów. Dwadzieścia lat przed
objęciem przez królową Wiktorię tronu, to właśnie oni zapoczątkowali „wiktorianizm”, z jego udawanym lub nie rygoryzmem moralnym67. Tępili przeto i walkę
kogutów i tortury w więziennictwie, walczyli z plugawymi książkami i wyzy
skiem dzieci w przemyśle ciężkim, domagali się zamykania parków i muzeów
w niedzielę68 ale i słynęli z wielkiej samodyscypliny, rzetelności i uczciwości69.
Z racji stanowczego obstawania przy swoich twardych zasadach ewangelikałowie
zyskiwali przydomek „świętych”, a nierzadko i fanatyków. Ta ostatnia ocena nie
zawsze pozbawiona była zasadności. Ze względu na swój biblizm - wielorakie
przywiązanie do prawd Pisma Świętego, ewangelikałowie przejawiali tendencję
do lekceważenia innych wartości i dokonań. Nierzadko patrzyli „z góry” na ina
czej myślących i prowadzących odmienny styl życia, nierzadko też dystansowali
się, a nawet oddzielali od „nieewangelikałów”70. Przyjmujących taką postawę
64 Michael Hcnncll: The Evangelicals (w:) The Lion Handbook..., dz. cyt., s. 538.
65 Na marginesie należy wspomnieć, że część XIX-wiccznych ewangelikałów przez długi czas miała
poważne wątpliwości co do dopuszczalności bezpośredniego zaangażowania w politykę.
66 Kenneth Hylson-Smith: Evangelicals..., dz. cyt., s. 66.
67 Michael Hcnncll: The Evangelicals, art. cyt., s. 538.
68 Ewangelikałowie byli zagorzałymi „sabbatarianami”, to jest orędownikami ścisłego świętowania
chrześcijańskiego sabatu czyli niedzieli. Anegdotycznie brzmi wiadomość o cwangclikalnym proboszczu
anglikańskim z Cheltenham, który przez sześć lat powołując się na konieczność przestrzegania dnia
odpoczynku skutecznie nic dopuszczał do zatrzymywania się w niedziele pociągu pasażerskiego na
miejscowej stacji kolejowej. W 1831 r. ewangelikałowie założyli czynne po dziś dzień The Lord’s Day
Observance Society - Towarzystwo Przestrzegania Dnia Pańskiego. Zob. Michael Hcnncll: art. cyt., s. 539.
69 Hugh McLeod: Religion and the People o f Western Europe 1789-1970, Oxford-New York 1990,
s. 109.
70 Np. Hylson-Smith pisze, że jedną z zasad wychowywania dzieci w cwangclikalnych domach, było
przekonanie, iż dziatwa wierzących może utrzymywać kontakty wyłącznic z dziećmi „domowników wiary”.
Dz. cyt., s. 105.
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ewangelikałów opisane zachowanie wpędzało do swoistego getta religijnego, a
w konsekwencji kulturowego. Nie wszyscy się jednak tej tendencji poddawali dotyczy to zwłaszcza eminentnych duchownych i świeckich przedstawicieli
ewangelikalnego anglikanizmu. Koniec końców, historia starając się oddać spra
wiedliwość ewangelikalizmowi przełomu wieków XVIII i XIX, dostrzega jego
znaczące zasługi w dziedzinie publicznej. Zwięźle streszcza je nie związany
z tym nurtem klasyk historiografii angielskiej W.E.H. Lecky: [Ewangelikalizm
spowodował] wielką rewolucję moralną w Anglii; zaszczepił w niej, także w naj
bardziej zbrutalizowanych i zaniedbanych częściach populacji namiętny i trwały
- inspirowany religią - styl życia. I jakiekolwiek by były jego wady i słabości,
niewątpliwie wyswobodził on wielkie rzesze ludzi od strachu przed egzystencją,
nadał cieplejszy koloryt ówczesnej pobożności oraz dodał wiele energii filantro
pijnym działaniom każdej denominacji zarówno w Anglii, ja k i w koloniach71.
Powyższa ocena jest prawdziwa również w odniesieniu do ewangelikałów angli
kańskich tamtych czasów, których także niektórzy historycy anglikanizmu nie
wahają się, nie bez dozy słuszności nazwać - mimo znanych braków i niedosko
nałości - najszczerszą solą Kościoła Anglii w czasach niszczącej obojętności i
zepsucia (John Stoughton)72, a nawet ojcami założycielami współczesnego Ko
ścioła Anglii (Sir James Stephen)73.

IV. Okres zwarcia z traktarianizmem i podupadania ewangelikalizmu
(po lata 20. XX wieku)
Znaczącym wyzwaniem dla ewangelikalizmu w Kościele Anglii stał się traktarianizm. Zjawisko to, tak nazwane od serii druków ulotnych pt. Tracts fo r the Ti
mes, napisanych przez jego wybitnych przedstawicieli, oznaczało anglikański
ruch wewnątrzkościelny, mający na celu ugruntowanie w Ecclesia Anglicana za
niechanych lub niewystarczająco docenianych tam niektórych starożytnych tra
dycji, zwłaszcza doktryny o sukcesji apostolskiej i jej pochodnych. Nawiązywał
do nurtu wysokokościelnego w anglikanizmie, a jego zasady miały być wymie
rzone w „papizm i dysydentów” („against Popery and Dissent”), czyli we wpły
wy rzymskokatolickie i czysto protestanckie74. Mimo tej deklaracji pierwszym
przedmiotem kontestacji grupy traktarian skupionej wokół Johna Keble’a, Johna
Henry Newmana i Edwarda Pusey’a, był wewnętrzny stan Kościoła, w tym i
kształt jego zależności od państwa. Głęboka ingerencja parlamentu w życie ko
ścielne bezpośrednio spowodowała słynne wystąpienie ks. Johna Keble’a
z 14 VII 1833 r., ujęte w kazaniu zwanym Assize sermon, od którego liczy się
początek ruchu. W ślad za nim przyszła publikacja Tracts: otworzył je Newman
71 John Briggs: The First Industrial Nation (w:) The Lion Handbook..., dz. cyt., s. 520.
72 Kenneth Hylson-Smith: dz. cyt., s. 66.
73 James Stephen: Essays in Ecclesiastical Biography, London 1883, s. 445.
74 Tractarianism (w:) The Oxford Dictionary o f the Christian Church, dz. cyt., s. 1388.
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(1801-1890)75 traktatem z września 1833 r. i zakończył (niespodziewanie dla sie
bie) traktatem nr 90 ze stycznia 1841 r. Ten ostatni tekst, zatytułowany Remarks
on Certain Passages in the Thirty-Nine Articles (Uwagi o niektórych passusach
Trzydziestu Dziewięciu Artykułów [Religii]), wzbudził wielkie poruszenie także
wśród ewangelikałów, którzy początkowo dość obojętnie podchodzili do zjawi
ska traktarianizmu, nie dostrzegając w nim poważniejszego zagrożenia dla swo
ich interesów. W pewnym okresie ewangelikałowie i traktarianie odkrywali fakt,
iż w istocie są względem siebie sojusznikami, już to gdy chodziło o krzewienie
praktyki częstej komunii świętej, już to gdy chodziło o niedopuszczenie dysyden
tów (ewangelików reformowanych - prezbiterian i kongregacjonalistów, a także
baptystów i metodystów) do studiów w Oksfordzie. Gdy jednak traktarianizm
frontalnie zaatakował zdobycze Reformacji angielskiej i pokazał, jak to przykła
dowo stało się na kartach Newmanowskiego traktatu nr 9076, że idzie mu o od
rzucenie protestanckich znamion Kościoła Anglii77, ewangelikałowie zdali sobie
sprawę z grożącego im ze strony traktarian niebezpieczeństwa78. Zresztą skala
żądań, wysuwanych przez nowy ruch, wraz z upływem czasu się rozszerzała. Ho
łubiona przezeń zwłaszcza nauka o sukcesji apostolskiej stała się kanwą szcze
gólnego rozwoju doktryny na temat kapłaństwa, posiadającej rysy bliskie rzym
skokatolickiej interpretacji urzędu kościelnego, postrzegającej w osobie osoby
wyświęconej alter Christus. Traktarianizm (z czasem zwany także ruchem oksfordzkim, lub bardziej obraźliwie: puseyityzmem - od nazwiska jednego z lide
rów, E. Pusey’a) akcentował wiarę w realną, cielesną obecność Chrystusa w eu
charystii, w związku z czym krzewił tzw. kult eucharystyczny (oddawanie czci
hostii), propagował praktykę spowiedzi usznej, kult Marii Panny i świętych oraz
stosowanie, zarzuconych w XVI-wieku, paramentów liturgicznych (np. ornatów,
krucyfiksów, obrazów, figur, świec, kadzidła, święconej wody). Lista ta pozwala
sobie wyobrazić reakcję ewangelikałów, których aspiracją było utrwalenie prote
stanckiego charakteru Kościoła Anglii. Ruch oksfordzki, zrazu traktowany jako
nowy acz konwencjonalny wykwit partii wysokokościelnej, począł się jawić dla
ewangelikalizmu jako groźny wróg, godzący w podstawy bytu „Reformed
Church of England” („reformowanego Kościoła Anglii”), którym miała być
w mniemaniu ewangelikałów angielska religia państwowa. Przejście na łono Ko
ścioła rzymskiego niektórych, w tym także wybitnych jak Newman, synowie
Wilberforce’a czy Henry Manning, przedstawicieli traktarianizmu79, spotęgowało
w oczach ewangelikałów grozę sytuacji.

75 Związany zresztą w młodości z cwangclikalizmcm - por. Jan Henryk Newman: Apologia pro vita sua,
tłum. Stanisław Gąsiorowski, Kraków 1948, s. 28nn.
76 Tekst w: Documents o f the Christian Church, red. Henry Bcttcnson, London 1963, 449-453.
77 Kenneth Hylson-Smith: High Churchmanship in the Church o f England. From the Sixteenth Century
to the Late Twentieth Century, Edinburgh 1993, s. 117.
78 Stanowcze potępienie treści Tracts ze strony ewangelikałów dokonało się dopiero w styczniu 1837 r.
na konferencji duchownych cwangclikalnych w Islington.
79 Luis J. Rogier i 2in, dz. cyt.y s. 225.
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Ewangelikalna odpowiedź na ruch oksfordzki dokonała się w dwóch fa
zach: pierwszą można określić mianem konstruktywnej, drugą - histerycznej.
Wobec uświadomienia sobie skali popularności traktarianizmu, wszak począt
kowe działania ruchu oksfordzkiego uzyskały pisemne poparcie 7000 du
chownych Kościoła Anglii i 220 000 rodzin80, ewangelikałowie przystąpili do
działań mających na celu intelektualne zbicie tez traktariańskich, wykazanie
racji przemawiających za protestanckim podejściem do Biblii jako najwyż
szego autorytetu religijnego, wykazanie doniosłości Reformacji dla Ecclesia
Anglicana, oraz potwierdzenie protestanckiego charakteru tegoż Kościoła.
Aby skutek ten osiągnąć, podjęto olbrzymi wysiłek organizacyjny. W kon
struktywnej fazie zmagań z ruchem oksfordzkim szereg autorów ewangelikalnych przygotowało rzeczowe opracowania teologiczne, argumentujące prze
ciw założeniom potężniejącego z dnia na dzień przeciwnika. Najcenniejsze z
nich to prace ks. Edwarda Bickerstetha z 1838 r. pt. The Christian Fathers o f
the First and Second Centuries, ks. Isaaca Taylora z 1840 r. pt. Ancient Chri
stianity i ks. Williama Goode z 1842 r. pt. The Divine Rule o f Faith and Prac
tice. Na stronicach tych dzieł wiedli spór z traktarianami w sprawie najwyż
szej normy wiary i praktyki chrześcijańskiej, zagadnień soteriologicznych,
zwłaszcza znaczenia doktryny usprawiedliwienia grzesznika z łaski przez
wiarę, roli sakramentów w Kościele i rangi urzędu kościelnego, zwłaszcza w
kontekście zagadnienia sukcesji apostolskiej81. Ponieważ ruch oksfordzki w
swojej argumentacji powoływał się w dyskusji na powyższe tematy na roz
strzygnięcia poczynione w Kościele pierwszych wieków, ewangelikałowie
występowali przeciwko idealizowaniu wczesnego Kościoła. Wskazywali, że
chrześcijaństwo starożytne, w tym także i jego eminentni przedstawiciele, a w
tej liczbie i Ojcowie Kościoła, borykali się z trudnościami, herezjami i wła
snymi słabościami, stąd nie mogą być uznawani za pewny wzorzec, pewnych
świadków apostolskiej tradycji. Ewangelikałowie podkreślali zarazem, iż je 
dynym czystym świadkiem orędzia apostolskiego jest Biblia, stąd należy jej
się status probierza wszelkiej doktryny i praktyki chrześcijańskiej.
W toku próby sił z traktarianizmem, ewangelikalizm uświadomił sobie silniej
niż wcześniej swoją bliskość względem aspiracji i dokonań protestantów czasu
Reformacji. Dostrzegł związek teologiczny, związek w zakresie podejścia do
praktyki kościelnej, a nawet związek historyczny, genetyczny. W teologii Refor
macji poczęto poszukiwać wsparcia dla tez głoszonych współcześnie. Stąd ewan
gelikalizm przystąpił do popularyzacji protestanckich opinii z okresu XVI wieku
i późniejszych, dokonując zarazem naukowego opracowania znacznej części spu
ścizny przynależącej do tej tradycji. W 1840 r. powstało The Parker Society, wy
znaczające sobie zadanie publikacji dziel ojców i wczesnych pisarzy naszego re
80 Kenneth Hylson-Smith: Evangelicals in the Church o f England, dz. c y t s. 113.
81 Peter Toon: Evangelical Theology 1833-1856. A Response to Tractarianism, London 1979, passim.
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formowanego Kościoła Anglii, przekazujące czytelnikom dzieła pióra Cranmera,
Latimera, Ridleya i innych, a także teksty formularzy liturgicznych z okresu Re
formacji82. Od 1843 r. The Calvin Translation Society, powołane specjalnie
w tym celu, podjęło trud wydawania dzieł zebranych Jana Kalwina. Z później po
wstałych tekstów na zasadzie wyrazistego przykładu wyróżnić można wznowie
nie przez ewangelikałów 18-tomowego dzieła, piszącego na początku XVIII wie
ku i antypapiesko nastawionego biskupa Edmunda Gibsona Preservative Against
Popery (Zabezpieczenie przed papizmem). Obok tego rodzaju ewangelikalnych
inicjatyw wydawniczych i naukowych równocześnie rozszerzały się inicjatywy
korporacyjne - przystąpiono do tworzenia stowarzyszeń skupiających stanow
czych zwolenników zachowania i krzewienia protestanckiego charakteru Kościo
ła Anglii. Do szeregu towarzystw takiej proweniencji zaliczyć trzeba Protestant
Association (zał. 1836 r. i wydające od 1839 r. wpływowy w tym kręgu Prote
stant Magazine), The British Reformation Society (zał. 1845) i Evangelical Al
liance (zał. 1846 r.), choć to ostatnie stawiało sobie znacznie dalej idące - niż
poprzednie związki - cele. Poczucie osaczenia ze strony - ogólnie rzecz ujmując
- stronnictwa wysokokościelnego, skłoniło ewangelikałów do ponownego odkry
cia braterstwa z członkami środowisk ewangelikalnych w Kościołach protestanc
kich, i to zarówno na Wyspie, jak i za granicą. Alians Ewangelikalny stał się tego
braterstwa organizacyjnym ujęciem83. W skład Aliansu weszli ewangelikałowie
różnych wyznań: anglikanie84, baptyści, kongregacjonaliści, luteranie, metodyści,
bracia plymuccy, prezbiterianie i inni, wywodzący się z wielu krajów świata85.
Inną okazją do wyraźnego zamanifestowania więzi anglikańskich ewangelikałów
ze światowym protestantyzmem była inicjatywa ustanowienia w Jerozolimie bi
skupstwa protestanckiego. Idea ta na gruncie anglikańskim wiązana jest z nazwi
skiem prominentnego ewangelikała Lorda Shaftesbury86, i datuje się na rok 1838.
Szybko też, bo w 1841 r. uzyskała wsparcie ze strony króla pruskiego Fryderyka
Wilhelma IV. I ewangelikałom anglikańskim (żarliwym zwolennikom misji za
morskiej), i protestanckiemu (ściślej: ewangelicko-unijnemu) monarsze Prus,
chodziło o skupienie pod jednym pasterzem zborów protestanckich różnych na
rodowości i wyznań w Palestynie, oraz zapewnienie im międzynarodowych gwa
rancji wolności kultu i misji. Miał nim być biskup anglikański mianowany prze
miennie przez króla Anglii i Niemiec, przy czym arcybiskupowi Canterbury
przyznano prawo wetowania nominacji pruskich. Jednocześnie też pastorzy luterańscy pozostający w obediencji tak usytuowanego biskupa Jerozolimy mieli
otrzymywać ordynację duchowną z rąk biskupa po uprzednim podpisaniu angli
82 K. Hylson-Smith: Evangelicals..., dz. cyt., s. 115.
83 Zob. w j. polskim: Tadeusz J. Zieliński, Jesteśm y jednym ciałem w Chrystusie. Powstanie i istota
Aliansu Ewangelicznego, Myśl Ewangeliczna 1991.
84 Nic wszyscy jednak cwangclikalni anglikanie byli zwolennikami uczestnictwa w Aliansie.
85 Joel Edwards: The Evangelical Alliance. A National Phenomenon (w:) For Such a Time as This.
Perspectives on Evangelicalism, Past, Present and Future, red. Steve Brady i Harold Rowdon, s. 49nn; Clive
Calver: The Rise and Fall o f Evangelical Alliance 1838-1905 (w:) For Such a Time..., dz. cyt. s. 148.
86 H. Hoddcr: The Life and Work o f the Seventh Earl o f Shaftesbury t. 1, London 1886, s. 235.

PRZEGLĄD EWANGELIKALNEGO NURTU KOŚCIOŁA ANGLII

37

kańskich Trzydziestu Dziewięciu Artykułów87. Założenia te zaczęto realizować
w listopadzie 1841 r., kiedy to w urząd biskupa jerozolimskiego wprowadzony
został ks. Michael Solomon Alexander - urodzony w Prusach duchowny angli
kański żydowskiego pochodzenia88. Posunięcie to stanowiło ciężki cios dla traktarian, gdyż Kościół Anglii stanowczo w ten sposób stwierdził jedność z prote
stantyzmem niemieckim, postrzeganym przez katolicy żujących traktarian jako
antyteza chrześcijaństwa, które chcieli praktykować w anglikanizmie.
Przechodząc do opisu działań ewangelikałów, mających na celu odparcie
ofensywy traktariańskiej, które plasują się w okresie nazwanym tutaj „fazą histe
ryczną”, na czoło należy wysunąć wzmiankę o wszczynanych przez przedstawi
cieli tego środowiska procesach karnych przeciwko zwolennikom ruchu oksfordzkiego. Skargi kierowane do sądów opierano na przekonaniu, iż traktarianie89, wprowadzając pewne nowe elementy do liturgii, naruszają ustawodawstwo
państwowe regulujące życie Kościoła, a tym samym naruszają obowiązujący w
państwie porządek prawny. Akcja stawiania traktarian, zwanych wtedy również
rytualistami, przed sądem, rozwinęła się na dobre w połowie XIX stulecia i cią
gnęła się przez następne 40 lat (Hylson-Smith). Najgłośniejszy proces wiązał się
ze sprawą biskupa Edwarda Kinga z Lincoln, oskarżonego w 1889 r. przez ewangelikała nazwiskiem Read o łamanie ustalonych praw Kościoła przez umieszcza
nie i zapalanie świec w ołtarzu, orientowaną postawę przy ołtarzu, wykonywanie
znaku krzyża przy wypowiadaniu słów rozgrzeszenia w kościele, mieszanie wina
z wodą podczas przygotowywania elementów do komunii oraz puryfikację na
czyń liturgicznych w trakcie nabożeństwa. Bp King, postać szanowana w Koście
le, w tym także przez szerokie rzesze ewangelikałów, mający opinię świątobliwe
go duchownego, został uznany winnym. Nie znalazł się jednak w więzieniu, jak
się to działo w szeregu innych przypadków - do szczególnie jaskrawych należy
osadzenie w więzieniu na dwa lata F.L. Greena z Miles Platting oraz A. Tootha ze
Św. Jakuba w Hatcham, wyniesionego z kościoła przez tłuszczę. By raz jeszcze
unaocznić rodzaj zarzutów warto wskazać, że w 1850 r. skierowano skargę prze
ciwko anglokatolikowi ks. Williamowi Bennettowi, zarzucając mu łamanie prawa
poprzez praktykę udzielania komunii świętej bezpośrednio do ust wiernego (a nie
poprzez podanie pateny i kielicha do ręki), czynienie w kościele znaku krzyża,
rozpoczynania kazania od słów W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tudzież
udzielenie parafianinowi „ostatniego namaszczenia”. Tę ostatnią praktykę zakwe
stionował zwłaszcza biskup Blomfield z Londynu, popierający oskarżenie przed
sądem. Rytualiści odpłacali jednak ewangelikałom pięknym za nadobne. By
87 K. Hylson-Smith: The Evangelicals..., dz. cyt., s. 120.
88 Obszerniejszą literaturę dotyczącą tego frapującego zagadnienia podaje: Luis J. Rogier i 2in, dz. cyt.,
s. 371.
89 Pojęcia tego używamy tutaj w szerokim znaczeniu, jako odnoszącego się do wszystkich tych, którzy
znajdowali się w nurcie traktariańskim. Zaistniały w nim także osoby wysuwające roszczenia
o rekatolicyzację (względnie: dcprotcstantyzację - zob. Paul Avis: art. cyt., s. 21) Kościoła Anglii, idące
o wiele dalej niż żądania pierwszych liderów ruchu oksfordzkiego.
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wzmocnić swoje szanse w konfrontacji z ewangelikalizmem i by promować swój
model życia kościelnego powołali w 1859 r. English Church Union (Angielską
Unię Kościelną)90, prowadzącą akcję zjednywania wiernych dla Wysokiego Ko
ścioła i osłabiania wpływów ewangelikalnych (w tym także przez procesy sądo
we: zarzucano im naruszanie przepisów kościelnych np. poprzez organizowanie
nabożeństw w teatrach; dodajmy, że oskarżano także ewangelikalnych bisku
pów). Kiedy proboszcz parafii Św. Justusa w Cornwall ks. George Cornelius
Gorham (1787-1857)91 dał publiczne ogłoszenie, iż poszukuje kandydata na wi
kariusza wolnego od błędu traktarianizmu, spotkał się w 1848 r. z zarzutem ze
strony swego biskupa Henry Phillpottsa z Exeter, iż nie uznaje doktryny o odro
dzeniu chrzcielnym (baptismal regeneration), kontestowanej tradycyjnie przez
ewangelikałów, a hołubionej przez anglokatolików92. Po zbadaniu oskarżonego
przez biskupa, hierarcha odmówił Gorhamowi prawa dalszego pełnienia urzędu
kościelnego. Ks. Gorham odwołał się do sądu państwowego, żądając przywróce
nia do służby kościelnej z uwagi na bezpodstawność opinii biskupa, iż chrzest
dokonuje odrodzenia osoby chrzczonej. Sąd (Court of Arches) orzekł niekorzyst
nie dla Gorhama stwierdzając, iż choć standardy anglikańskie nieprecyzyjnie wy
rażają się na temat treści pojęcia odrodzenia, to jednak poddawane chrztowi nie
mowlę odrodzenia doświadcza93. Werdykt ten był dla ewangelikałów kamieniem
obrazy. Gdyby został utrzymany, mógłby czynić dalszą obecność ewangelikałów
w Kościele Anglii niemożliwą - dotyczył bowiem kwestii dla nich jak najbar
dziej zasadniczej: niezależności nawrócenia (conversion) od jakiegokolwiek aktu
spełnianego przez człowieka, w tym także od sakramentu. Gorham oczywiście
odwołał się do sądu wyższej instancji (Privy Council) i ostatecznie w r. 1850
uzyskał orzeczenie dla siebie i dla ewangelikalizmu anglikańskiego (w tym pod
ówczas 6000 ewangelikalnych duchownych) korzystne94. Wizja schizmy została
90 W szybkim czasie, w 1865 r., dla przeciwwagi, powstało cwangclikalnc Church Association
(Stowarzyszenie Kościelne), liczące w 1869 r. już 8 tysięcy członków. Jednym z jego celów było
występowanie przeciwko asymilacji zwyczajów Kościoła Rzymuy m.in. poprzez zbieranie pieniędzy na procesy
przeciwko anglokatolikom. Obok Church Association powstawały później kolejne korporacje cwangclikalnc
tego typu, łącznic z bardziej radykalnymi, jak Protestant Association domagające się ustawodawstwa opartego
na Słowie Bożym, czy zgoła agresywnymi jak Protestant Truth Society Johna Kcnsita trudniące się
zakłócaniem i rozbijaniem nabożeństw wysokokościclnych. Hylson-Smith, dz. cyt., s. 128 i 132.
91 J.C.S. Nias: Gorham and the Bishop o f Exeter, London 1951, passim.
92 Michael Green: Baptism. Its Purpose, Practice and Power, London 1987, s. 57.
93 Antony Lcntin: Anglicanism, Parliament and the Courts (w:) Religion in Victorian Britain, red. Gerald
Parsons, Manchester-New York 1988, 96nn.
94 Przychylność organów państwa względem ewangelikalizmu, a w istocie rzeczy względem
protestanckiej odmiany anglikanizmu, pogłębiała się u schyłku XIX wieku. Dzięki zaangażowaniu
Shaftcsbury’cgo w 1874 roku Izba Gmin uchwaliła ustawę o uporządkowaniu kultu publicznego (Public
Worhip Regulation Act), która realizowała cwangclikalnc żądania co do kształtu liturgii K ościoła
państwowego, choć dopuszczała ona stosowanie komży (cwangclikałowic poszli w tej sprawie na
kompromis zgadzając się na „skromną komżę”). Opisany stosunek państwa do postulatów stronnictwa
ewangclikalncgo w dużym stopniu sprawił, iż cwangclikałowic są tradycyjnie - po dziś dzień stanowczymi zwolennikami utrzymania urzędowego (oficjalnego, państwowego) statusu Kościoła Anglii.
Inna racja wiąże się z przekonaniem ewangelikałów, iż protestancki w swych rcformacyjnych założeniach
Kościół, jest najskuteczniejszą gwarancją zachowania chrzcścijańsko-protcstanckicj kultury Anglii, tudzież
narzędziem ewangelizacji sckularyzujących się coraz bardziej Anglików.
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zażegnana. Epizod ten - podobnie jak i poprzednie - pokazuje, jakim dobrom za
grażać mogła prowadzona przez obie strony konfliktu ewangelikalno-traktariańskiego wojna przez sądami państwowymi95.
Choć zwarcie z traktarianizmem stanowiło podstawowy wątek dziejów ewangelikalizmu anglikańskiego przeważającej części wieku XIX, to jednak szczęśli
wie nie wyczerpywało ono całej treści działań i dokonań ewangelikałów w Ko
ściele Anglii w tym czasie. Nadal w centrum jego religijnej misji znajdowało się
orędzie o „darmowej łasce” (free grace), to znaczy możliwości darmowego przy
jęcia przez każdego grzesznika Bożej oferty całościowej przemiany dotychczaso
wego życia. Ujmowało ono przesłanie reformacyjnej doktryny o usprawiedliwie
niu z łaski przez wiarę. Nadal dokładano starań, by głoszono go wszelkimi spo
sobami jak największej liczbie odbiorców. Poza szerzeniem ewangelikalnego
przesłania w dostępnych dla ewangelikałów tradycyjnych miejscach kultu, stara
no się to czynić w miejscach naonczas nietypowych dla działalności Kościoła
urzędowego. Organizowano przeto zgromadzenia religijne na otwartym powie
trzu (open air meetings), wzorowane na doświadczeniach metodyzmu i prote
stantyzmu amerykańskiego, wynajmowano sale teatralne, sale w karczmach,
obiektach gminnych etc. Z inicjatywy ewangelikałów zaczęto urządzać w niety
powych dla dotychczasowej praktyki nabożeństwowej porach zgromadzenia
ewangelizacyjne: tak stało się również - przy wielkim zainteresowaniu wiernych
- w londyńskim Opactwie Westminsterskim, miejscu koronacji i pochówku mo
narchów angielskich, i w tamtejszej katedrze Św. Pawła. Tak w II połowie XIX
utarł się zwyczaj organizowania na szeroką skalę nabożeństw popołudniowych i
wieczornych, a także rekolekcji (retreats) i dni skupienia (quiet days) - obie
ostatnie formy krzewione były przez ewangelikalnego biskupa Edwarda H. Bickerstetha (1825-1906). Rozszerzyła się wówczas też praktyka skrupulatnie przy
gotowanych ewangelizacji (misji) parafialnych, elementem czego było szkolenie
doradców duchowych prowadzących rozmowy z osobami, które w trakcie spo
tkania nawróciły się do Chrystusa, przygotowanie drukowanych materiałów for
macyjnych, zadbanie o chóralną oprawę muzyczną oraz wdrożenie świeżo na
wróconych w dojrzałe życie chrześcijańskie drogą cyklicznych spotkań poewangelizacyjnych. Ogniskową typowej ewangelizacji w parafii anglikańskiej było
płomienne kazanie biegłego mówcy, zaś częścią spotkań formacyjnych dla na
wróconych regularne nabożeństwa z komunią świętą. Ewangelikałowie z Kościo
ła Anglii chętnie już uczestniczyli w organizowaniu wielkich krajowych kampa
nii misyjnych z ewangelikałami z Wolnych Kościołów (Free Churches) czyli
wspólnot protestanckich na Wyspie, pozostającymi poza Kościołem państwo
wym. Najbardziej spektakularnym tego przykładem były wielkie ewangelizacje
prowadzone przez Amerykanina Dwighta Lymana Moody’ego, który po raz
pierwszy przemówił do rzesz Anglików w 1873 r., zaś dwa lata później wysłu
95 John R.H. Moorman: A History o f the Church in England, dz. cyt.y s. 154.
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chany był ogółem przez 1,5 miliona osób96. Prócz ewangelizacji współpraca z dy
sydentami tradycyjnie odbywała się i na innych polach jak: upowszechnianie Pi
sma, popieranie edukacji bazującej na protestanckich fundamentaliach, misja za
graniczna, praca charytatywna na rzecz biednych, ochrona dnia odpoczynku, dzia
łania antykatolickie i antyrytualistyczne. W tym sensie ewangelikalizm anglikański
II. poł. dziewiętnastego stulecia zabiegał o wewnątrzprotestancki ekumenizm.
Pośród nowych form działalności religijnej wskazać można pracę duszpasterską
wśród dzieci i młodzieży opartą o zasady skautingu oraz - stanowiącą anglikańską
odpowiedź na powstanie Armii Zbawienia {Salvation Army) - Armię Kościelną
{Church Army), utworzone w 1881 r. przez ks. Evana Hopkinsa ze Św. Trójcy w
Richmond stowarzyszenie, mające na celu dostarczenie zaniedbanym materialnie i
duchowo ludziom, zupełnie tak jak dzieło gen. Bootha, owego słynnego „3 razy
S”: Soap, Soup, Salvation (mydła, zupy i zbawienia). W nurcie działań charytatyw
nych realizowanych bezpośrednio przez ewangelikalną część Kościoła plasuje się
służba diakonis skupionych w zgromadzeniu założonym przez ewangelikała ks.
Williama Pennefathera (1816-1873) w Mildmay w 1860 r. Diakonat wzorowany
był na luterańskich zakładach w Kaiserwerth i Strasburgu97, wysyłał swoje członki
nie do pracy na terenie całego Kościoła tak, że diakonisę z Mildmay Mission stały
się trwałym elementem życia wielu ewangelikalnych parafii anglikańskich. Ich po
sługa przyjmowała postać pracy katechetycznej, ewangelizacyjnej, edukacyjno-wy
chowawczej, ta ostatnio szczególnie zaś w zakresie przysposabiania kobiet do pro
wadzenia domu, zdobycia zawodu, wyzwolenia z prostytucji etc.
Wielka troska ewangelikałów o oświatę i wychowanie na poziomie elementar
nym, średnim i zawodowym nie miała jednak przez kilka dekad środkowych mi
nionego stulecia paraleli w odniesieniu do edukacji na szczeblu akademickim.
Doceniali oni co prawda wagę uniwersyteckiego kształcenia teologicznego, lecz
trudno w tym obszarze mówić o pasji środowiska ewangelikalnego. Stąd skrom
ność przedsięwzięć w omawianym zakresie aż po lata 70. XIX wieku. W tej da
cie, już po fisku z ustanowieniem w 1855 r. koledżu teologicznego Litton Hall
(założonego przy współudziale Lorda Shaftesbury) poczęto myśleć o powołaniu
w Oksfordzie albo w Cambridge czysto ewangelikalnej akademickiej instytucji
teologicznej. W 1877 r. grupa prominentnych ewangelikałów otrzymała środki i
kupiła dom w Oksfordzie, który stał się siedzibą Wycliffe Hall; w 1881 r. w Cam
bridge powstał Ridley Hall, zaś w latach 90. powołano koledż w Hull, który
w przeciwieństwie do dwóch poprzednich (czynnych z powodzeniem po dzień
dzisiejszy) funkcjonował niedługo98.
96 John Martin: Gospel People?, dz. cyt., s.
97 Jocelyn Murray: Gender Attitudes and Contribution o f Women to Evangelism and Ministry in the
Ninetenth Century (w:) Evangelical Faith and Public Zeal, dz. cyl., s. 103-104; K. Hylson-Smith:
Evangelicals..., dz. cyt., s. 152.
98 Edward Roylc: Evangelicals and Education (w:) Evangelical Faith..., dz. cyt., s. 130-131.
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Duchownymi przywódcami anglikańskiego ewangelikalizmu drugiej połowy
dziewiętnastego stulecia byli zwłaszcza dwaj biskupi: John Charles Ryle oraz Han
dley Carr Glyn Moule. Ryle (1816-1900)", pierwszy biskup Liverpoolu (od 1880 r.
niemal do śmierci), uważany jest za ojca tożsamości współczesnego ewangelikali
zmu w Kościele Anglii. Położył wielkie zasługi w ustaleniu treści pojęcia ewangelikalny anglikanin, związał je z orędziem Biblii, teologiczną spuścizną Reformacji
angielskiej, wiktoriańską kulturą i Kościołem państwowym. W dobie posttraktariańskiego sporu o charakter anglikanizmu, był nieugiętym zwolennikiem lojalno
ści ewangelikałów względem Ecclesia Anglicana. Jednocześnie opowiadał się za
konsekwentnym sojuszem z ewangelikałami z Wolnych Kościołów. Jego imię roz
sławiła obfita twórczość pisarska, obejmująca poza pozycjami książkowymi ponad
200 popularnych broszur (traktaty za 1 pensa). W sprawie praktyki kościelnej po
zostawał wiemy spuściźnie protestanckiej, choć gotów był do umiarkowanych
kompromisów z przedstawicielami innych tradycji. Konsekwentnie opowiadał się
za szerokim udziałem świeckich w zarządzaniu Kościołem i sprawowaniu przez
nich posługi kościelnej (łącznie z wygłaszaniem kazań i uczestnictwem w sprawo
waniu eucharystii). Znakiem jego pragmatyzmu w zakresie praktyki kościelnej
było krzewienie przezeń idei uproszczonego nabożeństwa {elementary service) dla
osób trudno percypujących tradycyjne nabożeństwa liturgiczne, a także optowanie
za stworzeniem jednego wspólnego arcybiskupstwa w Anglii, kosztem stolicy arcy
biskupiej w Yorku. Teologicznie był kalwinistą, czego wyrazem był jego sprzeciw
wobec ruchu pobożnościowego uformowanego wokół konferencji duchowych
w Keswick99100, gdzie krzewiono bardziej emocjonalny, zasadzający się na idei perfekcjonizmu rodzaj ewangelikalizmu101. Zgoła przeciwny stosunek do doktryny z
Keswick miał drugi wiodący duchowny ewangelikalny interesującego nas okresu,
biskup Handley Carr Glyn Moule (1841-1920). Moule, od 1901 roku ordynariusz
Durham, sprzyjał angielskiemu „mchowi świętości” {Holiness Movement), jako
zgodnemu z koncepcjami biblijnymi i ewangelikalnymi, co popierał swoim autory
tetem ponadprzeciętnego teologa. Był pierwszym dziekanem Ridley Hall w Cam
bridge, profesorem tegoż uniwersytetu, płodnym pisarzem. Spod jego pióra wyszło
syntetyczne ujęcie teologicznych poglądów ewangelikalizmu Outlines o f Christian
Doctrine (1889), historia tegoż w XIX wieku The Evangelical School in the Church
o f England. Its Men and its Work in the Nineteenth Century (1901) oraz długi ciąg
komentarzy do wielu ksiąg Nowego Testamentu102.
99 Peter Toon i Michael Smout: John Charles Ryle. Evangelical Bishop, Cambridge 1976, passim;
Marcus Loanc: John Charles Ryle 1816-1900, London 1983, passim.
100 Zob. charakterystykę zjawiska - John Pollock: The Keswick Story, London 1964.
101 Zgromadzenia w Keswick akcentowały przekonanie, iż chrześcijanin, czyli człowiek odrodzony,
może już w życiu doczesnym osiągnąć stan duchowej doskonałości (stąd pcrfckcjonizm), polegający
zwłaszcza na całkowitej wolności od czynienia grzechu. Ryle zbijał ten pogląd, jako sprzeczny
z reformacyjną ideą simul iustus et peccator, zwłaszcza w książkach pt. Holiness z 1877 r. i Practical
Religion z 1878 r., nadal dostępnymi w druku i szeroko czytanymi.
102 John B. Harford, Frederick C. McDonald: Handley Carr Glyn Moule Bishop o f Durham, London
1922, passim.
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Mimo niezwyczajnych przymiotów dwóch przedstawionych właśnie postaci,
trzeba wszelako stwierdzić, iż najwybitniejszym ewangelikałem w Kościele An
glii w omawianym okresie nie był hierarcha duchowny, lecz działacz świecki.
Anthony Ashley Cooper (1801-1885)103, siódmy hrabia (Seventh Earl) Shaftesbu
ry zwany po prostu Lordem Shaftesbury, jawi się bowiem jako mąż opatrznościo
wy ewangelikalizmu anglikańskiego, a zresztą ewangelikalizmu w Wielkiej Bry
tanii w ogólności. Stał się inicjatorem, patronem i mecenasem dziesiątek przed
sięwzięć ewangelikałów w rozmaitych dziedzinach życia. Wykorzystywał swoją
pozycję arystokraty, torysowskiego (konserwatywnego) posła do parlamentu,
człowieka bliskiego premierom i rodzinie królewskiej, by popierać sprawę ewangelikalną (An Evangelical Cause). Historia Anglii zapamiętała zwłaszcza jego
zaangażowanie w sprawy społeczne. Było ono tak bogate, że w tym miejscu wy
wołać można przykładowo tylko niektóre jego przejawy. W najwcześniejszym
okresie działalności publicznej Shaftesbury zajął się pracą nad ustawodawstwem
z zakresu prawa pracy, szczególnie w obrębie regulacji dotyczących zatrudnienia
w przemyśle (skrócenie tygodnia pracy, skrócenie dnia pracy do 10 h - w 1832 r.
wprowadził stosowny projekt, który stał się potem prawem). Dzięki jego zabie
gom uchwalona została w 1847 r. ustawa o fabrykach, całościowo regulująca
materię, obowiązująca całe dziesięciolecia, gruntownie przy znaczącym udziale
Lorda nowelizowana w 1874 i 1878 r. Obok prawa dotyczącego przemysłu, Ash
ley z pasją zajmował się kwestiami ochrony zdrowia, w tym zdrowia publiczne
go. Wiele wysiłku poświęcił walce z nieuświadomionym co do skali i zaniedba
nym podówczas zjawiskiem chorób psychicznych, jak wówczas mówiono: obłą
kania (lunacy). W roku 1845 przeforsował ustawę powołującą stałą agendę
rządową (Lunacy Commission) podlegającą Lordowi Kanclerzowi i odpowie
dzialną za rozwiązywanie problemu zdrowia psychicznego. Nałożyła ona na sa
morządy terytorialne obowiązek tworzenia zakładów dla psychicznie chorych.
Niemal w wigilię wybuchu epidemii cholery (1848-1849) wysiłki Shaftesbu
ry’ego przyczyniły się walnie do uchwalenia ustawy o zdrowiu publicznym (Pu
blic Health Act - później za jego kadencji z jego inicjatywy zmieniana), użytecz
nej w tworzeniu systemu walki z tą chorobą. Troska o warunki sanitarne miesz
kańców kraju kierowała jego zabiegami o utworzenie państwowej administracji
sanitarnej, burzenie niebezpiecznych dla zdrowia budowli w dzielnicach nędzy
etc. W polu szczególnych zainteresowań Shaftesbury’ego leżała sytuacja bytowa
i duchowa dzieci i młodzieży. Z jego inicjatywy w 1844 r. poczęto tworzyć sys
tem szkół dla zaniedbanych społecznie i ubogich dzieci (Ragged schools). Po
wstały one w oparciu o kościelne szkółki niedzielne, zaś koordynująca ich dzia
łalność Ragged School Union (Unia Szkół dla Ubogich), działająca pod prezydencją Lorda Shaftesbury’ego, nie ograniczała się do zapewnienia dzieciom
103 Z nowszych opracowań biograficznych wskazać można: G.F.A. Best, Shaftesbury, London 1964;
Georgina Battiscombc: Shaftesbury. Biography o f the Seventh Earl, London 1974; Geoffrey Finlayson: The
Seventh Earl o f Shaftesbury 1801-1885, London 1981; John Pollock: Shaftesbury. The Poor Man's Earl,
London 1985.

PRZEGLĄD EWANGELIKALNEGO NURTU KOŚCIOŁA ANGLII

43

darmowej nauki, lecz tworzyła również stałe ochronki dla dzieci, punkty me
dyczne i punkty dożywiania. Celem szkół było nie tylko nauka elementarza, lecz
także ukierunkowanie i przysposobienie do zawodu. Symptomatycznym wyra
zem starań Lorda Ashley w tym obszarze było uzyskanie od rządu w 1866 r. w
darze żaglowego okrętu wojennego Chichester, zaś w 1874 r. drugiej jednostki
Arethusa, na których młodych - społecznie zaniedbanych - chłopców przysposa
biano do służby w marynarce Jej Królewskiej Mości. Trudno w skrócie wyliczyć
wszystkie formy czynnej pomocy dzieciom, młodzieży i kobietom, jakie popiera
ne były przez Shaftesbury’ego i jego współpracowników. Dorzućmy tylko, że
z pasją walczył on ze zjawiskiem okrucieństwa względem dzieci (prezesował
m.in. London Society for the Prevention of Cruelty to Children), tworzył siero
cińce, schroniska dla kobiet schodzących z drogi prostytucji, zakłady dla ociem
niałych etc.104 Ta olbrzymia skala przedsięwzięć nie mogła być oczywiście dzie
łem samego Lorda Ashley - pracowały na nią tysiące pasjonatów, motywowa
nych głównie ich ewangelikalną religią. Shaftesbury miał jednak charyzmat i
odwagę stanąć na czele wskazanych dążeń i swoją rolę traktował jako realizację
powołania religijnego. Był bowiem człowiekiem religii - jak pisze biskup Moor
man był to strict Evangelical105, który przedsięwzięcia społeczne uznawał za na
rzędzie i następstwo wyznawania Ewangelii. Sam aktywizm społeczny widział
jako działanie połowiczne, gdyby nie opierał się na i nie prowadził do wyznawa
nia Zbawiciela, który jako jedyny potrafi zaspokoić najgłębsze potrzeby człowie
ka. Jego zdaniem bez przemieniającej mocy Ewangelii wszystkie nadzieje są bez
podstawne, wszelkie ustawodawstwo niewystarczające, wszelka idea konserwa
tywna jest nonsensem jeśli nie opiera się na alfie i omedze wszelkiej polityki,
którą dla niego był Chrystus.106 Dlatego wiele czasu poświęcał na bezpośrednie
wspieranie dzieł czysto religijnych. Biograf Shaftesbury’ego, John Pollock wyli
cza ponad 30 stowarzyszeń, którym Lord przewodniczył lub patronował, a lwia
ich część to przedsięwzięcia czysto religijne i to nie tylko anglikańskie i między
wyznaniowe. Świadkowie podają, iż jego udział w tych instytucjach nie był by
najmniej „malowany”107. Wiążąc z religią wielką wagę Shaftesbury czynnie
wpływał na politykę wyznaniową państwa. Ponieważ odgrywał poczesną rolę w
kreowaniu nowych biskupów, określony został mianem Bishops Maker - „produ
centa biskupów”, acz przyznać mu trzeba, że troszczył się o wprowadzenie do
„ławy biskupiej” nie tylko swoich współbraci ewangelikalnych anglikanów, lecz
również - zgodnie z anglikańską zasadą comprehensiveness (wszechogarniania,
inkluzywności) - przedstawicieli innych tradycji wewnątrzkościelnych, w tym
także anglokatolików. Wymógł na premierze, by przy nominacjach do episkopatu
brać pod uwagę przede wszystkim walory duchowe, religijne kandydatów - co
104 Kenneth Hylson-Smith: Evangelicals..., clz. cyt., s. 199.
105 John R.H. Moorman: A History..., clz. cyt., s. 366.
106 Cyt. za: G. Finlayson: The Seventh Earl..., dz. cyt., s. 127.
107 Na liście Pollocka znajdziemy m.in. i Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Young Men’s
Christian Association (YMCA), Baptist Missionary Society, Lord’s Day Observation Society, South
American Missionary Society, Spurgeon’s Homes. Zob. John Pollock: Shaftesbury..., dz. cyt., s. 185-186.
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nie było podówczas w Anglii takie oczywiste: liczyły się w tej mierze głównie
koneksje polityczne108109*.
Lord Ashley stojąc na czele szeroko zakrojonych działań XIX wiecznych
ewangelikałów wyczuwał w chwili, gdy był u szczytu swojej kariery, natężenie
zagrożeń towarzyszących wiedzionemu przezeń środowisku. Jak pisze jego bio
graf, Georgina Battiscombe, wbrew oczekiwaniom, iż era „biskupów Shaftesbury’ego”, czyli czas wyjątkowej kariery ewangelikałów w Kościele otworzy drogę
do ewangelikalnej dominacji w anglikanizmie, nic takiego się nie stało. Co wię
cej, ewangelikalizm począł podupadać, co Shaftesbury wyraźnie widział: „ Śro
dowisko ewangelikałne, kiedyś tak mocne, teraz po prostu przestaje istnieć ” na
pisał w swoim dzienniku 16 kwietnia 1865 r.m Spostrzeżenie to poczynione w
okresie prosperity ewangelikałów stawało się na przełomie wieków coraz bar
dziej aktualne. Słabnięcie ruchu spowodowane było zwłaszcza jego stanem inte
lektualnym. Kiedy pojawiły się zagrożenia natury światopoglądowej, jak spór o
darwiniańską teorię ewolucji, czy zyskujące coraz większą popularność tezy sta
wiane przez XIX wieczną niemiecką krytykę biblijną (zwaną w angielszczyźnie
Higher Criticism), ewangelikałowie nie potrafili wypracować rzeczowego, mery
torycznego stanowiska. Raczej zamknęli się w dobrze obwarowanej twierdzy
swoich dotychczasowych poglądów, niechętni do dialogu z otoczeniem. Czasem
ich reakcje przyjmowały kształt agresji wobec przedstawicieli nowych prądów
umysłowych: agresji słownej lub posiłkowania się powagą ustawodawstwa pań
stwowego. Jeśli chodzi o sferę dyskusji naukowej i wpływ na rozwój sytuacji w
Kościele [ewangelikałowie] znaleźli się poza nawiasem,1(). Jak to ujął współcze
sny nam ewangelikalny biskup Colin Buchanan, nie należy tego faktu uznać za
konsekwencję niskiej liczebności tego nurtu w anglikanizmie - w II połowie XIX
w. była to bowiem jego zdaniem najsilniejsza grupa w Kościele Anglii - lecz
temu, iż dokonywał się wówczas nie tyle spadek w liczebności, lecz w zakresie
moralexu. Nic dziwnego - dodaje - że ta tendencja zmusiła stronnictwo [ewangelikalne] do schodzenia w życiu kościelnym „do podziemia”112, dodajmy, że także
kosztem zaangażowania społecznego. Ekskluzywizm i zamknięcie ewangelika
łów musiało się wyraźnie dawać we znaki zarówno osobom znajdującym się
poza, jak i w jego ramach. Stan ich ówczesnej mentalności dobitnie kwituje bi
skup Anthony Thorold (1825-1895), ówczesny działacz ewangelikalny, notabene
odmawiający swojego czasu wizytowania w swojej diecezji parafii wysokokościelnych. Odnosząc się do mentalności ewangelikałów, panującej w opisywa
nym kształcie aż po kres pierwszej wojny światowej, biskup wyraża życzenie:
Marzenie mojego życia polega na pragnieniu uświadomienia wszystkim, iż
,0H Kenneth Hylson-Smith: Evangelicals..., dz. cyt., s. 158.
109 Georgina Battiscombe: Shaftesbury, dz. cyt., s. 100.
1,0 John Martin: Gospel People? Evangelicals and the Future o f Anglicanism, dz. cyt., s. 65.
111 Colin Buchanan, - wypowiedź w piśmie Anvil 1984, nr 1, s. 8
1,2 Tamże.
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ewangelikalny członek naszego Kościoła (an Evangelical Churchman) może ko
chać kulturę, być obiektywnym, patrzeć na świat wnikliwie i rezolutnie, do
strzegać dobro bez względu na to, gdzie i dzięki komu się ono przejawian3.

V. Okres polaryzacji ewangelikalizmu na nurt liberalny i zachowawczy
(po lata 50. obecnego stulecia)
Skonfrontowane z okropnościami wielkiej wojny społeczeństwo brytyjskie
poczęło w większym niż wcześniej stopniu odwracać się od życia religijnego,
czego wyrazem stał się dramatyczny spadek frekwencji kościelnej. Zjawisko to
dotyczyło także ewangelikalizmu, co pognębiło jego i tak trudne położenie, spo
wodowane wspomnianą nieadekwatnością kulturową ewangelikalizmu, rzucającą
się w oczy zwłaszcza od początku bieżącego stulecia. To wszystko pozwoliło wy
sunąć tezę, że - jak to ujął Stephen Neill - Ewangelikalizm posiadał wówczas
zdecydowanie gorszą reputację i słabszy wpływ na świat anglikański niż kiedy
kolwiek wcześniej w całym okresie poprzednich stu pięćdziesięciu lat]]Ą. Randle
Manwaring, autor podstawowego opracowania na temat dziejów anglikańskich
ewangelikałów w XX wieku z kolei powiada, iż było wówczas oczywistym, że
środowisko to nie miało całościowej oferty dla społeczeństwa,I5. Co więcej, we
wnętrzny stan stronnictwa ewangelikalnego nie rodził też perspektyw na szybką
odmianę tej kondycji. Parafie omawianej proweniencji izolowały się od pozosta
łej części wspólnoty anglikańskiej, ich duchowni skoncentrowani byli na posłu
dze wyłącznie w ramach własnej społeczności, unikając zaangażowania ogólnokościelnego, zaś cały ruch cierpiał na deficyt znaczących, ponadprzeciętnych
przywódców116.
Niekorzystny dla ewangelikałów bieg spraw po pierwszej wojnie światowej
utrwalił się wraz z pojawieniem się w Kościele Anglii po raz kolejny i z nową
siłą tendencji kwestionujących oficjalny protestancki charakter tej wspólnoty.
Nawiązywały one do postulatów XIX-wiecznego anglokatolicyzmu, ale miały
bezpośrednie oparcie w stosunkowo szeroko rozpowszechnionych nastrojach pa
nujących wśród ogółu wiernych, nie tylko o nastawieniu wysokokościelnym.
Nowe stulecie, a zwłaszcza doświadczenia czasu wojny, przyniosły zapotrzebo
wanie na religijność z jednej strony posiadającą znamiona starożytnego zakorze
nienia, z drugiej operującą szerokim zestawem impulsów estetycznych. W świa
domości społecznej dość mocno ugruntowało się przekonanie, iż kryteria te speł-*15
1.3 Cyt za: G. R. Ballainc, A History o f the Evangelical Party in the Church o f England, London 1908,
s. 222.
1.4 Stephen Neill: Anglicanism, dz. cyt., s. 400.
115 Randle Manwaring: From Controversy to Co-existance. Evangelicals in the Church o f England 19141980, Cambridge 1985, s. 42.
1,6 Tamże, s. IX.
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nia pobożność typowa dla anglikatolicyzmu, lub zawierająca wybrane elementy
anglokatolicyzmu. Już same dramatyczne przeżycia Brytyjczyków związane
z wojną zrodziły skłonność do nieznanych w oficjalnym anglikanizmie praktyk:
chodzi zwłaszcza o modlitwy za zmarłych oraz o absolucję sakramentalną.
Wprowadzenie ich do kościelnej codzienności prowadziło w konsekwencji do za
biegania przez ich zwolenników o uwzględnienie tychże praktyk, ba, o usankcjo
nowanie ich w oficjalnych dokumentach Kościoła, zwłaszcza zaś w formularzach
liturgicznych, z obowiązującą Book o f Common Prayer (BCP - „Księga wspólnej
modlitwy”, „Modlitewnik”) na czele.
Obowiązująca wówczas wersja BCP ustalona została w 1662 r., roku ustawy o
ujednoliceniu religii w Królestwie (Act of Uniformity). Miała więc być świadec
twem ostatecznego uznania Kościoła Anglii za wcielenie reformowanej religii pro
testanckiej (Reformed Protestant Religion)117. Zrywała co za tym idzie z doktryna
mi i obyczajami, które mogły być uznane za sprzeczne z protestantyzmem jej auto
rów. Protestancką proweniencję „Modlitewnika” z 1662 r. kontestowali anglikanie
utożsamiający się z innymi prądami religijnymi przy argumentacji, iż neguje zasa
dę kohabitacji, zgodnego współistnienia w Ecclesia Anglicana różnych nurtów we
dług reguły comprehensiveness (inkluzywności), preferując tylko anglikanów-protestantów118. Już w 1908 r. rozległy się stanowcze głosy, by dokonać rewizji Księgi,
dopuszczając w jej zapisach formuły dające wszystkim tradycjom wewnątrzkościelnym pielęgnowanie swoich specyfik. Z biegiem lat żądania przybierały na sile
wywołując głośną Prayer Book controversy (spór o Księgę wspólnej modlitwy)119.
Ponieważ organem władnym podjąć ostateczną decyzję w sprawie zmiany treści
BCP był parlament, przebieg omawianego procesu uzależniony był od kolei rzeczy
w życiu publicznym. Dyskusję przerwała pierwsza wojna światowa, po której po
wrócono do sprawy. Wśród postulatów wskazywano na konieczność takiego prze
redagowania Księgi, by możliwe było w pełni legalne stosowanie przez duchow
nych szat mszalnych, przechowywanie sakramentu komunii, adoracja elementów
eucharystycznych, modlitwa za zmarłych, używanie kadzidła120.
Na takie dictum ewangelikałowie zmobilizowali wszystkie swoje siły, uznali
bowiem powyższe działania za godzenie w podstawę ich eklezjalnej egzystencji:
podniesiono rękę na ustanowiony przez prawo protestancki Kościół narodowy.
To z tych kręgów w 1918 r. wyszedł ostry protest przeciwko zmianom w BCP
złożony na ręce obu arcybiskupów (Canterbury i Yorku) - wśród jego sygnatariu
szy było 9 biskupów, 3000 księży i 100 tysięcy wiernych121. Kolejnym znakiem
1.7 Study o f Anglicanism, red. Stephen Sykes and John Booty, London 1988, s. 130.
1.8 Kenneth Hylson-Smith: High Churchmanship in the Church o f England, dz. cyt., s. 274, Kenneth
Hylson-Smith: Evangelicals..., dz. cyt., s. 237.
m Zob. Study o f Anglicanism, dz. cyt., s. 417.
120 Kenneth Hylson-Smith: Evangelicals..., dz. cyt., s. 229.
121 Kenneth Hylson-Smith: Evangelicals..., dz. cyt., s. 236.

PRZEGLĄD EWANGELIKALNEGO NURTU KOŚCIOŁA ANGLII

47

protestów była petycja z 1924 r. podpisana przez 304 500 wiernych122. Tego ro
dzaju inicjatyw miało być jeszcze wiele - wszystkie one wskazują na wysoką
temperaturę toczącego się sporu. Przedstawiciele ewangelikalizmu podchodzili
do projektu zmian w sferze liturgii bardzo zasadniczo, wychodząc z założenia, iż
liturgia jest bez reszty wyrazem teologii123. Mieli zwłaszcza przekonanie, że zmia
ny w zakresie sposobu sprawowania eucharystii (w tym i zachowania się du
chownego i wiernych względem przechowywanych elementów eucharystycz
nych po dystrybucji komunii) będą miały kardynalne znaczenie dla oficjalnej soteriologii anglikańskiej, a zwłaszcza kluczowej dla ewangelikalizmu doktryny o
usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Przykładowo ewangelikałowie zwracali
uwagę na fakt, iż w przypadku przypisania aktowi sprawowania Wieczerzy Pań
skiej znamion ofiary przebłagalnej za grzechy, zakwestionowana zostanie prawda
o w pełni zadośćuczyniającym charakterze krzyżowej ofiary Jezusa124. Z emfazą
oświadczali, że uczynienie ze stołu komunijnego ołtarza podważa skuteczność
jedynego prawdziwego ołtarza, którym był krzyż Golgoty125. A ponieważ równo
legle z działaniami mającymi na celu rewizję „Modlitewnika” strona anglokatolicka podejmowała działania mające na celu zbliżenie z rzymskim katolicyzmem
w ramach uzgodnień dwustronnych (czego wyrazem były m.in. inicjowane przez
Lorda Halifaxa tzw. rozmowy w Malines - lata 1921-1925, które prowadzono
świadomie bez udziału przedstawicieli środowiska ewangelikalnego126127), ewangelikalni anglikanie w latach 20. walczyli do „ostatniej kropli krw i” o zachowanie
protestanckiego charakteru swojego Kościoła}21.
W ramach „sporu o Modlitewnik” po stronie ewangelikalnej wypowiadali się
zarówno duchowni, jak i świeccy. Biskup Edmund Arbuthnott Knox (18471937)128 - jak go nazwał Adrian Hastings - głos starej protestanckiej Anglii129, od
1894 r. ordynariusz Coventry i w latach 1903-1921 Manchesteru, wybitny kazno
dzieja, autor klasycznego opracowania na temat traktarianizmu130, ostro opono
wał wobec praktyki modlitwy za zmarłych131, sprzeciwiał się podważaniu przez
122 Tamże, s. 237.
123 Stephen Ncill: dz. cyt., s. 396.
124 Por. Randle Manwaring: From Controversy to Co-existance..., dz. cyt., s. 126.
125 Manwaring: dz. cyt., s. 143.
126 Malines Conversations (w:) The Oxford Dictionary o f the Christian Church, dz. cyt., s. 862, Kenneth
Hylson-Smith: Evangelicals..., dz. cyt., s. 237; Viscount Halifax: The Conversations at Malines 1921-1925,
London 1930, passim.
127 Randle Manwaring: dz. cyt., s. 6.
128 Zob. autobiografię biskupa - E.A. Knox: Reminiscences o f an Octogenarian (1847-1934), London 1935.
Tytuł tej pracy nawiązuje do obrazi iwej dla cwangclikalnych anglikanów słynnej wypowiedzi biskupa Hcnslcy’a
Hcnsona z Durham, który pod koniec lat 20., w gorączce sporu o rewizję „Modlitewnika”, określił cwangclikałów
jako armię nieuków dowodzoną przez starców („An army of illiterates, gcncrallcd by octogenarians)”.
129 Adrian Hastings: A History o f English Christianity 1920-1990, London 1991, s. 76.
130 Edmund A. Knox: The Tractarian Movement, London 1933. Knox opublikował jeszcze książki
broniące: protestanckie ujęcie Wieczerzy Pańskiej {Sacrifice or Sacrament?, London 1914) oraz niechętne
nowej krytyce literackiej rozumienie autorytetu Biblii {On What Authority?, London 1922).
131 Randle Manwaring: dz. cyt., s. 10.
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anglokatolicyzm nauki o powszechnym kapłaństwie wszystkich chrześcijan132
oraz frontalnie odrzucał przekonanie o rzeczywistej cielesnej obecności Chrystu
sa w Eucharystii133. Podobną do Edmunda Knoxa intensywność zaangażowania
w zwalczaniu nowych tendencji przejawiał biskup Francis James Chavasse
(1884-1962)134, od 1900 r. rządca Liverpoolu a w latach 1939-1960 w Rochester.
Mniej zawzięty w tym boju był wspomniany już, a zmarły w 1920 r. biskup Moule, a także wielce szanowany w całym Kościele i protestantyzmie brytyjskim bi
skup John Taylor Smith (1860-1937)135, w okresie lat 1901-1925 Kapelan Gene
ralny Sił Zbrojnych, który choć był zdeklarowanym ewangelikałem, ograniczał
się ze względu na pełnioną funkcję szefa kapelanów wojskowych. Kiedy debata
nad projektem zrewidowanego „Modlitewnika” {Revised Prayer Book) weszła
w fazę prac w Izbie Lordów i w Izbie Gmin, na czele ewangelikalnych przeciw
ników zmian stanęli przynależący do tego kręgu parlamentarzyści. Najbardziej
zaznaczyli się w tym względzie: Sir William Joynson-Hicks (pełnił dodatkowo
funkcję ministra spraw wewnętrznych), Sir Tomas Inskip, Sir Arthur Hazlerigg
(później członek gabinetu) oraz Sir Lewis Dibdin. To głównie dzięki ich aktyw
ności Izba Gmin dwukrotnie, bo w 1927 i 1928 r. odrzuciła Revised Prayer Book
przewagą - w obu przypadkach - kilkudziesięciu głosów136. Wynik ten uznano
w gronie ewangelikalnym za wielki sukces: utrzymano Book o f Common Prayer
z 1662 r. a wraz z nim urzędowe obowiązywanie wcielonej w nią protestanckiej
doktryny. Na marginesie omówienia „sporu o Modlitewnik” z lat 20., czyli sporu
o dopuszczenie w Kościele elementów katolickich, odnotujmy dwie konsekwen
cje tych zmagań dla ewangelikalizmu w Kościele Anglii: pierwsza to pogłębienie
antagonizmu ewangelikałów wobec katolicyzmu, w tym i katolicyzmu rzymskie
go137, druga to stworzenie podniety dla dalszego zbliżenia się ewangelikałów an
glikańskich z protestantami innych wyznań138. Jeśli zaznaczymy, że w toku walki
o utrzymanie dotychczasowej wersji BCP z ewangelikałami sprzymierzyli się nie
utożsamiający się z ich specyfiką inni protestanci z Kościoła Niskiego (Lowchurchmen), to trzeba także pamiętać, że nie wszyscy przedstawiciele ewangeli
kalizmu anglikańskiego byli równie nieustępliwymi wrogami zrewidowanego
132 Dążą do ponownego ustanowienia rządów kleru nad laikatem - Edmund A. Knox: The Tractarian
Movement, dz. cyt., s. 69.
133 Czy Bóg jest obecny w konsekrowanych elementach czy też nie? Nasz Kościół w czasie Reformacji
wyraźnie na to pytanie odpowiedział: Nie!. Cyt. za: Randlc Manwaring, dz. cyt., s. 35.
134 J.B. Lancelot: Francis James Chavasse - Bishop o f Liverpool, Oxford 1929, passim.
135 Zob. John Smith: In this Sign Conquer. The Story o f the Army Chaplains, London 1968; Randlc
Manwaring: dz. cyt., s. 4-9.
136 John R.H. Moorman: A History o f the Church in England, dz. cyt., s. 427; Adrian Hastings: dz. cyt.,
s. 206nn.; Randlc Manwaring: dz. cyt., s. 33.
137 Rcstrykcyjność nastawienia ewangelikałów względem katolicyzmu rzymskiego dobrze wyraził Sir
Joynston-Hicks: Możemy się zbliżyć do Rzymu, jeśli Rzym najpierw przejdzie przez zmiany podobne do
tych, jakie my przeszliśmy w XVI wieku. Cyt. za: Randlc Manwaring, dz. cyt., s. 31.
138 Jeszcze jedna wypowiedź Joynston-Hicka wskazująca na więź ewangelikałów z K ościoła
urzędowego i Wolnych Kościołów: [Działanie mające na celu zbliżenie z Rzymem] zniszczy wszelką
nadzieję na odnowienie organizacyjnej jedności (re-union) z naszymi braćmi z Wolnych Kościołów. Cyt.
za: Randlc Manwaring, dz. cyt., s. 31.

PRZEGLĄD EWANGELIKALNEGO NURTU KOŚCIOŁA ANGLII

49

„Modlitewnika” jak osoby chociażby z kręgu cytowanego wyżej biskupa Knoxa.
Albowiem w ramach ewangelikalizmu pierwszych dekad bieżącego stulecia po
częła coraz wyraźniej zaznaczać się dywersyfikacja na obóz zachowawczy i libe
ralny. Spór liturgiczny nie był jedynym, który budził gwałtowne reakcje w łonie
stronnictwa ewangelikalnego: pamiętać jeszcze trzeba o ciągnącej się od schyłku
XIX wieku kontrowersji wywołanej przez nową krytykę biblijną. Ostatecznie to
właśnie na tle stosunku do kwestii natchnienia Biblii i wiążącego charakteru jej
treści doszło do wyodrębnienia ewangelikalizmu liberalnego Liberal Evangelica
lism i ewangelikalizmu konserwatywnego Conservative Evangelicalism, zwane
go przez zwolenników tego ostatniego też klasycznym Classical Evangelica
lism,39. Liberalni generalnie rzecz biorąc uznawali konieczność zabiegania o kul
turową adekwatność doktryny i praktyki chrześcijańskiej, w tym także o lekturę
Biblii przy zastosowaniu współczesnych metod krytyki literackiej139140. Konserwa
tywni odwoływali się raczej do kanonów życia duchowego wypracowanych
przez XVII-wieczny etap Reformacji angielskiej oraz epokę wiktoriańską, i prze
jawiali postawę antagonizmu w stosunku do nowych prądów umysłowych,
zwłaszcza w teologii, uważając iż są one zagrożeniem dla ich biblijnej i prote
stanckiej spuścizny wiary141.
Liberalni ewangelika!owie, świadomie używający tego określenia, szybko za
częli się organizować142143. W 1906 r. powstało Group Brotherhood, nieformalne
stowarzyszenie duchownych kierowane przez kanonika J.C. Wrighta z Manche
steru, którego celem było uwolnienie ewangelikalizmu od zbędnych konserwa
tywnych sposobów praktykowania chrześcijaństwa, korzystanie z pomocy nauki i
[współczesnych metod] krytyki w poszukiwaniu prawdy i wprowadzenie głębsze
go wymiaru dostojeństwa i piękna do nabożeństwa'**. Środowisko to w 1923 r.
przyjęło kształt korporacji pod nazwą Anglican Evangelical Group Movement
(AEGM), a jej przywódcą po rok 1939 był kanonik Vernon F. Storr (zm. 1940),
bliski współpracownik ówczesnych arcybiskupów Canterbury144. Choć znaczenie
AEGM szybko zmalało i po drugiej wojnie światowej praktycznie zanikło145, to
jednak wywodzący się zeń nurt ewangelikalizmu liberalnego uzyskał trwałe oby
139 Oliver Barclay: Evangelicalism in Britain 1935-1995. A Personal Sketch, Leicester 1997, s. 12.
Manwaring używa na określenie tego prądu także pojęcia traditionalist Evangelicals {dz. cyt., s. 18) czyli
cwangelikałowic tradycjonalistyczni.
140 Hylson 247.
141 Ewangclikalny historyk pisze o trwającym około 80 lat (po kres II wojny światowej) cwangclikalnym
kompleksie bycia „anty”. Konserwatywni cwangelikałowic nadal czynili dużo dobra, ale zostali zepchnięci
do intelektualnej defensywy będąc anty-rzymscy, anty-rytualistyczni, przeciw krytyce biblijnej (anti-biblical
criticism), anty-darwinistyczni i anty-kulturowi (F.W. Dillistonc). Zob. Randle Manwaring: dz. cyt., s. 121.
Później to nastawienie miało się poważnie zmienić.
142 Liberal Evangelicalism (w:) Oxford Dictionary o f the Christian Church, dz. cyt., s. 820; Anglican
Evangelical Group Movement (w:) Tamże, s. 55-56.
143 Tamże, s. 56.
144 Oliver Barclay: Evangelicalism in Britain..., dz. cyt., s. 39; Kenneth Hylson-Smith: Evangelicals...,
dz. cyt., s. 250.
145 Formalnie AEGM zaprzestał działalność w 1967 r.
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watelstwo w Kościele i wydał wielu wybitnych działaczy anglikańskich, w tym
szereg nietuzinkowych biskupów146. Działo się to głównie kosztem ewangelikalizmu zwanego odtąd konserwatywnym. Liberalni ewangelikałowie wzięli tym
sposobem górę w najważniejszej ewangelikalnej organizacji misyjnej Church
Missionary Society. Na początek rozwinął się tam spór o dopuszczalność od
stępstw od tradycyjnej pozycji ewangelikalnej w sprawie liturgii na rzecz rozwi
nięcia rytuału według coraz popularniejszych w Kościele Anglii wybranych prak
tyk wysokokościelnych. Z czasem poczęto debatować na temat pojęcia bezbłęd
ności Biblii. I choć obie strony: liberalna i konserwatywna przyjęły, iż
„Modlitewnik” z 1662 r. i Trzydzieści dziewięć artykułów stanowią płaszczyznę
wspólną („unifying factor”), to jednak w 1922 r. doszło do rozłamu w stowarzy
szeniu147. Konserwatyści utworzyli wówczas Bible Churchmen’s Missionary So
ciety (Towarzystwo Misyjne Biblijnych Członków Kościoła)148, akcentujące ab
solutną bezbłędność Pisma Świętego i dystansujące się od „luźnej lojalności”
ogółu członków starego stowarzyszenia względem tradycyjnych poglądów ewangelikalnych. Podobny proces zaznaczył się na innym newralgicznym polu aktyw
ności ewangelikałów, którym była działalność ewangelizacyjna i formacyjna
wśród studentów. Student Christian Movement (SCM), chrześcijańska organiza
cja studencka powstała w XDC wieku na fali inicjatyw ewangelikalnych, w okre
sie międzywojennym przeżywała polaryzację na nurt liberalny i zachowawczy,
w wyniku czego konserwatyści zdecydowali się na stworzenie w 1928 r. odrębnej
struktury pod nazwą Inter-Varsity Fellowship of Evangelical Unions (od 1975 r.
zwanej Universities and Colleges Christian Fellowship i przynależącej do mię
dzynarodowej organizacji pn. International Fellowship of Evangelical Stu
dents)149. O ile w przypadku ruchu studenckiego struktura zorganizowana przez
konserwatywnych ewangelikałów systematycznie się rozwijała, kształtując rze
telnych i wartościowych przywódców ewangelikalnych, to powstała w wyniku
podziału organizacja misyjna BCMS systematycznie traciła swoje znaczenie150.
W sukurs przyjmującemu coraz bardziej defensywne postawy konserwatyw
nemu ewangelikalizmowi przyszła propagowana w latach 20. i 30. w angielszczyźnie teologia Karola Bartha. Zawarta w niej krytyka teologii liberalnej i po
stulat powrotu do „teologii z góry” w naturalny sposób sprzyjały sprawie ewan
gelikalnej. Popularność tez Bartha wykazywała, że można uprawiać relewantną
146 Anglican Evangelical Group Movement, art. cyt., s. 55-56; Oliver Barclay: dz. cyt., s. 38-40.
147 Randlc Manwaring: dz. cyt., s. 24-25.
,4>ł Zob. W.S. Hooton, J. Stafford Wright: The First Twenty Five Years o f the Bible Churchmen’s
Missionary Society 1922-1947, London 1947, passim.
149 Pierwszym cwangclikalnym stowarzyszeniem studenckim była powstała w 1887 r. Cambridge IntcrCollcgiatc Christian Union. Historię chrześcijańskiego ruchu studenckiego w Zjednoczonym Królestwie
podają m.in. - Tissington Tatlow: The Story o f the Student Christian Movement of Great Britain and Ireland,
London 1933, passim; Pete Lowman: The Day o f His Power. A History o f the International Fellowship o f
Evangelical Students, Leicester 1983, s. 46nn.
150 Randlc Manwaring: From Controversy to Co-existance..., dz. cyt., s. 28.
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teologię współczesną w sposób inny niż przyjęty przed „przełomem dialektycz
nym”. Zyskiwały na tym założenia teologiczne propagowane przez ewangelikałów, utrzymujące się zresztą głównie w konwencji XVII w. ortodoksji kalwiń
skiej. I choć można mówić o pewnym poruszeniu Barthem w tym ostatnim śro
dowisku, to jednak generalnie ewangelikalizm anglikański odniósł się doń bardzo
ostrożnie, a w przypadku szeregu autorów nawet nieufnie - jak pisze Manwaring:
Niestety, u Bartka ewangelikałowie doszukiwali się raczej słabych punktów, po
dobnie ja k czynili to w odniesieniu do C.S. Lewisa czy J.B. Phillipsa]5]. Utrudnia
ło to raczej niż ułatwiało ich stan dialogu z współczesnością, w tym i ze światem
teologii, zważywszy iż, jak konstatuje biskup Buchanan, trudno w okresie lat
1889-1944 dostrzec chociażby jednego autora ewangelikalnego, który zyskał po
ważną renomę w Kościele15152.
Powyższa, niska ocena kondycji anglikańskiej teologii ewangelikalnej okresu
międzywojennego nie powinna zwalniać nas od odnotowania przedsięwzięć inte
lektualnych kreowanych w tym środowisku i stojących za nimi animatorów. W
okresie międzywojennym ewangelikałowie ciągnęli swą dobrą tradycję troski o
edukację. Po założeniu w 1909 r. seminarium teologicznego pn. St. John’s Hall
w Durham w dwudziestoleciu powstał koledż teologiczny Bible Churchmen’s
Missionary Society dla mężczyzn w Bristolu, prowadzony przez to towarzystwo
misyjne, podobny koledż dla kobiet pn. Dalton House, w Oksfordzie siedzibę
znalazła szkoła teologiczna St Peter’s Hall, Oak Hill College (seminarium teolo
giczne) w Southgate k. Londynu oraz Clifton Theological College w Bristolu.
Oprócz wymienionych uczelni nastawionych na przygotowywanie kandydatów
do ordynacji duchownej, środowiska ewangelikalne stworzyły w omawianym
okresie dziesiątki prywatnych szkół o charakterze podstawowym i gimnazjal
nym153. Oprócz instytucji edukacyjnych w latach 40. poczęły się rodzić stowarzy
szenia mające na celu inicjowanie przedsięwzięć intelektualnych i wydawni
czych. Ks. Max Warren (1904-1977)154, kanonik w Westminsterze, kojarzony ra
czej z liberalnym ewangelikalizmem, w 1942 r. powołał i stanął na czele
Evangelical Fellowship for Theological Literature, które stało się animatorem
poważnej dyskusji teologicznej w środowisku, w ślad za czym zrodziła się idea
konferencji teologicznych pn. Tyndale Lectures, organizowanych od 1942 r.
przez bardziej konserwatywny Biblical Research Committee (zał. 1938), skon
centrowany głównie na wątkach z zakresu biblistyki155. Ważną rolę w formacji
intelektualnej młodych ewangelikałów odgrywała wspomniana już organizacja
151 Randlc Manwaring: dz. cyt., s. 75. Nb. poważniej Barthem zajmował się ks. T.C. Hammond. Swoje
ocenę bazylcjskicgo teologa zawarł w pracy Reasoning Faith, London 1943.
152 Colin Buchanan: art. cyt., s. 8.
153 Listę ich najbardziej renomowanych przedstawicieli podaje K. Hylson-Smith: Evangelicals..., dz. cyt.,
s. 370.
154 Zob. biografię Warrena: F.W. Dillistonc, Into all the World, London 1980 oraz książkę
autobiograficzną: Max Warren, Crowded Canvas. Some Experiences o f a Life-time, London 1974.
155 Oliver Barclay: dz. cyt., s. 55.
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studencka Inter-Varsity Fellowship, która z upływem czasu coraz bardziej potra
fiła kojarzyć wierność tradycyjnym wartościom ewangelikalnym z wrażliwością
na potrzeby współczesnych. Głównym rzecznikiem intelektualnego, w tym i teo
logicznego pogłębiania refleksji adeptów IVF był jej wieloletni sekretarz gene
ralny, medyk z wykształcenia, dr Douglas Johnson156. Systematykami ówczesnej
myśli ewangelikalnej byli zaś w szczególności Thomas Chatterton Hammond
(1877-1961), autor klasycznej, wciąż przedrukowywanej anglikańskiej dogmaty
ki ewangelikalnej pt. In Understanding Be Man (Londyn 1936) i studium nt. re
generatio (The New Creation, London 1953)157158oraz ks. Griffith Thomas, pryncypał oksfordzkiego Wycliffe Hall, autor dwóch ujęć zarysu dogmatyki The Princi
ples o f Theology. An Introduction to Thirty-nine Articles (wyd. pośmiertne:
London 1930) oraz The Catholic Faith, specyficznie zatytułowanego protestanc
kiego wykładu podstaw chrześcijaństwa,58.

VI. Najnowsze dzieje ewangelikałów w Kościele Anglii
W latach 30. zaczął zaznaczać się nowy typ ewangelikalizmu - ani liberalny
ani konserwatywny w dotychczasowym znaczeniu tych pojęć. W pełni otwarty na
idee i metody nowoczesnej nauki, nie za bardzo zainteresowany starymi sporami
o sprawy rytuału i ceremoniału, acz silnie przynależący do wielkiej biblijnej tra
dycji ojców ewangelikalizmu z jej naciskiem na usprawiedliwienie przez wiarę,
zobowiązanie do życia w świętości i chrześcijańską pewność biorącą się z dzie
ła Ducha ŚwiętegoI59. Owa nowa odmiana ewangelikalizmu, o której pisze bi
skup Neill, na dobre rozwinęła skrzydła po drugiej wojnie światowej, która sama
w sobie, angażując ewangelikałów w patriotyczny zryw przeciw niemieckiemu
nazizmowi160, nie stanowi cezury w ich historii. Przełom, bazując na ziarnie za
sianym tuż przed wojną, nastąpił w latach 50. i wiązany jest z wielką, publiczną
akcją ewangelizacyjną przeprowadzoną w roku 1954 w Londynie, podczas której
głównym mówcą był amerykański ewangelista Billy Graham (ur. 1918)161. Wyda
rzenie to było przejawem pasji ewangelizacyjnej przejawianej wówczas przez
różne środowiska anglikańskie, nie tylko ewangelikalne, a będącej w dużym
stopniu odpowiedzią na apel o przywrócenie Kościołowi sekularyzującego się
gwałtownie społeczeństwa angielskiego, wyrażony w dokumencie z 1945 r. pt.
156 Randlc Manwaring: dz. cyt., s. 50.
157 Mark Thompson: Hammond T.C. (w:) SPCK Handbook o f Anglican Theologians, dz. cyt., s. 135-138;
158 Kenneth Hylson-Smith: Evangelicals..., dz. cyt., s. 274.
159 Stephen Neill: Anglicanism, dz. cyt., s. 400.
160 Nb. o ile w czasie I wojny światowej wcale znaczna część reprezentantów ewangelikalizmu
deklarowała nastawienie pacyfistyczne, decydując się na nickombatancką służbę w wojsku, to w czasie
wojny z Hitlerem pacyfistyczne sympatie niemal bez reszty wygasły. Kenneth Hylson-Smith:
Evangelicals..., dz. cyt., s. 281.
161 Zob. szkic biograficzny po polsku: T.J. Zieliński, William Franklin Graham - 50 lat w służbie
Ewangelii, Słowo Prawdy 1996 nr 3 i 4. Tam też podano podstawową bibliografię.
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Towards the Conversion o f England.'61 Dr. Grahama, baptystę, zaprosił na Harringay Arena anglikański głównie komitet organizacyjny, uformowany na wyraźne
życzenie ewangelisty z osób reprezentujących różne nurty Church of England.
Amerykański pastor - jak podaje Manwaring - człowiek wolny od stylu oddziały
wania i sztafarzu anglikanina, pełen zdecydowanego amerykańskiego czaru i
przywiązania do Biblii, lojalny sojusznik Światowej Rady Kościołów (w przeci
wieństwie do swojego Kościoła), w zupełności podbił serca i umysły elity
z Church House (siedziby statutowych organów Kościoła Anglii - dop. TJZ) i
Westminsteru (siedziby władz państwowych - dop. TJZ)'63. Podobne wrażenie
musiał wywrzeć na setkach tysięcy słuchaczy z Harringay, z aktywnie uczestni
czącym w nabożeństwie arcybiskupem Canterbury, Geoffrey Fisherem, który wi
dząc tłumy pozytywnie odpowiadające na orędzie ewangelisty miał powiedzieć:
Takiego widoku nie zobaczymy aż do chwili wejścia do bram Nieba'64. Społeczny
odbiór ewangelizacji Grahama był generalnie pozytywny. Zgodnie z przyjętą
przez Amerykanina zasadą osoby pozyskane dla wiary podczas kampanii kiero
wane były do parafii Kościołów współorganizujących misję. Pierwszym więc jej
beneficjantem były parafie anglikańskie różnej proweniencji. W następstwie opi
sywanych wydarzeń szereg biskupów odnotowało wyraźny wzrost frekwencji
kościelnej i powrót lub przyjście do Kościoła osób dotychczas z nim nie związa
nych1621346516. W słowach nie sympatyzującego z ewangelikalizmem biskupa G.K.A.
Bella wypowiedzianych na łamach Reader's Digest nie ma wątpliwości co do
tego, iż Billy Graham spełnił względem naszego kraju wielką i trwałą usługę. An
glia oczekiwała na takie duchowe wyzwanie. Mamy wkoło, także w mojej diece
zji, wiele dowodów na to, że duchowni i świeccy zostali porwani przez to wyzwa
nie i że orędzie Kościoła dla narodu otrzymało nową siłę i nowy autorytet'66.
Ewangelizacja Billy Grahama, powtarzana później na Wyspie jeszcze kilkakroć, wniosła wiele do świadomości tamtejszych anglikańskich ewangelikałów.
W 1954 r. po raz pierwszy na tak wielką skalę zobaczyli, iż zupełnie efektywnie
mogą współpracować w Kościele ze swoimi współbraćmi nie-ewangelikałami i
to w dziele dla nich tak kluczowym jak głoszenie Ewangelii zbawienia i nawró
cenia. Po wtóre, głębiej niż dotychczas zrozumieli, że - także przy takiej współ
pracy - mogą w znaczący sposób wpływać na kształt Kościoła Anglii, który jest
przecież ich Kościołem. Poczuli zatem odpowiedzialność za Kościół, starając się,
w większej liczbie niż dotychczas, odchodzić od powszechnej w ich środowisku
mentalności nakazującej myśleć, iż Church of England jest im potrzebny jedynie,
po to by wyławiać zeń „zgubione dusze”. Poczucie odpowiedzialności zrodziło
162 Dokument ten był oficjalnym raportem przedłożonym na zlecenie arcybiskupa Tcmplc’a przez
Commission on Evangelism Kościoła Anglii kierowaną przez bp. Christophcra Chavassc z Rochester - John
Martin: Gospel People. Evangelicalism and the Future o f Anglicanism, dz. cyt., s. 66.
163 Randle Manwaring: dz. cyt., s. 88.
164 Tamże, s. 89.
165 Tamże, s. 90.
166 Cyt. za: John Pollock, Billy Graham. Evangelist to the World, London 1979, s. 202.
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zaś w nich odwagę do zabiegania o objęcie kluczowych stanowisk w Kościele, już
nie tylko na szczeblu parafialnym, ale także diecezjalnym i ogólnokościelnym.
Nie wszyscy jednak członkowie Kościoła narodowego znajdowali satysfakcję
w fakcie powolnej kulturowej metamorfozy ewangalikałów. Opisywany przełom,
kojarzony z pojawieniem się w Anglii Billy Grahama, posiadającego korzenie
w fundamentalizmie amerykańskim, postrzegany był przez krytyków ewangelikałów jako początek ofensywy fundamentalistycznej w Church of England.
Ozwały się głosy wskazujące na zagrożenia dla duchowości i życia intelektual
nego w anglikanizmie ze strony zwolenników misji Grahama. Najbardziej eminentnym przedstawicielem hierarchii kościelnej, wyrażającym niechęć wzglę
dem nowych przedsięwzięć ewangelikalnych, był ówczesny ordynariusz diece
zji Durham biskup Arthur Michael Ramsey (1904-1988)167168. Twierdził, iż
ewangelikalne wezwanie do podjęcia decyzji o oddaniu życia Chrystusowi oraz
do nawrócenia jest zaciemnianiem umysłu miast jego wyzwalaniem ku nowej
służbie Bogu i człowiekowi,68. Podobne podejście prezentował anglokatolicki
autor wymierzonej w ewangelikalizm książki Fundamentalism and the Church
o f God, Arthur Gabriel Hebert169. Wskazywał na „nieadekwatność” ewangelikalnej percepcji Biblii oraz ich zarozumiałą postawę duchowej samowystar
czalności. Pierwszy nurt zarzutów dotyczył więc stosunku ewangelikałów do
biblijnej „higher criticism”, drugi ich nacisku na powszechną potrzebę ducho
wego odrodzenia. Obaj czołowi autorzy chcieli ściśle skojarzyć zwłaszcza an
glikański ewangelikalizm z fundamentalizmem północnoamerykańskim, już
wówczas posiadającym generalizującą sławę zjawiska obskuranckiego i bigoteryjnego. Do przeciwstawienia się tego rodzaju głosom przystąpili zwłaszcza
dwaj młodzi ewangelikalni duchowni anglikańscy: ks. John Stott oraz ks. Ja
mes Packer. John Robert Walmsey Stott (ur. 1921), syn lekarza rodziny królew
skiej, absolwent Trinity College i Ridley Hall uniwersytetu w Cambridge, od
1945 wikariusz, a od 1950 r. rektor (proboszcz) prestiżowej parafii All Souls w
Langham Place w centrum Londynu17017, opublikował broszurę Fundamentalism
and Evangelismm , w której domaga się od dyskutantów dostrzeżenia odrębno
ści ewangelikalnego anglikanizmu od klasycznego fundamentalizmu prote
stanckiego, wykazując jego zniuansowany (bardziej życzliwy) stosunek do kry
tyki biblijnej, otwartość na wartości zawarte w innych tradycjach kościelnych
167 Późniejszy arcybiskup Yorku (1956-1961) i Canterbury (1961-1974). W czasie pełnienia funkcji
Prymasa Anglii złagodził swój stosunek do cwangclikalizmu.
168 The stifling o f the mind instead o f its liberation into a new service o f God and man - Cyt za: Paul
Wclsby, A History o f the Church in England 1945-1980, Oxford 1984, s. 60.
169 Arthur G. Hebert: Fundamentalism and the Church o f God, London 1957.
170 Timothy Dudlcy-Smith: John Robert Walmsey Stott (w:) The SPCK Handbook o f Anglican
Theologians, dz. cyt., s. 203-205; Peter Williams: John R.W. Stott (w:) Handbook o f Evangelical
Theologians, red. Walter A. Elwcll, Grand Rapids Mich. 1993, s. 338-352. Biografia Stotta pióra biskupa
Dudlcy-Smitha w przygotowaniu.
171 John R.W. Stott: Fundamentalism and Evangelism, London 1956.
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oraz dopuszczalność ewangelizacyjnego wezwania do decyzji w sprawach wiary.
Ta skromna pod względem objętości wypowiedź była kolejnym znakiem na dro
dze Stotta ku staniu się pierwszorzędną postacią ewangelikalizmu w Kościele
Anglii i w ogólności, legitymującą się wyjątkową erudycją, prostolinijną postawą
etyczną, głęboką, wrażliwą duchowością i tytaniczną pracowitością. W sukurs
pastorowi z All Souls przyszedł James Innell Packer (ur. 1926), oksfordczyk, wy
kładowca uniwersytecki i seminaryjny, znawca reformowanej teologii brytyj
skiej, płodny autor17217345.W książce „ Fundamentalism ” and the Word o f God173 bez
pośrednio odniósł się do publikacji Heberta, już w tytule zamieszczając termin
„fundamentalizm” ujęty w cudzysłów. Praca ta stawia sobie za cel wyjaśnienie
dystansu dzielącego ewangelikałów od fundamentalistów w postrzeganiu dziejów
powstania tekstów natchnionych, teorii natchnienia, relacji między autorytetem
Biblii, wiarą i rozumem chrześcijanina. Packer podkreśla, iż ewangelikalna per
cepcja Pisma plasuje się w długiej tradycji uznawania Księgi za norma normans,
której kierunek wyznaczali tacy giganci Reformacji jak Luter, Kalwin i Cranmer
oraz wielcy Ojcowie Kościoła. I Stott, i Packer nie kryją swojej niezgody na wy
brane przejawy postawy ewangelikalnej w rodzaju skłonności do życia w izolacji
wobec kulturowego otoczenia czy negatywne aspekty duchowości określanej
jako pietystyczna. Krytykują je, uznając za możliwą do usunięcia anomalię.
Przedsięwzięcia ewangelizacyjne, w skali ogólnokrajowej, jak kolejna ewan
gelizacja Billy Grahama w 1966 r., czy lokalnej, jak misje parafialne, nadały
anglikańskiemu ewangelikalizmowi w latach 50. i 60. impet nie notowany w
poprzednich dekadach XX stulecia. Oprócz wywołanych tą drogą inicjatyw
duszpasterskich w kształcie np. tworzenia małych wspólnot wewnątrzparafialnych czy międzyparafialnych (w tym i ekumenicznych - w powiązaniu z para
fiami wolnych Kościołów protestanckich: reformowanych, metodystycznych i
baptystycznych), działających na obszarze szkół, zakładów pracy, uniwersyte
tów etc., ewangelikałowie na nie spotykaną dotąd skalę uczestniczyli w erygo
waniu nowych parafii, uzyskujących dzięki ich zaangażowaniu charakter wła
ściwy ich tradycji. Wspomniany impet ogarniał także inicjatywy o charakterze
naukowym i edukacyjnym. W dużym stopniu pod egidą Inter-Varsity Fellow
ship zrodziły się liczne przedsięwzięcia wydawnicze na czele z miarodajnym
dla środowiska komentarzem do całego Pisma Świętego New Bible Commenta
ry 1 74, pierwsze od wielu lat poważne przedsięwzięcie naukowe ewangelikałów
z zakresu biblistyki, oraz słownik teologii biblijnej pt. New Bible Dictionary'15.
Oba dzieła zbiorowe były plonem trudu intelektualnego gremium naukowców
172 Alistcr McGrath: To Know and Serve God. A Life o f James I. Packer, London-Sydney 1997; Alister
McGrath: James Innell Packer (w:) The SPCK Handbook.... dz. cyt., s. 180-181; Roger Nicole: J.I. Packer
(w:) Handbook o f Evangelical Theologians. dz. cyt.. s. 379-387.
173 James I. Packer: Fundamentalism and the Word o f God. Some Evangelical Principles, London 1958.
174 New Bible Commentary, red. , London 1953.
175 New Bible Dictionary, red. F.F. Bruce, J.I. Packer, R.V.G. Tasker, Donald Wiseman, London 1962.
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skupionych wokół Biblical Research Committee i choć nie były wolne od po
tknięć176, usuwanych potem w następnych wydaniach, wskazywały na wolę już całego środowiska ewangelikalnego - by aktywnie uczestniczyć w bieżącej
debacie teologicznej. Dzięki inspiracji ze strony porzucających agnostycyzm
„wielkich nawróconych”, jak teoretyk literatury Clive Staple Lewis czy filozof
C.E.M. Joad, nie związanych z ewangelikalizmem lecz wzywających do doce
niania elementów chrześcijaństwa przesądzających, iż jest ono religią będącą
świadectwem o Bogu objawionym w historii, ewangelikałowie zdobyli większą
śmiałość, by publicznie zabiegać o uznanie dla swoich zasad177. Pojawiła się gru
pa rzutkich i błyskotliwych duchownych, oraz w mniejszym stopniu świeckich,
stawiających sobie za cel - obok obrony pozycji ewangelikalnych - także zaktu
alizowaną prezentację, atrakcyjną pod względem formy i sposobu argumentacji,
teologicznych treści ewangelikalizmu anglikańskiego178. Wśród nich, obok Stotta
i Packera, których znaczenie systematycznie rosło, aż ten pierwszy dzięki wiodą
cej roli w środowisku zyskał sobie żartobliwe miano „ewangelikalnego papieża”,
zaznaczali się ks. ks. Alec Motyer, princypał Trinity College, Alan Stibbs - pro
rektor (Vice-Principal) Oak Theological College, Maurice Wood z Oak Hill (póź
niejszy biskup Norwich) - wszyscy trzej bibliści, Michael Green, pryncypał St.
John’s Theological College w Nottingham i pastor parafii St. Aldate w Oksfor
dzie - teolog pastoralny, Dick Lucas - duszpasterz St. Helen’s Bishopsgate w
Londynie, popularyzator teologii i popularny mówca. Dwóch ostatnich wraz z
ordynariuszem Liverpoolu biskupem Davidem Sheppardem, teoretykiem i prak
tykiem ewangelikalnego zaangażowania społecznego, oraz Johnem Stottern byli
wychowankami ks. E.J.H. Nash’a, którego metoda misyjna polegała na wyłania
niu z elitarnych szkół średnich młodzieńców zdolnych do podjęcia ról przywód
czych w Kościele i ewangelizowaniu ich w drodze indywidualnej formacji.
Wśród ewangelikalnych biskupów, których liczba w ujętym okresie rosła, na czo
ło wysuwali się Stephen Neill (1900-1984)179180, misjolog i religioznawca, współ
twórca zjednoczonego z anglikanów, prezbiterianów, kongregacjonalistów, meto
dystów i baptystów Church of South India, Stuart Blanch (ur. 1918), od 1966 r.
biskup Liverpoolu, w latach 1975-1983 arcybiskup Yorku oraz Lord Donald
Coggan (ur. 1909), działacz Inter-Varsity Fellowship, biskup Bradford, od 1956
arcybiskup Yorku, w latach 1974-1980 arcybiskup Canterbury, prymas Anglii,
znany z pasji ewangelizacyjnej, wyrażonej m.in. w Call to the Nation oraz Na
tionwide Initiative in Evangelism18(). Najbardziej znanym świeckim ewangelikałem, piastującym wysoką funkcję kościelną, był podówczas Sir Norman Ander
son, prezes istniejącego od 1970 r. Synodu Generalnego Kościoła Anglii. W za
kresie nowych przedsięwzięć edukacyjnych w 1960 r. utworzono w ramach
176 James Barr: Fundamentalism, London 1977, s. 120.
177 Randlc Manwaring: dz. cyt., s. 52nn.
178 Np. Oliver Barclay: Evangelicalism in Britain..., dz. cyt., s. 27.
179 Randlc Manwaring: dz. cyt., s. 124.
180 Roger Steer: dz. cyt., s. 292-293
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uniwersytetu oksfordzkiego kolejną placówkę naukową pn. Latimer House. Po
śród towarzystw naukowych wysoką renomę utrzymywała utworzona przez
Maxa Warrena, uważana za liberalną Evangelical Fellowship of Theological Lite
rature oraz bardziej zachowawcza Tyndale Fellowship. Koniunktura dla ewangelikalizmu wyrażała się w omawianym obszarze także w postaci szybko narastają
cej liczbie kandydatów do urzędu kościelnego - w latach 80. ewangelikalni aspi
ranci do stanu duchownego stanowili już połowę ogółu osób przyjmujących
ordynację w Church of England181.
Rozwijające się środowisko odczuwało potrzebę instytucjonalnego zorganizo
wania się. Pierwszą propozycją z tego zakresu był stworzony już w 1955 r. przez
Johna Stotta, na wzór dawnej inicjatywy Charlesa Simeona, krąg duchownych
pn. Eclectics. Miał na celu skupiać młodych, nie przekraczających jeszcze 40.
roku życia duchownych, wyrażających troskę o sprawę ewangelikalną w Koście
le. W 1980 r. Eclectics zrzeszali 450 pastorów182. „Wyrastający” z ich szeregów
wiekowo duchowni mogli się zgłaszać do Senior Evangelical Anglican Clergy
Conference, kierującej się podobnymi założeniami. Ponieważ w poszczególnych
diecezjach anglikańskich od dawna funkcjonowały związki ewangelikalne a z
nich utworzono Fellowship of Diocesan Evangelical Unions, zaś po ukonstytu
owaniu się nowego ustroju Kościoła w 1970 r. powstała Evangelical Group in
General Synod, pojawiła się konieczność koordynowania inicjatyw wszystkich
ewangelikalnych gremiów. Po raz kolejny w wyniku apelu ks. dr. Stotta powstała
ogólnokrajowa płaszczyzna współpracy - Church of England Evangelical Coun
cil (zał. 1960), ze Stottern jako przewodniczącym, wchodząca jako członek krajo
wy w skład pananglikańskiej Evangelical Fellowship of Anglican Communion
(zał. 1960). Tak strukturalnie uporządkowanemu ruchowi kościelnemu potrzeba
było donośnych mediów: poza szeregiem wydawnictw książkowych i periodyka
mi naukowymi, na bieżąco rolę taką spełniał zakupiony w 1959 r. przez ewangelikalnego biznesmena tygodnik „Church of England Newspaper”, ukazujący się
przez wiele lat pod redakcją ks. Johna Kinga183.
Kiedy w latach 60. świat wkraczał w okres pełnej wiosny ekumenicznej,
ewangelikałowie mieli z jednej strony bogate doświadczenie w kontaktach z
ewangelikalnymi członkami Kościołów protestanckich, z drugiej zaś nieśli w so
bie zadawnioną niechęć do zbliżenia z debiutującym w ruchu ekumenicznym po
soborowym katolicyzmem. Postawa w pierwszym obszarze pchała anglikańskich
ewangelikałów do zaangażowania w rozpoczynający się w latach 50. oficjalny
dialog z Wolnymi Kościołami na Wyspie, naprzód z Kościołem Metodystycznym
(od 1955 r.). Ich bliskość z metodystami (aż samo się narzucało stwierdzenie, iż
181 Kenneth Hylson-Smith: Evangelicals..., dz. cyt., s. 352.
182 Randle Manwaring: dz. cyt., s. 110.
183 Kenneth Hylson-Smith: Evangelicals..., dz. cyt., 289.
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ich założyciel ks. Jan Wesley jest archetypem ewangelikalnego anglikanina)x%Ą,
reformowanymi i baptystami pozwalała przypuszczać, że właśnie Evangelical
Party bez jakichkolwiek zastrzeżeń odniesie się do inicjatywy instytucjonalnego
zespolenia rozszczepionych nurtów protestantyzmu brytyjskiego. Co ciekawe,
ewangelikałowie - silnie reprezentowani w gremiach prowadzących dialog eku
meniczny - wykazali daleko idące przywiązanie do kościelnych dystynkcji, spe
cyfik anglikanizmu, nie godząc się na wypracowanie organizacyjnej jedności,
opierającej się na kompromisie, zakładającym w niektórych miejscach odstęp
stwo od tego, co typowe dla Church of England i dla Kościoła Metodystycznego.
Zależało im chociażby na tym, by w zjednoczonym Kościele istniał urząd bisku
pi, nie chcieli się jednak zgodzić, by przyjęcie tego elementu ustroju kościelnego
oznaczało dla duchownych metodystycznych konieczność ponownej ordynacji,
tym razem episkopalnej. Walczyli zatem o to, by nowy Kościół nie powstawał w
drodze rozszerzania „wysokokościelnycłT poglądów na episkopat, ordynację du
chowną i powszechne kapłaństwo, gotowość przyjęcia których wyrażała znaczą
ca część partnerów metodystycznych. Ostatecznie w roku 1969 i 1972, przy nie
małym udziale ewangelikałów, plan zjednoczenia anglikanizmu z metodyzmem
na Wyspie został przez organy uchwałodawcze Church of England odrzucony.
Jeszcze mniejsze szanse powodzenia miały perspektywy zjednoczenia z prezbiterianami i kongregacjonalistami, którzy już w r. 1972, roku przesądzenia losów
dialogu anglikańsko-metodystycznego, utworzyli Zjednoczony Kościół Reformo
wany, oraz z baptystami, bardziej odległymi z powodu negacji chrztu niemowląt.
Podobną do zaprezentowanej nieugiętość w wierności własnej tradycji konfesyj
nej wykazali ewangelikałowie anglikańscy w obliczu dramatycznego apelu wiel
ce poważanego w ich środowisku dr. Martyna Lloyda-Jonesa (1899-1981) o
utworzenie jednego, „czystego” Kościoła Ewangelikalnego względnie Reformo
wanego w Anglii, składającego się ze wszystkich biblijnie wierzących (Bible-believing) chrześcijan. Lloyd-Jones, sławny mówca, znawca purytanizmu i pastor
kongregacjonalistycznej Westminster Chapel w centrum Londynu, wychodził
z założenia, iż rozszerzający się wówczas ruch ekumeniczny, wspierany także i
przez Watykan, doprowadzi do powstania Kościoła idącego drogą religijnego synkretyzmu i komformizmu. Zwrócił się przeto do swoich ewangelikalnych współ
braci z Kościołów o mieszanym składzie (mixed churches), to znaczy skupiających
ludzi duchowo odrodzonych i za takich nie uchodzących, aby opuścili niezwłocz
nie swoje dotychczasowe wspólnoty i przyłączyli się do nowej inicjatywy eklezjal
nej. Apel Doktora, bo tak był Lloyd-Jones z szacunkiem zwany, przedstawiony zo
stał na sesji ogólnej Drugiego National Assembly of Evangelicals organizowanego
przez Alians Ewangelikalny w październiku 1966 r. Sesję moderował John Stott,
który po pełnym pasji wystąpieniu kongregacjonalistycznego pastora, skierowa
nym przecież głównie do zebranych anglikanów, stanowczo zaoponował twierdząc
m.in., że Lloyd-Jones ma przeciwko sobie i świadectwo historii i świadectwo Bi-184
184 Randlc Manwaring: dz. cyt., s. 125.
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blii, które pokazują, że biblijna „reszta” zawsze istniała w obrębie mieszanego Ko
ścioła™5. Uznaje się, iż raptowny i cięty sprzeciw Stotta zniweczył zamiary Doktora
- faktem jest, że nie dokonał się żaden znaczący exodus ewangelikałów z Kościoła
Anglii i że nie powstał postulowany przez Lloyda-Jonesa nowy wspólny Kościół.
Nowością w obszarze stosunków międzywyznaniowych, gdzie stronę stanowili
ewangelikałowie, były ich kontakty z rzymskimi katolikami. Dokonujące się po So
borze Watykańskim II aggiornamento dokonało i tutaj przełomu. Jak wynika cho
ciażby z wcześniejszych stwierdzeń ewangelikalizm, także anglikański, był tradycyj
nie niechętny „Kościołowi Rzymu” lub wręcz „Rzymowi”, co wyjątkowo dobitnie
manifestowało się w wieku XIX w ramach sporu z traktarianizmem i w postaci ostre
go sprzeciwu ewangelikałów wobec procesu zrównania katolików w prawach z anglikanami i protestantami w latach 30. ubiegłego stulecia. A ponieważ, jak pisze
Manwaring, głównie w latach 60. i 70. stopniowo bezwzględne, przesadnie krytyczne
i gruboskórne postawy wcześniejszych pokoleń ewangelikałów zostały wyparte, czy
niąc z ewangelikałów ludzi bardziej życzliwych, bardziej wspaniałomyślnych, bar
dziej racjonalnych i, w istocie, bardziej chrześcijańskich185l86, otworzyła się droga do
dialogu z katolikami. Był on co prawda pełen rezerwy, jednakowoż patronat nad nim
objęty został przez Church of England Evangelical Council, a wieloletnim przedsta
wicielem ewangelikałów w grupie dialogowej (Anglican-Roman Catholic Internatio
nal Commission - ARCIC) był ks. Julian Charley. Ewangelikalizm krytycznie ocenia
efekty obu rund dialogu, kontestując zwłaszcza uzgodnienia dotyczące prymatu bi
skupa Rzymu i usprawiedliwienia z łaski przez wiarę187.
Przemiana w myśleniu na temat katolicyzmu musiała być poprzedzona, o wiele
łatwiejszą zgodą na kontakty z innymi wyznaniami nierzymskokatolickimi. Ostroż
ny z natury John Stott, nie podejmujący inicjatyw niemożliwych do akceptacji z
punktu widzenia całego środowiska, nawiązał i utrzymuje robocze kontakty z ekumenistami z kręgu Światowej Rady Kościołów, wprowadzając w tę praktykę inne
czołowe postaci ewangelikalizmu (potężnym asumptem do tego był inicjowany
przez Stotta i Billy Grahama Międzynarodowy Kongres Ewangelizacji w Lozannie
w 1974 poświęcony zwłaszcza współpracy międzywyznaniowej na polu misji i za
angażowaniu społecznemu chrześcijan). Manifestacją jego postawy w tym zakresie
był udział Stotta w Zgromadzeniu Ogólnym Rady w Uppsali w 1968 r., co zresztą
nie wywołało wielu pochlebnych opinii w jego środowisku. Nie mniej ewangelika
lizm ma w swoich szeregach wytrwałych rzeczników także ekumenizmu pozaprotestanckiego - można tu wskazać na przykład ważnej postaci ewangelikalizmu bry
185 Przebieg dramatycznego wystąpienia Lloyda-Jonesa oraz równic dramatyczna wymiana zdań między
Doktorem a Stottern szczegółowo zrelacjonowano w tomie drugim „autoryzowanej biografii” pastora
Westminster Chapel - Zob. lain H. Murray: D. Martyn Lloyd-Jones. The Fight o f Faith 1939-1981,
Edinburgh 1990, s. 522-528.
186 Randle Manwaring: dz. cyt., s. 84.
187 John Martin: Gospel People? Evangelicals and the Future of Anglicanism, dz. cyt., s. 111.
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tyjskiego Howarda Mowll - powojennego arcybiskupa Sydney i prymasa Australii,
uczestnika zgromadzenia założycielskiego SRK w Amsterdamie w 1948 r.
Wydarzeniem konstytuującym rozwijający się tak wielokierunkowo ewangelikalizm anglikański był zwołany w kwietniu 1967 r. na uniwersytecie w Keele
Krajowy Ewangelikalny Kongres Anglikański (National Evangelical Anglican
Congress - NEAC). Jego znaczenie dla ewangelikałów w Church of England
jest zasadnicze, a wielu autorów uważa, że jego ranga wykracza poza ten jeden
nurt i ma kluczowe znaczenie dla dziejów angielskiego Kościoła narodowego
w bieżącym stuleciu. Jak pisze Alister McGrath, najbardziej obiecujący ewan
gelikalny teolog anglikański młodszego pokolenia (ur. 1955) NEAC (...) w
kwietniu 1967 r. był przełomem nie tylko w historii angielskiego ewangelikalizmu, ale także w historii Kościoła Anglii. 519 duchownych i 481 świeckich
postanowiło odejść od izolacjonizmu typowego dla wcześniejszych pokoleń188189*.
Wraz ze wzrostem liczebnym, zmianą mentalności, pogłębieniem teologicz
nym, otwartością duchową, w obliczu rozwijającego się ekumenizmu i wezwań
w rodzaju apelu M. Lloyda-Jonesa, ewangelikałowie zgromadzeni w Keele po
wiedzieli gromkie „tak” dla swego trwania w Kościele Anglii, jako świadectwa
zakorzenionej, ale i żywotnej i rozwijającej się tradycji w anglikanizmie. Wy
znali swoje uchybienia i zaniedbania wobec „Kościoła narodu” („Church of the
Nation”), oficjalnie przyjęli na siebie odpowiedzialność za ogół wspólnoty ko
ścielnej, za pełnienie w niej roli przywódczych, także w „ławie biskupiej”, za
deklarowali udział w dialogu ekumenicznym, w głębokiej reformie liturgicznej,
oraz zobowiązali się do czynnego udziału w życiu społecznym. Kongres został
starannie przygotowany, poprzedzony wszechstronną dyskusją programową,
zainicjowaną przez książkę pt. Guidelines, będącą dziełem zbiorowym czoło
wych ewangelikałów. Zarówno w procesie organizacji Keele ’67, jak i w trak
cie jego przebiegu prym wiódł Stott, niekwestionowany już wówczas, lider an
glikańskiego ewangelikalizmu. Ewangelikałowie zaprezentowali zasadniczą
jedność myślenia i przedstawili w dokumencie końcowym ofertę dla swojego
mixed Church - stąd po Keele Kościół Anglii musiał ewangelikałów traktowa ć
poważnie'*9.
Postanowienia z Keele spotkały się z atakiem ze strony radykalnych ewangeli
kałów spoza Kościoła, z Lloydem-Jonesem na czele. Nieomal jednocześnie poja
wiły się inne wyzwania: już to natury intelektualnej (teologicznej), już to doty
czące stylu pobożności. Do pierwszej grupy zaliczyć należy pojawienie się w
Kościele Anglii tez przedłożonych przez zwolenników teologii radykalnych, jak
biskupa J.A.T. Robinsona (głośna książka Honest to Godm )9autorów dzieła zbio
188 Alister E. McGrath: Evangelical Anglicanism: A Contradiction in Terms? (w:) Evangelical Anglicans.
Their Role and Influence in the Church Today, red. R.T. France i A.E. McGrath, London 1993, s. 17.
189 Paul Wclsby: A History o f the Church o f England 1945-1980, dz. cyt., s. 146.
,w London 1963.
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rowego pt. Soundings. Essays Concerning Christian Understanding191 wydanego
pod redakcją A.R. Vidlera oraz autorów pracy The Myth o f God Incarnate pod
redakcją Johna Hicka19192. Wspólną cechą tych publikacji była reinterpretacja do
tychczasowej doktryny kościelnej, dokonana w odbiorze ewangelikałów na spo
sób zbyt radykalny (niweczący ortodoksję rozumianą na sposób przedoświeceniowy) i to, jak w przypadku biskupa Robinsona, przez pasterza Kościoła. Na
wiązywały one do twierdzeń Bultmanna, Tillicha i Bonhoeffera, w szczególności
zaś nastawały na tradycyjną chrystologię inkarnacyjną193, co stanowiło dla
ewangelikałów kamień obrazy. Autorzy ewangelikalni w swoich ripostach194 do
ceniali potrzebę poszukiwania aktualnego sensu nowotestamentowego kerygma
tu, zaznaczali jednak, iż dążenia te nie powinny doprowadzić do redukcji zasad
niczych prawd wiary kosztem ich istotowej treści.
Wyzwanie w zakresie stylu praktykowania pobożności przyszło ze strony
przenikających do anglikanizmu od lat 60. tendencji charyzmatycznych. De facto
anglikanizm (konkretnie Kościół Episkopalny w USA), był pierwszym wyzna
niem tzw. tradycyjnym, który zaakceptował w swoim łonie objawy typowe dla
pentekostalizmu. W Kościele Anglii ta nowość znalazła promotorów w osobach
wikariusza Stotta w All Souls - ks. Michaela Harpera (obecnie kapłana prawo
sławnego), oraz pastora z St Michael-le-Belfry w Yorku ks. Davida Watsona
(1933-1984)195. Charyzmatycy anglikańscy prócz wniesienia w życie religijne
swych parafii nowych form przeżywania wiary oraz spowodowania wyraźnego
ożywienia duchowego, wywoływali też we wczesnym okresie liczne schizmy i
niepokoje. Jednocześnie stronili od uczestnictwa w ugruntowanych strukturach
ewangelikalnych jak Church of England Evangelical Council196. CEEC na czele z
Johnem Stottern podjęła przeto wespół z prowadzoną przez ks. Harpera fundacją
charyzmatyczną pn. Fountain Trust rozmowy dwustronne między ewangelikałami charyzmatycznymi i niecharyzmatycznymi. Jej owocem jest wspólne stanowi
sko (Joint-Statement) pt. Gospel and Spirit, akcentujące przekonanie obu stron,
iż dla życia chrześcijańskiego konstytutywny charakter posiada duchowe odro
dzenie, które jest niezależne od pojawienia się darów duchowych eksponowa
nych przez charyzmatyków (glosolalii, uzdrawiania, prorokowania etc.)197.
Uzgodnienie to zapewniło bezpieczne łożysko we wzajemnych relacjach ewange
likałów reprezentujących oba podejścia względem charyzmatyzmu.
191 Cambridge 1962.
192 London 1977.
193 Dzieje takiego reflektowania na tematy chrystologiczne w Anglii syntetycznie ujmuje świeże
opracowanie powstałe w Niemczech: Ulrike Link-Wicczorck, Inkarnation oder Inspiration? Christologische
Grundfragen in der Diskussion mit britischer anglikanischer Theologie, seria: Forschungen zur
systematischen und ockumcnischcn Theologie - Band 84, Goettingen 1998.
194 Odpowiedź Robinsonowi - James I. Packer: Keep Yourselves from Idols, London 1963; odpowiedź
na The Myth o f God Incarnate praca: The Truth o f God Incarnate, red. Michael Green, London 1977.
195 John Gunstonc: Pentecostal Anglicans, London 1980.
196 Roger Steer, dz. cyt., s. 297.
197 Randle Manwaring: dz. cyt., s. 171.

62

TADEUSZ J. ZIELIŃSKI

Ruch charyzmatyczny wyostrzył spojrzenie ewangelikałów na sprawy liturgii.
By oprzeć się zarzutom o chronieniu przez nich kształtu nabożeństwa ukształto
wanego kilkaset lat wstecz, po pewnych wahaniach wsparli reformę liturgiczną.
Jej aktywnym uczestnikiem był ewangelikalny duchowny a potem biskup Colin
Buchanan. Ewangelikałowie zgodzili się na usankcjonowanie alternatywnych w
stosunku do Book o f Common Prayer formularzy liturgicznych, po otrzymaniu
gwarancji, iż stoją obok a nie w miejsce „Modlitewnika” z 1662 r. Alternative
Service Book (ASB) zaczęła obowiązywać w 1980 r. i nie zawiera ona formuł
obrażających ewangelikalny stosunek do modlitwy za zmarłych, ofiarniczego
charakteru Eucharystii i przechowywania elementów komunijnych. Inną rzeczą
jest realna praktyka parafii nieewangelikalnych, dopuszczalna przez ASB. Ewan
gelikałowie w szeregu wystąpień przez ostatnie kilka dekad stanowczo akcento
wali swoje przekonania co do rozumienia chrztu, konfirmacji i Wieczerzy, nie
przynoszących ich zdaniem skutku ex opere operato. Warto zaznaczyć, że jednak
dokonują się przeobrażenia w postrzeganiu Wieczerzy: ks. prof. Alan Stibbs pu
blikując pracę Sacrament, Sacrifice and Eucharist, wyszedł zdaniem recenzen
tów poza typowy dla ewangelikalizmu „mere memorializm”. Zaś z powodu bez
warunkowego udzielania chrztu niemowlętom (indiscriminate baptism), szeregi
Kościoła opuściło dwóch liczących się duchownych ewangelikalnych: Herbert
Carson i John Rainsbury.
Najświeższe dzieje ewangelikałów w Kościele Anglii wyznaczają takie wyda
rzenia, jak Drugi i Trzeci National Evangelical Anglican Congress (Nottingham
’77 i Caister ’88), wybór ewangelikała George’a Carey’a (ur. 1935), biskupa
Chester, wcześniej wykładowcy Oak Hill Theological College w Londynie, St.
John’s College w Nottingham oraz rektora Trinity College w Bristolu na urząd
arcybiskupa Canterbury i Prymasa całej Anglii (od 1991 r.). Wydarzenia te, oraz
organizowane co kilka lat Evangelical Anglican Assemblies (1983, 1984,
1995)198, wespół z rosnącym zaangażowaniem społecznym ewangelikałów (Shaftesburt Project, Christian Impact), dowodzą, że ewangelikalizm nadal jest bar
dzo żywotny. Mimo trudności w takich sprawach, jak ordynacja kobiet, związki
homoseksualne, radykalizm teologiczny (np. tezy biskupa Sponga) czy wreszcie
pojawienie się nowej odmiany ewangelikalizmu zwanej postewangelikalizmem199, wszystko wskazuje na to, że w kondycji tej utrzyma się także po prze
kroczeniu progu trzeciego millenium chrześcijaństwa.200

198 Zob. Anglican Evangelicals and Their New Assembly. A Forum for United Thought and Action in the
Church o f England, London 1983.
199 Dave Tomlinson: The Post-evangelical, London 1995.
200 Zob. Alistcr McGrath: The Renewal of Anglicanism, London 1993.
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ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW
Harare, Zimbabwe, 3-14 grudnia 1998

Przebieg obrad
Po Nairobi 1975 było to drugie Zgromadzenie Ogólne w Afryce. Główne ha
sło: „Nawróćcie się do Boga - bądźcie radośni w nadziei”.
Do głównego hasła nawiązali w swoich studiach biblijnych trzej mówcy: abp
Anastasios - zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Albanii, Wanda Deifelt, luteranka, profesor teologii feministycznej w Sao Leopoldo (Brazylia) i Kosuke
Koyama, teolog japoński, do przejścia na emeryturę w 1996 r. profesor studiów
ekumenicznych w Nowym Jorku.
Abp Anastasios skupił się na niepojętej ingerencji Boga w życie ludzkości,
które musi mieć rozstrzygające znaczenie dla samozrozumienia chrześcijan.
Wielu chrześcijan niestety utraciło to żywe wspomnienie chrześcijańskiego sa
mozrozumienia. Można je odzyskać przez sprawowanie kultu, zwłaszcza Eu
charystii. Liturgia nie może jednak nigdy przekształcić się w rytuał tolerujący
dalsze istnienie niesprawiedliwości, ucisku i wyzysku. Pamięć o tym, jak Bóg
prowadził, osłaniał i błogosławił ludzkość oznacza dla chrześcijan zmianę
przekonań i życia.
Brazylianka Wanda Deifelt głównym pojęciem swego studium biblijnego
uczyniła „nawrócenie”. Ludzie są zarazem święci i grzeszni, znajdują się oni sta
le na rozdrożu między przemianą a akceptacją status quo. Chociaż istnieje pełna
świadomość konieczności prawdziwego nawrócenia i nowego początku, chrze
ścijanie podporządkowują się zbyt często regułom świata. Wyraziła wątpliwość,
czy pokuta czyniona podczas nabożeństwa jest właściwie pojmowana przez wie
rzących. Ponieważ nie uczynili niczego fałszywego, ludzie czują się często czy-
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ś c i , lecz grzeszyć można nie tylko czynami, lecz również przez zaniechanie.
Chrześcijanie muszą być głosem prorockim w dzisiejszych czasach, brać na sie
bie ryzyko i kochać namiętnie życie.
Drugą częścią głównego hasła: „...bądźcie radośni w nadziei” zajął się w pracy
biblijnej Kosuke Koyama. Cytat ten nie jest bynajmniej oderwany od życia, jakby
na pierwszy rzut oka mogło się to zdawać, gdyż im większe jest zwątpienie świata,
tym ściślejsza i bardziej zdecydowana staje się opieka Boża nakierowana na pod
trzymanie życia. Miłość Boża, mimo istnienia przemocy, ubóstwa i kryzysu ekolo
gicznego, nie pozostawia świata własnemu losowi. Nadzieja chrześcijańska jest za
korzeniona w namiętnej miłości Boga, która musi się jednak ujawnić w działaniu
chrześcijan na rzecz ubogich i wyłączonych ze społeczeństwa.

Uczestnicy obrad
274 Kościoły wysłały swoich delegatów. Spośród tej liczby 77 Kościołów,
przeważnie mniejsze liczebnie, wysłało tylko mężczyzn jako delegatów. ŚRK
prosiła o uwzględnienie wśród delegacji przynajmniej 40 % kobiet i 15 % mło
dzieży. W składzie 10 delegacji były wyłącznie kobiety, w składzie 44 - przewa
ga kobiet.
Spośród 958 delegatów 360 stanowiły kobiety i 131 przedstawiciele młodzie
ży (do 30 lat).
Liczba świeckich - 456, duchownych - 502; w ostatniej kategorii 438 męż
czyzn i 64 kobiety.
Największa delegacja pochodziła ze Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w USA (34 delegatów), Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (33 delega
tów) i Etiopskiego Kościoła Prawosławnego (26 delegatów).
Poza delegatami obecnych było jeszcze 3600 innych uczestników, w tym go
ście, wizytatorzy i współpracownicy z Kościołów w Zimbabwe i sztabu genew
skiego. Liczba dziennikarzy - 320, z tego 47 z USA, 38 z Niemiec. Liczba ste
wardów - 170.

Stanowisko prawosławnych
Prawosławie było reprezentowane przez dwie rodziny kościelne: większą, trady
cyjnie określaną tym mianem, uznającą honorowy prymat patriarchy Konstantyno
pola, i mniejszą, występującą często pod nazwą „orientalne Kościoły narodowe”.
Podczas spotkania delegatów z 20 Kościołów prawosławnych nie osiągnięto
porozumienia co do wspólnego postępowania na Zgromadzeniu.
Delegacje Kościoła rosyjskiego i greckiego zapowiedziały, że nie będą uczest
niczyć w nabożeństwach i brać udziału w głosowaniach. Inne były za pełnym
uczestnictwem w pracach.
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Nie przybyli reprezentanci Kościoła prawosławnego Gruzji i Bułgarii. Pierw
szy zrezygnował z członkostwa w 1997 r., drugi - krótko przez Zgromadzeniem.
Odpowiedni list Bułgarów nadszedł podczas Zgromadzenia, poinformowano o
tym 12 grudnia. W uzasadnieniu władze Kościoła bułgarskiego stwierdzały, że
członkostwo w ŚRK doprowadziło do zamieszania w parafiach. Decyzję o wy
stąpieniu Święty Synod podjął już 9 kwietnia.
Orientalne Kościoły narodowe, choć podzielały w dużej mierze krytykę wo
bec ŚRK, nie podjęły tak drastycznych decyzji.
Prawosławni mieli do dyspozycji 25 % mandatów, jednak po raz pierwszy nie
wykorzystali wszystkich przysługujących im miejsc. Spośród 20 Kościołów pra
wosławnych, jedynie cztery postawiły zwierzchników na czele swoich delega
cji: Albania, Etiopia, Syria i Patriarchat grecko-prawosławny Aleksandrii. Rosyj
ski Kościół Prawosławny, któremu - jako największemu Kościołowi członkow
skiemu ŚRK (ok. 100 min wiernych) - przydzielony 25 mandatów, wysłał tylko
pięciu delegatów.
Liturgiczna praktyka Zgromadzenia brała pod uwagę fakt, że Kościoły prawo
sławne odrzucają wspólnotę komunijną z Kościołami protestanckimi.
W niedzielę, 6 grudnia, w katedrze grecko-prawosławnej w Harare odbyła
się Święta Liturgia, która zgromadziła biskupów, kapłanów i świeckich z pa
triarchatów Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii, Jerozolimy, Rosji, Rumu
nii, Kościołów Grecji, Cypru, Czech, Polski i Ameryki. Nabożeństwu prze
wodniczył patriarcha Aleksandrii i całej Afryki Piotr VII, a także arcybiskup
Tirany i całej Albanii Anastasios, który był wcześniej misjonarzem prawosław
nym w Kenii.
Katolikos ormiański Aram I, przewodniczący Komitetu Naczelnego, stwier
dził w swoim sprawozdaniu, iż Kościoły nie mogą sobie pozwolić na ucieczkę na
łono własnej tradycji konfesyjnej i na życie w izolacji. W tym celu potrzebna jest
im ŚRK. Jego zdaniem zinstytucjonalizowana ekumenia znajduje się wprawdzie
w kryzysie, lecz należy w nim widzieć kryzys procesu dojrzewania.
Aram I podkreślił, że od upadku komunizmu zwiększyła się przepaść między
Kościołami prawosławnymi a ruchem ekumenicznym. Aktualny rozdźwięk
w stosunkach z ŚRK a Kościołami prawosławnymi wynika przede wszystkim
z faktu, że teologia protestancka dominuje w dalszym ciągu w słownictwie, myśli
i metodach pracy ŚRK. Chrześcijanie prawosławni patrzą na Radę w dalszym
ciągu jako na ruch o zabarwieniu zachodnim, protestanckim i liberalnym.
Katolikos ormiański wezwał Kościoły prawosławne, aby za pomocą jasnego
programu i otwartej postawy szukały dialogu z pozostałymi Kościołami człon
kowskimi. Kościoły protestanckie i anglikańskie muszą ze swej strony dać pra
wosławnym dostatecznie dużo przestrzeni i możliwości dla szerszego uczestnic
twa. Nadszedł czas, aby Kościoły prawosławne przeszły z monologu do dialogu,
z reakcji do akcji, ze zwykłego wkładu do uczestnictwa, ze statusu obserwatora
do pełnego partnerstwa w ŚRK. W konkluzji stwierdził: Dialog chroni przed
synkretyzmem.
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Aplauz wywołała propozycja Arama I w sprawie wspólnego świętowania
Wielkanocy poczynając od roku 2001. Byłby to test na nasze poważne' traktowa
nie widzialnej jedności Kościoła.
Lider delegacji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, dr Hilarion Alfejew,
ostzregł ŚRK, że jeśli nie przeprowadzi radykalnych reform, większość Kościo
łów prawosławnych opuści jej szeregi. Chcemy radykalnej reformy ŚR K , tak aby
stała się ona prawdziwym domem dla prawosławnych w 21. stuleciu. Jego zda
niem, Kościoły tradycji prawosławnej i protestanckiej rozwijają się w przeciwnym
kierunku. Kościoły prawosławne są za utrzymaniem tradycyjnych wartości
chrześcijańskich, podczas gdy wiele Kościołów protestanckich przejmuje libe
ralne wartości Zachodu i odrzuca po kolei tradycyjne wartości chrześcijańskie.
Sekretarz generalny Konrad Raiser okazał zrozumienie dla żądań prawosław
nych. Regulacja stosowana od przeszło 20 lat, gwarantująca im 25 % miejsc
w gremiach kierowniczych, w obliczu licznych nowych Kościołów członkow
skich wywodzących się przeważnie z tradycji protestanckiej, sprawiła, że znaleźli
się w sytuacji strukturalnej mniejszości. Ogólna liczba wiernych prawosławnych
odpowiada natomiast przynajmniej jednej trzeciej liczby członków wszystkich
Kościołów zrzeszonych w ŚRK. Przez to są one nie wystraczająco reprezentowa
ne w gremiach kierowniczych i mogą wywierać tylko ograniczony wpływ na
program pracy Rady.
Dla poprawy stosunków z prawosławnymi Kościołami członkowskimi, Zgro
madzenie wyraziło zgodę na powołanie komisji nadzwyczajnej ds. współdziała
nia prawosławia z ŚRK. Jej członkami mają być w połowie prawosławni i repre
zentanci innych Kościołów członkowskich. Celem tej komisji jest pokonanie ak
tualnej sytuacji krytycznej, zawarcie nie tylko kompromisów strukturalnych, lecz
także szukanie dróg umożliwiających poznanie w oli, prawdy i miłości Boga. Ma
ona zbadać możliwości uzyskania przez prawosławnych większych wpływów
w Radzie. Prawdopodobnie podejmie ona działalność późnym latem 1999. Komi
sja sformułuje propozycje dotyczące koniecznych zmian w strukturze, stylu i eto
sie Rady. Praca Komisji trwać będzie przynajmniej przez trzy lata.
Rosyjski Kościół Prawosławny postanowił zawiesić swoje uczestnictwo
w pracach Komitetu Naczelnego ŚRK. Dr Hilarion Alfejew wyjaśnił: Jeśli bę
dziemy zadowoleni z osiągnięć Komisji, podejmiemy na nowo naszą pracę w Ko
mitecie Naczelnym. Jeśli nie, Kościół nasz wycofa się ze ŚRK.
Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I w piśmie z pozdrowie
niami napisał, że ufa, iż planowana komisja prawosławnych i protestantów
umożliwi prawosławnym kontynuowanie ekumenicznej podróży.
Spór prawosławno-protestancki zdominował obrady. Były obawy, że dopro
wadzi on w ogóle do rozpadu ŚRK. Większość Kościołów prawosławnych jest
jednak nadal zainteresowana dalszą współpracą. Również w samych Kościołach
prawosławnych są wyraźnie widoczne różnice w zakresie nastawienia do zaanga
żowania ekumenicznego. Najbardziej kontrowersyjne tematy to: ordynacja kobiet
i homoseksualizm. Jeden z delegatów rosyjskich, Wsiewołod Czaplin, posunął
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się tak daleko, że nazwał ordynację kobiet bluźnierstwem. Amerykańska metodystka Janice Love, która od przeszło dwudziestu lat współpracowała w Komite
cie Naczelnym, określiła tę wypowiedź jednym z najsmutniejszych momentów w
historii ŚRK. Love była przewidziana, jako pierwsza kobieta w dziejach ŚRK, na
przewodniczącego Komitetu Naczelnego. Jednak kontrowersje z delegatami pra
wosławnymi sprawiły, że poproszono dotychczasowego przewodniczącego, katolikosa Arama I, który ma łagodzący wpływ na współwyznawców, aby ponownie
objął to stanowisko.
Sekretarz generalny Konrad Raiser pytany na konferencji prasowej, co myśli
o wypowiedzi Czaplina, stwierdził, że dwoje znanych teologów prawosławnych,
bp Kallistos Ware i Elisabeth Behr-Siegel, doszło do wniosku, iż nie ma zasadni
czych lub eklezjologicznych przyczyn, które przemawiałyby przeciw ordynacji ko
biet w tradycji prawosławnej. Uważają oni, że jeśli bierze się poważnie twier
dzenie chrześcijańskie, iż mężczyźni i kobiety są stworzeni w podobny sposób na
obraz i podobieństwo Boże, /.../wówczas systematyczne niedopuszczanie kobiet
do urzędu duchownego nie może być bronione na gruncie czysto teologicznym.
Chociaż niedopuszczanie kobiet do urzędu duchownego stale broniły Kościoły
prawosławne powołując się na historię, tradycję i przepisy kanoniczne, to ich ar
gumenty nie skupiały się na teologii.

Dokument „Ku wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji ŚRK" (CUV)
Powstał on w 8-letnim procesie studyjnym z udziałem licznych Kościołów i
grup kościelnych. Oczekiwano, że Zgromadzenie ustosunkuje się do tej deklara
cji i w końcowym orędziu sformułuje własne ekumeniczne wizje przyszłości.
Dokument podkreśla, że ŚRK uważa się za wspólnotę Kościołów, które zobo
wiązują się dawać widzialny wyraz swojej jedności w Chrystusie oraz wzajem
nie zachęcają się do głębszego wyrażania tej jedności w służbie Bożej oraz we
wzajemnym życiu, świadectwie i służbie wobec świata. Przypomina się, że Ko
ścioły założycielskie zobowiązały się przed 50 laty do pozostawania w łączności
ze sobą.
W dokumencie czytamy dalej, że w przeciągu 50 lat, jakie upłynęły od utwo
rzenia ŚRK, istniało wiele oznak wzrostu na drodze do jedności chrześcijańskiej.
Należy do nich nie tylko liczbowy przyrost Kościołów członkowskich, lecz także
wzrost współpracy kobiet w ŚRK, pomoc dla ludzi dotkniętych wojną, przemocą,
ubóstwem i zniszczeniem środowiska naturalnego oraz walka z rasizmem.
Podkreśla się, że ŚRK nie da się odizolować od ruchu ekumenicznego, z któ
rego powstała i dla którego stanowi ważny instrument. Jak przed 50. laty, gdy
tworzono ŚRK, świat i Kościoły stoją w obliczu kryzysu, którego najgłębsze wy
miary mają charakter duchowy. Po epoce kolonializmu powstały nowe formy za
leżności gospodarczej i politycznej. Wykorzystuje się wierność wobec religii
w celu szerzenia nienawiści i przemocy.
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Nowoczesne środki transportu i komunikacji przyczyniły się wprawdzie do
zbliżenia ludzi na całym świecie, lecz jednocześnie ma miejsce postępujące roz
drobnienie społeczeństw i marginalizowanie coraz szerszych warstw społeczno
ści ludzkiej. Kościoły, stwierdza się samokrytycznie, działają w tej sytuacji nie
zawsze zgodnie z własnymi zobowiązaniami i przekonaniami.
Mając na uwadze napięcia między prawosławnymi i protestanckimi Kościoła
mi członkowskimi dokument stwierdza, że ŚRK znajduje się w fazie niepewno
śc i. Dla niektórych Kościołów współdziałanie we wspólnocie ekumenicznej
oznacza konflikt wewnętrzny i groźbę rozłamu. Być członkiem ŚRK oznacza go
towość łagodzenia różnic poglądów na drodze teologicznego dyskursu, modlitwy
i dialogu oraz traktowania kwestii spornych jako sprawy wspólnej oceny teolo
gicznej a nie politycznego zwycięstwa.
Współczesny kryzys duchowy - powiada CUV - rzuca wyzwanie ruchowi
ekumenicznemu i ŚRK do dostarczania nowych impulsów w dziedzinie odnowy.
Kościoły członkowskie muszą poznać swe wspólne powołanie, które polega na
identyfikowaniu się w widzialny, trwały i zorganizowany sposób z celami ru
chu ekumenicznego oraz z dążeniem do głębszej wspólnoty. Chcąc pomóc im
w realizacji tego zadania, ŚRK potrzebuje funkcjonującej struktury organiza
cyjnej. Ma ona odzwierciedlać jej tożsamość jako wspólnoty kościelnej oraz
uwględniać pluralizm kultur oraz teologiczne i duchowe tradycje jej Kościołów
członkowskich.
Organy kierownicze ŚRK winny zapewniać maksymalną reprezentację Ko
ściołów członkowskich oraz troszczyć się o czytelność linii programowej i kry
teriów podejmowania decyzji. Powinny one przemawiać w imieniu wszystkich a
nie tylko uwzględniać głosy tych, którzy ze względu na kulturowe pochodzenie,
język, wykształcenie lub doświadczenie w pracach organizacji światowej znajdu
ją się w sytuacji uprzywilejowanej. Zaleca się wyraźnie nawiązywanie i posze
rzanie stosunków z Kościołami, które nie są członkami ŚRK, lecz wobec ekume
nicznej wspólnoty zajmują otwartą postawę.
CUV była omawiana 6 grudnia podczas posiedzenia plenarnego. Wywołała
bardzo rozbieżne reakcje. Aram I prezentując ten dokument mówił o św ieżym
wietrze dla ekumenii, natomiast inni delegaci prawosławni wypowiadali się pesy
mistycznie, czy dokument ten może przyczynić się do zbliżenia między Kościo
łami prawosławnymi i inne Kościołami członkowskimi ŚRK. Duchowny rosyjski
Hilarion Alfejew powiedział, że reprezentuje największy Kościół członkowski,
który jednak prawie nie ma możliwości wywarcia wpływu na porządek obrad
ŚRK. Arcybiskup albański Anastasios przypomniał o dialogu wewnątrzkościelnym na temat znaczenia Ducha Świętego, który był prowadzony podczas VII
Zgromadzenia Ogólnego w Canberze (1991). alił się, że teraz nie znajdujemy
jednej linijki na ten temat. Zatrzymajcie sobie swoją deklarację. My się do niej nie
przyznajemy - stwierdził w konkluzji. Teolog prawosławny z USA Leonid Kishkovsky wyraził pogląd, że niezbędna jest dalsza praca nad CUV. Wątpił, czy
Zgromadzenie w Harare jest w stanie ją wykonać.
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Przed Zgromadzeniem Ogólnym w Harare rozlegały się głosy, mówiące, że
zebrane tam Kościoły przyjmą uroczyście CUV jako ekumeniczną kartę dla 21
stulecia. W rzeczywistości skończyło się na zaleceniu dla Kościołów członkow
skich, stwierdzającym: Tak więc CUVjako dokument został wprawdzie zakończo
ny, lecz jego przyjęcie w życiu Kościołów i ŚRK pozostanie procesem, który
obejmie również dalsze wyjaśnienia, korektury i uzupełnienia.

Forum Kościołów i organizacji chrześcijańskich
Sekretarz generalny Konrad Raiser opowiedział się za nowymi formami
współpracy ekumenicznej. Zakwestionował praktykowaną dotychczas przez
ŚRK zasadę synodalną Kościołów protestanckich i podał pierwsze szczegóły
dotyczące „ekumenicznego forum”. W swoim sprawozdaniu zwrócił uwagę na
to, że podczas zgromadzeń kościelnych i synodów Kościołów protestanckich
chodzi o model wzięty z demokracji parlamentarnych. Zasada kierowania po
przez decyzję większości, praktyk owana od utworzenia ŚRK, nie musi być
koniecznie obowiązującą zasadą w następnym tysiącleciu. Trzeba to będzie
uwzględnić szczególnie wówczas, gdy ruch ekumeniczny będzie chciał się
otworzyć na nowe Kościoły i wspólnoty. Nie tylko Kościoły prawosławne, lecz
także wiele Kościołów afrykańskich opowiada się za modelami, w których pod
kreśla się dialog, konsens oraz respekt dla hierarchii i autorytetu. W tzw. mię
dzyczasie nawet na międzynarodowej płaszczyźnie politycznej sięgnięto po
formułę znajdowania decyzji przez konsens. Raiser podkreślił, że Rada je st
wspólnotą Kościołów a nie zgromadzeniem politycznym, nawet gdy czyni poli
tyczne wypowiedzi.
Propagowane przez Raisera od dłuższego czasu Forum Kościołów i Organi
zacji Chrześcijańskich miałoby być luźnym stowarzyszeniem Kościołów i
związków wyznaniowych, obejmującym Kościoły zielonoświątkowe i ewangelikalne, stowarzyszeniem, dla którego aktywny udział w ruchu ekumenicznym
jest ważniejszy niż formalne członkostwo w Światowej Radzie Kościołów. Nie
byłaby to dalsza instytucja wyposażona w struktury administracyjne i biurokra
tyczne. Nie podejmowałoby ono ani decyzji ani nie przyjmowałoby rezolucji.
Forum to tworzyłoby sieć stosunków, która wykraczałaby poza ograniczenia
istniejących struktur. ŚRK nie rości sobie w nim roli przywódczej. Podczas kon
sultacji sondażowej w sierpniu 1998 r.w Bossey reprezentowane były Kościoły
zielonoświątkowe i Kościół rzymskokatolicki. Swoje zainteresowanie zasygna
lizowały również światowa wspólnota ewangelikalnych i wiele innych ugrupo
wań.
O Forum dyskutowano też podczas debaty nad CUV (6 grudnia). Wielu mów
ców wyraziło obawę, że idea ta może doprowadzić do spłycenia ruchu ekume
nicznego. O wiele ważniejsza jest praca nad pogłębieniem wspólnoty. Pojawiła
się też wątpliwość, czy całe to przedsięwzięcie jest możliwe do sfinansowania.
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Bp anglikański John Neill z Irlandii ostrzegł, aby idea forum nie stanowiła
ucieczki przed aktualnymi problemami. Jeśli chcemy ze sobą pozostać, to trzeba
też znosić ból członkostwa.
12 grudnia Zgromadzenie zaaprobowało przygotowania do utworzenia Forum
Kościołów Chrześcijańskich i Organizacji Ekumenicznych. Nowemu Komitetowi
Naczelnemu zlecono kontynuowanie konsultacji z organizacjami, które już
oznajmiły swoje zainteresowanie tym przedsięwzięciem. Po raz pierwszy Forum
miałoby się zebrać w roku 2001. Myśli się o ok. 200 uczestnikach, ludzi znanych
na arenie międzynarodowej, związanych z organizacjami kościelnymi i ekume
nicznymi. Forum ma obejmować z jednej strony katolików, prawosławnych,
ewangelikalnych, zielonoświątkowców i inne rodziny wyznaniowe, z drugiej zaś
regionalne i międzynarodowe organizacje ekumeniczne. Raiser zapewniał, że
ŚRK nie chce odgrywać w ramach Forum wiodącej roli.

Ekumeniczna Dekada
„Kościoły w Solidarności z Kobietami"
Podczas posiedzenia plenarnego poświęconego tej sprawie (7 grudnia) przy
pomniano etapy realizacji tego programu. W sposób szczególny przywoływano
z pamięci raport na temat wizyt, jakie w połowie dekady składały na całym świę
cie ekumeniczne zespoły. Despina D. Prassas, prawosławna delegatka Patriarcha
tu ekumenicznego Konstantynopola oświadczyła, że raport ten dokumentował
zdecydowanie i wytrwałość kobiet do przezwyciężenia problemów ucisku. Jako
jeden z największych znaków nadziei podkreślała zaczynającą się przemianę
świadomości w Kościołach, które zdały sobie sprawę , że większość problemów
dotyczących stosunków między mężczyznami i kobietami nie są tylko problemami
kobiet, lecz dotyczą całego Kościoła.
Wypowiedź tę poparł metropolita Ambrosius (Kościół Prawosławny w Finlan
dii), który mówił o teologicznych wyzwaniach związanych z dekadą. Zmusza
ona Kościoły do zmiany swego postępowania. Wygląda na to, że żadna religia
nie jest wolna od ukrytych struktur, z powodu których w różny sposób odsuwa się
i marginalizuje kobiety. Z tego powodu naszym przyszłym obowiązkiem jest zapo
znanie naszych Kościołów z wynikami tej dekady.
Referenci wskazali krytycznie na nie załatwione punkty porządku obrad De
kady. Zwłaszcza zagadnienie rasizmu zostało potraktowane w sposób niewystar
czający. Mukami McCrum z Kenii wezwała Kościoły do poparcia organizacji
kobiet, które w pierwszym rzędzie walczą z wszelkimi formami rasizmu.
Niezadowolenie wśród wielu kobiet - delegatek wywołało potraktowanie li
stu, jaki uczestniczki Dekady skierowały do delegatów Zgromadzenia. Mimo do
starczenia go uczestnikom, nie znaleziono czasu na przeczytanie go podczas po
siedzenia plenarnego.
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Obecność katolicka
W piśmie z pozdrowieniami dla VIII Zgromadzenia Ogólnego ŚRK papież
Jan Paweł II wyraził głęboki szacunek dla jej pracy. W ciągu 50 lat ŚRK stała się
wartościowym instrumentem w służbie ruchu ekumenicznego. Przyczyniła się
w godny uwagi sposób do sprawy jedności chrześcijan, celu, wobec którego nie
odwołalnie czuje się zobowiązany również Kościół katolicki. Papież wspomniał
rok jubileuszowy 2000, który mógłby być szczególną okazją dla wszystkich
chrześcijan do złożenia w konkretny sposób wspólnego świadectwa o wspólnym
Panu Jezusie Chrystusie.
Obserwatorzy katoliccy w Harare wyrażali jednak rozczarowanie z powodu
tego - ich zdaniem - nic nie mówiącego listu. Z okazji jubileuszu 50-lecia oczeki
waliby bardziej serdecznych słów papieża i szczegółowej oceny pracy ŚRK.
Przewodniczący 25-osobowej delegacji katolickiej bp Mario Conti oświadczył
przedstawicielom mediów, że członkostwo Kościoła rzymskokatolickiego w
ŚRK nie jest przedmiotem dyskusji. Jako argument przeciw członkostwu podał
dominację liczbową jego Kościoła (blisko miliard wiernych) nad wszystkimi Ko
ściołami członkowskimi ŚRK (łącznie ok. 500 min.). Raczej chcielibyśmy wno
sić wkład do pracy Rady niż przyczyniać się do je j destabilizacji - powiedział
katolicki hierarcha.
Bp Conti jest członkiem Wspólnej Grupy Roboczej ŚRK i KRK, która przed
łożyła w Harare swój kolejny raport obejmujący lata 1991 - 1998. Dokument ten
podkreśla znaczenie ekumenii na płaszczyźnie lokalnej. Ukazuje wzrost współ
pracy na podstawie reprezentacji KRK w niemal wszystkich programach ŚRK i
daje impulsy na przyszłość.
Zgodnie z Raportem, w najbliższych latach cztery tematy zdominują porządek
obrad WGR: jedność Kościoła jako koinonia, ekumeniczna edukacja, praca stu
dyjna nad zagadnieniami etycznymi, wspólnym świadectwem i wzrastającym
prozelityzmem, jak również wzrost zaangażowania KRK w krajowych radach
kościelnych i ekumenicznych konferencjach regionalnych.
Zgromadzenie przyjęło Raport 12 grudnia (jego tekst zamieszczamy w tym
numerze SiDE - K.K.) i zaapelowało do nowego Komitetu Naczelnego, aby
sprzyjał organizowaniu wspólnych uroczystości kościelnych na płaszczyźnie lo
kalnej, regionalnej i światowej z okazji roku 2000.

Sytuacja finansowa
Po drastycznych cięciach wydatków i redukcji personelu o połowę, tj. do do
160 osób, sytuacja finansowa ŚRK uległa stabilizacji.
Budżet ogólny ŚRK na rok 1998 przewidywał w przeliczeniu wydatki w wy
sokości 146 min zł. Ze składek członkowskich oczekiwano sumy 16 min zł.
102 min zł miały przekazać Kościoły członkowskie i organizacje pomocy nas

72

VIII ZGROMADZENIE OGÓLNE ŚRK

realizację konkretnych programów. Pozostałe środki pochodzą z dochodów
własnych.
Koszty Zgromadzenia Ogólnego w Harare wynosiły w przeliczeniu 29 min zł.
Spodziewano się, że dwie trzecie tej sumy ŚRK odzyska od Kościołów człon
kowskich.
Z 332 Kościołów członkowskich w 1998 r. tylko 174 zapłaciły składki człon
kowskie. W tej liczbie nie znajdował się żaden z większych prawosławnych Ko
ściołów członkowskich.
79 % wszystkich dotacji Kościołów na rzecz ŚRK pochodziło z Niemiec,
USA, Holandii i Szwecji. Kościoły i organizacje pomocy z Niemiec dostarczają
ok. 40 % całego budżetu ŚRK.
Wielokrotnie zwracano uwagę na to, że niedobrą sprawą jest finansowa zależ
ność ŚRK od Kościołów Ameryki Północnej i Europy Zachodniej, które dostaczają 97, 6 % wszystkich środków.
Komitet Finansowy ŚRK przedstawił propozycję, aby tym, co nie płacą,
zabrać prawo głosu podczas zgromadzeń ogólnych, Inna propozycja mówiła o
wprowadzeniu Światowej Niedzieli Ekumenicznego Zobowiązania, podczas któ
rej zbierano by kolektę na pracę ŚRK. Zaproponowano tutaj trzecią niedzielę
Adwentu.

Nowe Kościoły członkowskie
5 grudnia przyjęto w poczet pełnych członków 6 Kościołów z Afryki i 2
z Azji. Tym samym liczba Kościołów członkowskich wzrosła do 339 Kościołów
protestanckich, prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich zrzeszających
ok. 500 min wiernych.
Dwa z nowych Kościołów członkowskich wywodzą się z tzw. niezależnych
Kościołów afrykańskich, które nie powstały bezpośrednio z zachodniej działal
ności misyjnej. Są to: Kościół Harristów (Afryka zachodnia, 100 tys. wiernych) i
Kościoły „Rady Kościołów powstałych w Afryce” (Afryka południowa, 3, 5 min
wiernych). Charakteryzują się one tym, że integrują świadomie afrykańską du
chowość i kulturę w swoje życie kościelne. Np. Kościół Harristów akceptuje dal
sze trwanie wielożeństwa wśród swoich nawróconych członków.
Z działalności misyjnej wywodzą się: Reformowany Kościół Chrystusowy
w Nigerii (450 tys. członków) i Kościół Ewangelicko-Luterański w Kongo (120
tys.). Zjednoczony Kościół Chrystusowy w Zimbabwe (30 tys.) cieszy się samo
dzielnością od 30 lat, natomiast Kościół Anglikański Kongo (160 tys.) wyłonił
się przed pięciu laty z Anglikańskiej Prowincji Kościelnej Rwandy, Burundi i
Zairu.
Oba nowe Kościoły azjatyckie pochodzą z Indonezji. Są to: Kościół Chrześci
jański Sumby (182 tys.) oraz Chrześcijańsko-Protestancki Kościół Angkola (25
tys.).
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Nowy Komitet Naczelny i Prezydium ŚRK
Nowy Komitet Naczelny wybrano 10 grudnia. To 150-osobowe gremium obra
duje zazwyczaj raz w roku i decyduje o pracy ŚRK między Zgromadzeniami Ogól
nymi. Zmniejszono liczbę miejsc dla Kościołów europejskich z 53 do 48. Było to
konieczne wskutek przyjęcia wielu nowych Kościołów z Południa.40 % nowych
członków to kobiety, 15 % stanowi młodzież, 43 % - ludzie świeccy. Obu „rodzi
nom” prawosławnym, zgodnie z tradycją ŚRK, przydzielono 25 % miejsc.
W skład 8-osobowego Prezydium weszły dwie kobiety (o jedną mniej niż w
Canberze). Prezydentów wybrano na bazie regionalnej: Afryka - Agnes Abuom
(Kościół Anglikański Kenii); Azja - Moon Kyu Kang (Kościół Prezbiteriański
Republiki Korei); Europa - metropolita Chryzostomos z Efezu (Patriarchat Eku
meniczny Konstantynopola) i bp Eberhardt Renz (Kościół Ewangelicki w Niem
czech); Ameryka Łacińska/Karaiby - bp Federico J. Pagura (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Argentyny); Bliski Wschód - Mar Ignatius Zakka I Iwas (Sy
ryjski Kościół Prawosławny); Ameryka Północna - Kathryn Bannister
(Zjednoczony Kościół Metodystyczny w USA); Pacyfik - bp Jabez Bryce (Ko
ściół Anglikański w Aotearoa/Nowej Zelandii i Polinezji).

Wystąpienia polityków
W 50-minutowym wystąpieniu przed Zgromadzeniem prezydent Zimbabwe
Robert Mugabe podniósł rolę ŚRK podczas walki jego kraju o wyzwolenie. Dzię
kował za to, że oba ruchy wyzwoleńcze, działające na terenie Zimbabwe w la
tach siedemdziesiątych, otrzymywały wsparcie finansowe na cele humanitarne z
Funduszu „Programu Zwalczania Rasizmu” ŚRK. Odważny gest w walce z rasi
zmem i kolonializmem pomógł Kościołom lokalnym w przemyśleniu ich nasta
wienia wobec reżimu kolonialnego i w zaangażowaniu na rzecz zmiany niespra
wiedliwych stosunków. Reprezentuję wolny kraj, o którego wyzwolenie walczyli
ście wspólnie z nami. Zimbabwe dziękuje ŚRK - powiedział Mugabe.
W historycznej retrospektywie Mugabe przypomniał delegatom negatywne i
pozytywne strony chrześcijańskiego dziedzictwa regionu. Przez splątanie misji i
kolonializmu ciało Chrystusa w Afryce przyjęło kolonialny etos. Tym samym
Kościół ofiarował Boga na ołtarzu apartheidu. Z drugiej strony zawsze istniała
w Kościele mniejszość przeciwników ucisku, która chciała uwrażliwić światowe
sumienie na poczynania kolonizatorów. Wielu tych krytyków musiało to zaanga
żowanie zapłacić życiem. Prezydent dziękował za pracę szkół i szpitali chrześci
jańskich, które były oparciem dla jego kraju. Nie tylko on, lecz wszyscy jego ministrzy chodzili do szkół misyjnych.
Mugabe wezwał ŚRK do uruchomienia swego autorytetu moralnego na rzecz
uwolnienia od długów krajów tzw. Trzeciego Świata. Długi te mogą przyczynić
się do zniszczenia wiele z tej nadziei, którą zwiastują Kościoły.
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W niedzielę, 13 grudnia, przemówił prezydent RPA Nelson Mandela. Nazwał
on ŚRK pionierem w obronie uciskanych i wyzyskiwanych. Narody Afryki połu
dniowej stale zachowają w pamięci jej prawdziwą solidarność w walce o wy
zwolenie. Mandela podkreślił, że zaangażowanie ŚRK w niepodzielność praw
ludzkich było dla jego narodu stale otuchą i inspiracją. Przyjmując przed 30 laty
Program Zwalczania Rasizmu Rada weszła na „dziewiczy teren”, stając jedno
znacznie po stronie uciskanych. Dzisiaj ŚRK jest wezwana do okazania takiego
samego zaangażowania w znacznie trudniejszej walce o rozwój i obronę demo
kracji.
Wizyta Mandeli zapowiedziana została w ostatniej chwili, pierwotnie miał
wystąpić wiceprezydent RPA Thabo Mbeki. Ten ostatni oświadczył w komunika
cie prasowym, że Mandela chciał wykorzystać sposobność powiedzenia w ostat
nich dniach swojego urzędowania wszystkiego najlepszego ŚRK oraz podzięko
wać jej osobiście za jej decydującą rolę w stworzeniu pokoju, demokracji i spra
wiedliwości.
Mandela stwierdził w konkluzji, że wywalczone prawa ludzkie pozostaną pu
stymi słowami, jeśli nie uda się wyjść z zamkniętego kręgu głodu, choroby, nie
wiedzy i bezdomności. Dotyczy to jego kraju, kontynentu i całego świata. Wy
zwanie polega na tym, aby wykorzystać niezwykle siły dzisiejszej gospodarki
światowej do usunięcia ubóstwa i niedorozwoju.

„Uwolnienie od długu 2000"
Zgromadzenie przyjęło 12 grudnia apel do Kościołów członkowskich, wzy
wający je do poparcia u rządów i międzynarodowych instytucji finansowych
idei uwolnienia od długów krajów rozwijających się z okazji nowego tysiącle
cia.
ŚRK, obchodząca 50-lecie swojego istnienia, zwraca uwagę na to, że zarówno
w hebrajskim jak i chrześcijańskim Piśmie Świętym obecne jest polecenie Boże
w sprawie periodycznego przezwyciężania strukturalnej niesprawiedliwości i
ubóstwa. Tak więc 3 Księga Mojżeszowa powiada, że co 50 lat ma być „rok jubi
leuszowy” lub „rok uwolnienia”, w którym długi mają być skreślone a niewolni
cy uwolnieni. Zadłużenie najbiedniejszych krajów wobec zachodnich rządów i
wierzących jest niewolnictwem naszej epoki - czytamy w uchwale. I dalej: Przy
spieszona koncentracja bogactwa w rękach niewielkiej mniejszości w najbogat
szych krajach i katastrofalny spadek standardu życiowego w krajach najbiedniej
szych - wymaga pilnie korekty opartej na wzorze wziętym z „roku uwolnienia”.
Środki pozyskane dzięki uwolnieniu z długów winny - według wyobrażenia
ŚRK - zostać przeznaczone w krajach najbiedniejszych do usunięcia szkód spo
łecznych i ekologicznych. Kontrolę nad tymi środkami winny sprawować różne
środowiska społeczne, w tym również Kościoły, tak aby nie dopuścić do zjawiska
korupcji.
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Prawa ludzkie
Kościoły członkowskie zobowiązały się do popierania i obrony praw ludzkich.
Podkreślono, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka powstała z bogatego
dziedzictwa religii, kultury i tradycji narodów. Chociaż Deklaracja z 10 grudnia
1948 została uznana w międzyczasie przez większość rządów, jej zasady nie były
dotychczas powszechnie przestrzegane. Również Kościoły nie zawsze odważnie
angażowały się na rzecz tych, których prawa i godność ludzka były gwałcone
wskutek przesądów i nienawiści. Zgromadzenie przypomniało w swojej rezolucji
z 6 grudnia szczególnie chrześcijan i reprezentantów innych religii, którzy z po
wodu swego zaangażowania na rzecz praw ludzkich byli prześladowani i stali
się męczennikami.

Wojna domowa w Sudanie
Biskup katolicki Paride Tabane, pochodzący z Sudanu południowego, tj. ob
szaru, na którym toczy się wojna domowa, poddał ostrej krytyce międzynarodo
wą społeczność i ONZ. ONZ ingeruje we wszelkie możliwe ogniska konfliktu na
świecie, ale czarny kontynent nawiedzony przez ludobójstwo, głód i wypędzenie
stał się zapomnianym regionem ludzkości. Podczas nabożeństwa na stadionie
w Harare zawołał: Zanieście światu nasz krzyk. Krótko po jego powrocie do Su
danu, jeszcze podczas trwania Zgromadzenia, lotnictwo sudańskie zrzuciło 14
bomb na plac obok jego katedry w Narus, które spowodowały śmierć 6 i ciężkie
zranienie 14 osób.

Status Jerozolimy
Zgromadzenie wypowiedziało się 14 grudnia przeciw zmianie statusu prawne
go Jerozolimy. Rada domaga się natychmiastowego podjęcia rokowań na temat
przyszłego statusu miasta, gdyż Jerozolima jest kluczowym problemem konfliktu
izraelsko-palestyńskiego. Przy tym wspólnota międzynarodowa musi zastrzec so
bie prawo do akceptacji. Pokojowe rozwiązanie roszczeń terytorialnych Palestyń
czyków i Izraelczyków musi respektować całość miasta i zagwarantować wolny
dostęp Palestyńczyków do Jerozolimy.
ŚRK przypomina o międzynarodowo usankcjonowanym zakazie polityki osie
dleńczej, która zmienia religijny i historyczny charakter miasta. Dostęp do
Miejsc Świętych musi być wolny, zachodzi też potrzeba zagwarantowania wolno
ści religijnej. Jerozolima musi być symbolem pokojowego współżycia, zwłaszcza
ydów , chrześcijan i muzułmanów.
Opracował: Karol Karski
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Posłanie
Zebrani razem pod krzyżem w Afryce

Chwata niech będzie Bogu teraz i zawsze. Amen.
Zwołani odgłosem afrykańskich bębnów, zebraliśmy się tutaj, w Harare,
w Zimbabwe, na VIII Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów, jako
przedstawiciele ponad 300 Kościołow. Pozdrawiamy wszystkich naszych braci i
wszystkie nasze siostry w Jezusie Chrystusie na całym świecie. Wspólnie z nami
mają oni udział w życiu i społeczności Trójcy Świętej, radując się w niej.
Światowa Rada Kościołów rozpoczęła podróż wiary przed pięćdziesięciu laty,
podczas Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie. Wówczas stwierdzono jasno i
wyraźnie, że jest naszą stanowczą wolą trwać w łączności ze sobą. Nasz szlak pro
wadził przez Evanston, New Delhi, Uppsalę, Nairobi, Vancouver i Canberrę.
Dziś wolno nam się radować nadzieją, posłannictwem, wizją, wolnością, życiem
i odnową, które darował Bóg.
Temat Zgromadzenia Ogólnego: „Nawróćcie się do Boga - bądźcie radośni
w nadziei” - stanowi wezwanie, abyśmy jako Kościoły zadumali się nad wła
snym fundamentem wiary i życia, czerpiąc z nich nadzieję, która poniesie nas
dalej. W roku jubileuszu Rady, w którym się właśnie znajdujemy, zwiastujemy
Ewangelię ubogim, niesiemy wieść więźniom i uciskanym, że oto powinni być
wolni; mówimy ślepym, że mają przejrzeć. Oto jest bowiem rok łaski Pana.
Przebywając na Zgromadzeniu, napełnieni radością, wzywamy siebie wzajem
nie oraz cały Kościół do widzialnej jedności, będącej dla nas Bożym darem i po
wołaniem. Poznaliśmy, że centrum naszej jedności i życiodajną wodą naszego
życia jest Chrystus. Wyznajemy, że często zbaczaliśmy z Bożych dróg służby
Królestwu Niebieskiemu. To nas boli, to jest powodem naszej pokuty.
Służba Boża, modlitwa i praca z Biblią stanowiły podstawę Zgromadzenia
Ogólnego. Pośrodku namiotu, w którym były odprawiane nabożeństwa, rozpo
ścierał się rzeźbiony w drewnie krzyż z usytuowanym w centrum konturem kon
tynentu afrykańskiego. Wiele radości czerpaliśmy bowiem z faktu, że mogliśmy
zebrać się właśnie w Afryce. W miejscowych wspólnotach poznawaliśmy życie i
wzrost wiary. Radowaliśmy się pięknem i cudami Bożego stworzenia. Przypo
mnieliśmy sobie, że święta Rodzina uciekła wraz z Jezusem właśnie do Afryki, i
że tutaj, podobnie jak na wszystkich pozostałych kontynentach, wielu ludzi dzieli
los wypędzonych, pozbawionych ojczyzny, prześladowanych.
Moc krzyża przypomniała nam, że to krzyż jest miejscem najświętszym.
Wszędzie wokół widzieliśmy ludzkie cierpienie i mękę. Spotkaliśmy się z
wszechobecnymi przerażającymi problemami nędzy, bezrobocia i bezdomności.
Słyszeliśmy o katastrofalnych skutkach globalizacji i strukturalnych środkach do
stosowawczych, po których słabi i bezsilni stawali się jeszcze bardziej „niewi
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dzialni”. Słuchaliśmy naszych sióstr i braci, którzy opowiadali nam o gorzkiej
rzeczywistości pułapki zadłużenia w krajach rozwijających się. Wzywamy do
umorzenia długów w taki sposób, aby złagodzić nędzę ubogich i znajdujących się
na marginesie egzystencji ludzi oraz aby przestrzegać należnych im praw.
Odczuwaliśmy pragnienie, aby dotykać chorych, cierpiących na AIDS. Jedno
czyliśmy się z naszymi siostrami i braćmi, którzy na skutek obcowania z nimi
sami stali się chorzy. Wsłuchiwaliśmy się w głos ludności miejscowej, domagają
cej się miejsca dla siebie. Usłyszeliśmy o kobietach, dzieciach, uciekinierach i
wypędzonych, których życie zniszczyła przemoc. Poczuliśmy się wezwani do
okazania z nimi solidarności oraz do podjęcia zobowiązania, aby działać na rzecz
przezwyciężania przemocy i wspierania niczym nie ograniczonej godności czło
wieka. Gdy Bóg zwraca się ku ludziom stojącym na marginesie społeczeństwa,
wznieca się bunt, który to, co jest na peryferiach, stawia w centrum. Jako Kościo
ły mamy zadanie uczynić widocznymi te córki i tych synów Boga.
Symbol darzącej życiem wody uczyniliśmy znakiem zakończenia ekumenicz
nej dekady „Kościoły w solidarności z kobietami”. Zwróciliśmy uwagę na przed
stawioną nam bolesną rzeczywistość i wysłuchaliśmy wezwania, aby solidarność
łączyć z odpowiedzialnym działaniem. Aby na wyschniętej ziemi mogło znowu
zakwitnąć życie, niezbędna jest woda. Jezus zaoferował kobiecie czerpiącej ze
źródła wodę żywą; uleczenie i nowe życie, którego pełna zwątpienia poszukiwa
ła. Wołanie Boga unaocznia się wciąż na nowo na przykładzie wody. Zostaliśmy
zaproszeni, aby pić ze źródła zbawienia i potwierdzić naszą jedność z tymi
wszystkimi, którzy są członkami ciała Chrystusowego. Wezwano nas do niesienia
pomocy i pocieszenia samotnym, smutnym, opuszczonym i bezradnym; do od
czuwania pragnienia tak długo, aż zagoją się rany świata.
Zmagaliśmy się z problemem, jak osiągnąć bardziej owocne współdziałanie
na każdym szczeblu ruchu ekumenicznego oraz w jaki sposób zapadające roz
strzygnięcia mogą zaspokoić potrzeby i oczekiwania ludzi, którzy wywodzą się z
tak wielu różnych tradycji i kultur. Z uznaniem skonstatowaliśmy fakt, że pod
czas trwania Zgromadzenia wielu młodych zaprezentowało zalety przywódcze.
Wzywamy Kościoły, aby niezwłocznie dały sposobność młodym do współpracy
we wszystkich dziedzinach życia i służby Kościoła.
Wiedzeni wspólnie Bożą miłością staraliśmy się o lepsze zrozumienie, co to
znaczy być razem. Często pytaliśmy siebie samych, jak rozumiemy Światową
Radę Kościołów, i w jaki sposób Bóg wezwał nas, aby zwrócić się wspólnie ku
przyszłości. Cieszyliśmy się ze wspólnoty (koinonia), która rozwinęła się pomię
dzy chrześcijanami w wielu miejscach na świecie, potwierdzając raz jeszcze, że
Bóg wzywa nas, abyśmy wzrastali w tej społeczności, aby stawała się ona rze
czywiście widoczna. Cieszymy się z oznak tego wzrostu, czemu daliśmy wyraz
w nadziei na jedną wspólną datę obchodów Świąt Wielkanocnych.
Doświadczyliśmy także cierpienia z powodu wciąż istniejących podziałów,
przejawiających się niezdolnością do wspólnego świętowania Eucharystii. Jedno
cześnie uświadamialiśmy sobie na nowo, że to, co nas łączy, mocniejsze jest od
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tego, co nas dzieli. Chrześcijańska pamięć zasadza się bowiem nie na naszych
podzielonych wspomnieniach, lecz na zbawczym wydarzeniu narodzin, życia,
śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlatego składową naszej pamięci
jako chrześcijan jest w istotnej mierze nawrócenie się do Boga, aby być radosny
mi w nadziei. Gdy zwracamy się ku Bogu, gdy dostrzegamy Go w obliczu innych
ludzi, poznajemy, kim jesteśmy. To stanowi sedno pradziwie ekumenicznej du
chowości.
Staraliśmy się, aby pozostawić i stworzyć dość miejsca dla tych wszystkich,
którzy w podzielonym świecie nie mogą ustanowić żadnych kontaktów. Podczas
Zgromadzenia Ogólnego zaprezentowano wiele spraw i działań, będących przy
kładem na to, że duch społeczności wiary sięga daleko poza horyzont naszego
własnego ja. Doświadczyliśmy bogactwa Boga oraz poznaliśmy, w jaki sposób
możemy żyć odpoowiedzialnie w świecie, w którym narody są wyznawcami wie
lu żywych religii. ądamy, aby wolność wyznawania religii uczynić podstawo
wym prawem człowieka.
Światowa Rada Kościołów rozpoczynała podróż wiary z niewzruszoną wolą
pozostawania w łączności ze sobą. Tę samą wolę odczuliśmy w Harare, i to po
mimo trudności, których jesteśmy świadomi, i którym musimy stawić czoła. Jako
Kościoły zobowiązaliśmy się dawno temu do pozostania w łączności ze sobą.
Teraz pragniemy zobowiązać się do bycia razem i wzrastania razem na drodze do
widzialnej jedności - nie tylko podczas zgromadzeń i posiedzeń ekumenicznych,
lecz każdy na każdym miejscu. Byciu razem ma służyć praca ekumeniczna pro
wadzona na każdej płaszczyźnie. Zadanie służby Królestwu Bożemu, jakie Bóg
zlecił Kościołowi, nie może zostać oddzielone od wezwania do jedności. W Ha
rare ujrzeliśmy na nowo niezmierzoną przestrzeń misji, na której do działania za
prasza nas Bóg. Ta misja wymaga od nas, pojednanych z Bogiem za sprawą krzy
żowej ofiary Chrystusa na krzyżu, pracy na rzecz pojednania i pokoju w sprawie
dliwości pomiędzy tymi, których rozdzieliła przemoc i wojna.
Z miejsca obrad VIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów
przesyłamy wam, naszym braciom i siostrom, poselstwo nadziei. Bóg, który nas
wszystkich powołał, doprowadzi nas do pełni wszystkich rzeczy w Chrystusie.
Rok jubileuszowy, który rozpoczęliśmy, jest nam dany po to, aby świętować wy
zwolenie wszelkiego stworzenia. Ponieważ znowu zwróciliśmy się ku Bogu, sta
ło się dla nas możliwe, aby być radosnymi w nadziei. Zapraszamy, abyście po
dzielili z nami wizję, której wspólnie mogliśmy dać wyraz i która - o co się mo
dlimy - stanie się częścią wspólnego życia i świadectwa:
Tęsknimy za widzialną jednością ciała Chrystusowego,
gdy uznane zostaną dary wszystkich,
młodych i starych, kobiet i mężczyzn, świeckich i duchownych.
Oczekujemy uleczenia ludzkiej społeczności
i pomyślności całego Bożego stworzenia.
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Zdajemy się na wyzwalającą moc przebaczenia,
która wrogość przemienia w przyjaźń
i łamie szatański krąg przemocy.
Jesteśmy przepojeni wizją Kościoła,
który wychodzi do wszystkich
w dzieleniu się, opiece, w zwiastowaniu Dobrej Nowiny
o zbawieniu przez Boga;
Kościoła, który jest znakiem Bożego Królestwa, wiarygodnie
wypełniającym służbę w świecie.
Jesteśmy przepojeni wizją Kościoła,
ludu Bożego w drodze jeden ku drugiemu,
sprzeciwiającego się wszelkim podziałom ze względu na rasę,
płeć, wiek, kulturę;
Kościoła, który szuka urzeczywistnienia sprawiedliwości i pokoju,
który szanuje integralność stworzenia.
Jesteśmy ludem w drodze, ludem, który żyje z wiary
w zmartwychwstanie.
Pośród dyskryminujących podziałów i zwątpienia
wierzymy radośnie i ufnie w obietnicę życia w całej pełni.
Jesteśmy ludem w drodze, ludem, który żyje z modlitwy.
Pośród zamętu i utraty tożsamości
rozpoznajemy znak urzeczywistniania się planu Boga
i oczekujemy na nadejście Jego Królestwa.

Z niemieckiego tłumaczył ks. Andrzej Dębski

WSPÓLNA GRUPA ROBOCZA
KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO
I ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW
Siódmy Oficjalny Raport (1998)

PRZEDMOWA
W imieniu Wspólnej Grupy Roboczej (WGR) Kościoła rzymskokatolickiego (KRK)
i Światowej Rady Kościołów (ŚRK) z przyjemnością przedstawiamy swoim macierzy
stym instytucjom Siódmy Raport oraz prosimy o zapoznanie się z nim.
Raport jest efektem siedmioletniej pracy Grupy powołanej przez Światową Radę Ko
ściołów i Kościół rzymskokatolicki.
Dokument, zgodnie z intencją, ma dostarczać wiedzy i wpływać na edukację.
Grupa jest przekonana, że w ten sposób najlepiej zaspokoi potrzeby wszystkich
tych, którzy pragną poznać nie tylko program pracy Wspólnej Grupy Roboczej,
lecz także dowiedzieć się o wzrastającej wspólnocie pomiędzy SRK a KRK
w szerszej perspektywie jednego ruchu ekumenicznego, o której Grupa zaświad
cza i w pewnym stopniu ją wspomaga.
Mając powyższe na uwadze, wyszliśmy poza wąską interpretację naszego mandatu,
zarówno w tym Raporcie, jak i w naszej pracy. Wierzymy, że zyska to akceptację, gdyż
jest miarą głębokiego zaangażowania Grupy w sprawę jedności chrześcijan.
Dziękując wszystkim naszym współpracownikom za ich ogromny wkład w naszą
wspólną pracę, pragniemy tutaj wspomnieć zwłaszcza tych, którzy z nami pracowali, a
nie są już członkami WGR. Należą do nich: prof. Todor Sabev, dr Wesley Ariarajah, sio
stra Monica Cooney, abp Ivan Marin.
Jesteśmy świadomi, że Raport ten publikujemy w wigilię trzeciego milenium w czasie zwrócenia się do Boga i rozradowania w nadziei. Raport zawiera kilka sugestii
na temat przyszłej pracy. Mają one na celu umocnienie dalszych relacji pomiędzy ŚRK
a KRK we wspólnej służbie naszemu Bogu - Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, do
którego się zawsze modlimy.
Jego Eminencja Elias Audi, metropolita Bejrutu
Czcigodny Mario Conti, biskup Aberdeen
Współprzewodniczący Wspólnej Grupy Roboczej
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I. W PROW ADZENIE

Wspólna Grupa Robocza (WGR) przyjęła z wdzięcznością nałożone na nią
mandatem zadanie służenia jako narzędzie, które pomoże Kościołowi rzymsko
katolickiemu (KRK) oraz Światowej Radzie Kościołów (ŚRK) wypełniać ekume
niczne powołanie Kościołów. Doświadczenie obecnych jej członków potwierdza
przekonanie ich poprzedników, wyrażone w Szóstym Raporcie (1990): Ruch eku
meniczny jest dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek przedtem konieczny, o ile Kościo
ły i wspólnoty chrześcijańskie mają być znakiem i impulsem dla jedności, poko
ju i nadziei, których potrzebuje ludzkość.
WGR z radością oczekuje obchodów 50-tej rocznicy Światowej Rady Kościo
łów, która będzie miała miejsce w 1998 r. Temat Ósmego Zgromadzenia Ogólne
go ŚRK (Harare, 3-14 grudnia 1998) brzmi: „Nawróćcie się do Boga, bądźcie
radośni w nadziei”. Wschodzi nowe milenium - pielgrzymujący Lud Boży po
nownie zwraca się do Jedynego Boga w Trójcy z odnowioną wiarą i podtrzymuje
nadzieję na przywrócenie tej jedności pomiędzy chrześcijanami, której pragnie
Chrystus. Ten święty cel, którego osiągnięcie przekracza ludzką moc i uzdolnie
nia, ukierunkowuje nasze odnowione wysiłki ku pojednaniu a jednocześnie
otwiera nas na przyszłe natchnienie Ducha Świętego.
Od 1966 r. WGR przygotowała sześć raportów. WGR, w obecnym Siódmym
Raporcie, przedkłada swoim macierzystym instytucjom sprawozdanie ze swej
pracy od Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w Canberze w 1991 r. W Raporcie tym
pragniemy również zapoznać czytelników, być może nieświadomych, z historią
WGR oraz ze szczególnymi strukturami relacji pomiędzy KRK a ŚRK.

II. W SPÓ ŁPR A C A PO M IĘD ZY K RK A ŚRK
I JE J K O ŚC IO ŁAM I CZŁO N K O W SK IM I

1. ŚRK a KRK
W 1965 r. Komitet Naczelny ŚRK oraz władze Kościoła rzymskokatolickiego
zobowiązały ŚRK oraz KRK do przyszłej współpracy poprzez widzialną struktu
rę, jaką miała być WGR. Partnerzy uświadomili sobie wkrótce różnice, jakie ist
nieją między nimi. Wzmożono wysiłki na rzecz współpracy. WGR stopniowo na
uczyła się mieć wzgląd na różnice pomiędzy ŚRK i KRK dotyczące istoty, struk
tury, sprawowania autorytetu i stylów działania.

WSPÓLNA GRUPA ROBOCZA KRK i ŚRK

83

1. ŚRK jest „wspólnotą” utworzoną przez Kościoły członkowskie. Kościoły,
które zgadzają się z bazą dogmatyczną ŚRK, tzn. zgodnie z Pismem Świętym wy
znają, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem, i dlatego razem dążą do
wypełnienia swojego wspólnego powołania, ku chwale jednego Boga: Ojca, Syna i
Ducha Świętego, mogą starać się o członkostwo i zostaną przyjęte, jeżeli co naj
mniej dwie-trzecie Kościołów aktualnie należących do ŚRK wyrazi zgodę.
Chociaż dokumenty statutowe ŚRK nie definiują, co rozumieją przez „Ko
ściół” (dokument Komitetu Naczelnego z Toronto z 1950 r. stwierdza, że ŚRK
nie może i nie powinna opierać się na żadnej konkretnej koncepcji Kościoła),
to jednak jej Reguły zawierają pewne kryteria, które powinny spełniać Kościo
ły członkowskie. Kościoły muszą się wykazać m.in.: trwałą niezależnością w
życiu i organizacji, praktykowaniem konstruktywnych stosunków ekumenicz
nych oraz posiadaniem co najmniej 25 tys. wiernych (10 tys. dla Kościołów
stowarzyszonych). Faktycznie niemalże wszystkie Kościoły członkowskie mają
swoje struktury organizacyjne wewnątrz jednego kraju. Reguły określają rów
nież pewne obowiązki wynikające z członkostwa, m.in. uczestniczenie w zgro
madzeniach Rady i jej działaniach, wspieranie zaangażowania ekumenicznego
oraz złożenie corocznej składki finansowej, proporcjonalnej do posiadanych
środków.
Dokumenty statutowe stwierdzają, że ŚRK nie ma ustawodawczej władzy nad
swoimi Kościołami członkowskimi. Zorganizowana po to, by służyć radą i do
starczać możliwości wspólnego działania w sprawach leżących we wspólnym in
teresie (Konstytucja, art. IV), może działać w imieniu Kościoła członkowskiego
lub Kościołów tylko wówczas, gdy ten Kościół lub Kościoły poproszą ją o to;
autorytet jakichkolwiek jej oświadczeń publicznych polega jedynie na znaczeniu,
jakie posiadają ze względu na zawartą w nich prawdę i mądro ś ć (Reguły, X.2).
Ogólne kierunki działania ŚRK są wypracowywane przez zgromadzenie oficjal
nych delegatów wybranych przez wszystkie Kościoły członkowskie, którzy spo
tykają się co siedem lat. Realizacja tych ogólnych kierunków poprzez konkretne
działania nadzorowana jest przez Komitet Naczelny, składający się z ok. 150
członków wybranych przez każde Zgromadzenie Ogólne na okres do następnego
zgromadzenia.
2. KRK jest wspólnotą Kościołów lokalnych bądź diecezji; każdy z nich jest
powierzony biskupowi. Jest to jeden Kościół, z ogólnoświatowym posłannic
twem i strukturą uświęcania, nauczania i kierowania poprzez „kolegium bisku
pów”, które działa z Biskupem Rzymu i pod jego zwierzchnictwem, to jest tego,
który jest pasterzem całego Kościoła katolickiego i musi zapewniać trwanie
wspólnoty wszystkich Kościołów (por. KPK 331, 375). O odnowienie jedności
troszczyć się ma cały Kościół, zarówno wierni, jak i pasterze (DE 5). Lecz nale
ży to zwłaszcza do całego kolegium biskupów i Stolicy Apostolskiej, by wspierali
i kierowali pośród katolików ruchem ekumenicznym (kanon 755, Kodeks Kano
nów Kościoła Wschodniego 902). Konferencje biskupów są prawnymi instytu
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cjami działającymi w danym kraju lub na danym terytorium, posiadającymi
szczególne obowiązki określone przez prawo kanoniczne lub inne dekrety: np.
krajowa konferencja decyduje o swoim pełnym lub niepełnym członkostwie w
krajowych bądź regionalnych radach Kościołów. Żadna diecezja ani konferencja
nie jest autonomiczna. Ta hierarchiczna wspólnota, z głową kolegium i jego człon
kami (kanon 375), która wspiera jedność w różnorodności, jest istotnym elemen
tem tożsamości KRK i jego zaangażowania ekumenicznego.

2. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan (PRJCh) a ŚRK
Papież przy pomocy Kurii Rzymskiej załatwia sprawy Kościoła powszechne
go ... dla dobra i służby Kościołom [lokalnym bądź partykularnym] (kanon
360). W Kurii Rzymskiej jest Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan (PRJCh),
która ma kompetencje i obowiązek popierania chrześcijańskiej jedności. PRJCh
powierzono zadanie poprawnej interpretacji i realizacji katolickich zasad ekume
nizmu oraz inicjowania, wspierania i koordynowania wysiłków ekumenicznych
na poziomie krajowym, regionalnym i ogólnoświatowym. PRJCh jest odpowie
dzialna za relacje ze ŚRK oraz kontakty dwustronne. PRJCh ułatwia ŚRK kon
takty z innymi dykasteriami Kurii Rzymskiej, np. tymi, które zajmują się ewan
gelizacją, dialogiem międzyreligijnym, pokojem i sprawiedliwością, pomocą i
rozwojem, laikatem, katolicką edukacją.
Członkowie PRJCh pochodzą z krajowych konferencji biskupów oraz wydzia
łów Kurii Rzymskiej: ponad 30 kardynałów, arcybiskupów i biskupów oraz 25
oficjalnych konsultantów. Spotykają się oni na sesjach plenarnych co 18-24 mie
siące. Personel pełnoetatowy w PRJCh liczy 23 osoby.

3. Funkcje, działania i struktura WGR
Funkcje WGR - zgodnie z jej pierwotnym mandatem z 1965 r., zmodyfikowa
nym w 1975 r. podczas zgromadzenia ŚRK - są następujące:1
1. WGR jest forum konsultacyjnym. Nie ma władzy sama z siebie, lecz składa
sprawozdania swoim instytucjom macierzystym - Zgromadzeniu Ogólnemu i
Komitetowi Naczelnemu ŚRK oraz PRJCh - które aprobują jej kierunki działania
i programy.
Podejmuje ona duchowe i pastoralne zadania w duchu modlitewnego przeko
nania, że Bóg poprzez Chrystusa w Duchu Świętym kieruje jednym ruchem eku
menicznym. Grupa pragnie rozpoznać wolę Boga we współczesnej sytuacji oraz
pobudzać poszukiwanie widzialnej jedności i składanie wspólnego świadectwa,
zwłaszcza poprzez współpracę na światowym, regionalnym, krajowym i lokal-
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nym poziomie pomiędzy KRK, ŚRK i Kościołami członkowskimi ŚRK. Oznacza
to szczególne wspieranie i pobudzanie wszystkiego, co przyczynia się do postępu
w ekumenizmie.
WGR inicjuje, ocenia i podtrzymuje formy współpracy pomiędzy ŚRK a
KRK, zwłaszcza pomiędzy różnymi organami i programami ŚRK i KRK. Pod
względem stylów i form współpracy charakteryzuje się elastycznością,
w miarę jak rozpoznaje podobieństwa i różnice, które sprzyjają lub utrudniają re
lacje pomiędzy ŚRK a KRK. Koncentrując się na ad hoc podejmowanych inicja
tywach, powołuje nowe struktury w stopniu minimalnym; proponując nowe kroki
i programy, rozważnie ustala priorytety i używa swoich ograniczonych zasobów
osobowych, czasowych i finansowych.
2. Obecnie WGR ma 17 członków oraz dwóch współprzewodniczących.
Sekretarzami są: pracownik PRJCh oraz zastępca sekretarza generalnego
ŚRK odpowiedzialny za relacje z Kościołami nie-członkowskimi. Większość
członków WGR jest zaangażowana w pastoralne i ekumeniczne posługiwania
w różnych regionach świata. Niektórzy są zatrudnieni w dykasteriach Kurii
Rzymskiej i w Zespołach ŚRK. WGR doprasza również konsultantów do za
dań szczegółowych. Współ-przewodniczący, współ-sekretarze oraz cztery
inne osoby tworzą władzę wykonawczą WGR, która koordynuje jej pracę
pomiędzy sesjami plenarnymi oraz przygotowuje na tę sesję program i mate
riały.
Pomiędzy 1991 a 1997 r. WGR spotkała się na sesjach plenarnych sześć razy
w następujących miejscach: Wenningsen, Niemcy (1992); Wenecja (1993); Kreta
(1994); Bose, Włochy (1995); Chambesy, Szwajcaria (1996); Wenecja (1997).

4. Relacje pomiędzy KRK a ŚRK (1991-98)
Pośród rozlicznych kontaktów na różnych poziomach znajdują się również
kontakty pomiędzy zwierzchnikami bądź przedstawicielami ŚRK (w Genewie) i
KRK (w Rzymie), które pokazują ich głębokie partnerstwo.1
1.
Wizyta w Rzymie sekretarza generalnego ŚRK dr Emilio Castro (1991)
pomogła wyjaśnić nieporozumienia, które powstały w związku z wrażeniem,
jakie odniosły niektóre osoby, że Zgromadzenie Ogólne w Canberze zrównało
ruch ekumeniczny z [działalnością] ŚRK oraz w związku z dyskusjami na te
mat eklezjalnej natury relacji pomiędzy ŚRK a KRK. Papież Jan Paweł II oraz
dr Emilio Castro wymienili poglądy na następujące tematy: roli Kościołów w
kryzysie w Jugosławii; 500 rocznicy kolonizacji i ewangelizacji Ameryki Ła
cińskiej; ponownej ewangelizacji Europy. Dyskusje z pracownikami PRJCh
skupiły się na sposobach kontynuowania współpracy ze ŚRK.
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2. Rzymskokatolickie spotkanie przedstawicieli Krajowych Komisji Episkopa
tu ds. Ekumenizmu (Rzym 1993), zorganizowane przez PRJCh, skoncentrowało
się na formacji ekumenicznej i działaniach podejmowanych przez te komisje.
Obok przedstawicieli 78 konferencji episkopatów w spotkaniu uczestniczył czło
nek WGR ze strony ŚRK oraz delegaci 9 Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich,
z którymi KRK prowadzi dialog dwustronny.
3. Spotkanie w Genewie pracowników ŚRK i PRJCh (listopad 1993) podnio
sło kluczowe problemy dotyczące roli WGR: jej wpływu na ekumenizm lokalny,
jej szczególnego wkładu w scalanie pracy krajowych rad Kościołów oraz jej roli
w procesie recepcji różnych dialogów. Z realizmem cechującym obie strony
uczestnicy wysłuchali wzajemnie opisów praktycznych różnic w sposobach ich
działania. Podkreślili oni ważną rolę Komisji „Wiara i Ustrój” w dialogu ekume
nicznym.
4. Podczas sesji plenarnej Komitetu Naczelnego ŚRK (Johannesburg, styczeń
1994) dyskutowano nad relacjami pomiędzy KRK a ŚRK po przedstawieniu do
świadczeń PRJCh przez jej pracownika, msgra Johna Mutiso-Mbinda oraz do
świadczeń związanych z członkostwem KRK w krajowych i regionalnych radach
Kościołów, jak np. w Radzie Kościołów w Wielkiej Brytanii i Irlandii czy Kara
ibskiej Konferencji Kościołów. Każdy członek Komitetu Naczelnego otrzymał
kopię ostatniego Dyrektorium Ekumenicznego (1993), opublikowanego przez
PRJCh z prośbą o przeczytanie z pierwszego rozdziału tych zasad, które zobo
wiązują KRK do ekumenizmu. Dyskusja skoncentrowała się na trzech sprawach:
potencjale, jaki tkwi w ekumenizmie lokalnym, zwłaszcza w świetle Dyrekto
rium; nowych wyzwaniach związanych z uczestnictwem KRK w krajowych i re
gionalnych radach i konferencjach Kościołów; podwójnym modelu relacji: z jed
nej strony możliwa jest zgoda w kwestiach teologicznych, a czasami społecznopolitycznych, jak np. postawy Kościołów wobec wojny, a z drugiej strony
niemożliwe jest prowadzenie dialogu na temat niektórych innych kwestii moral
nych (por. Minutes of the WCC Central Committee, Johannesburg, 20-28 Janu
ary 1995, s.26-27).
5. Wizyta w Rzymie sekretarza generalnego dra Konrada Raisera i kie
rownictwa ŚRK (kwiecień 1995). Stwierdzono, że WGR pracuje w atmosfe
rze zaufania, gdyż jest czynnikiem usprawniającym relacje i współpracę po
między instytucjami, które ją powołały. Postawiono pytania: w jaki sposób
lepiej współpracować w związku z problemami, które stoją zarówno przez
Kościołami członkowskimi ŚRK, jak i KRK, np. na temat wolności religijnej
obywateli, chrześcijańskiego świadectwa i prozelityzmu; w jaki sposób lepiej
wykorzystywać istniejące więzi i osiągnięcia wielu lat współpracy w sytu
acjach lokalnych, gdzie wyłania się większość ekumenicznych oczekiwań;
W jaki sposób WGR może wykorzystać swoje doświadczenie i pomoc nie tyl
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ko po to, by doprowadzać do wspólnego myślenia, lecz również przynaglać
do wspólnych działań w trudnych sytuacjach związanych z codziennym ży
ciem i świadectwem Kościołów lokalnych? W dyskusji papieża Jana Pawła II
i sekretarza generalnego dra Raisera, ten ostatni potwierdził zdecydowane
opowiedzenie się ŚRK za kulturą życia oraz zaangażowanie w składanie
świadectwa na rzecz pokoju - dwóch wielkich tematów papieskiej encykliki
Evangelium Vitae (1995). Zasada wzajemnej odpowiedzialności i solidarno
ści pomiędzy Kościołami w kwestiach teologicznych, społecznych i etycz
nych została podkreślona jako kluczowa dla współpracy ekumenicznej.
6.
Wspólne spotkanie w Rzymie (grudzień 1997). Po wzajemnych konsulta
cjach i w związku ze zmianami strukturalnymi w ŚRK (por. Common Under
standing and Vision of the WCC, III.A.5), które będą miały wpływ na relacje
pomiędzy KRK i ŚRK, dr Raiser i kard. Cassidy uzgodnili spotkanie PRJCh ze
ŚRK w celu wymiany informacji, określenia wspólnych spraw oraz poszukiwa
nia sposobów umocnienia współpracy.

5. Ocena Szóstego Raportu WGR
przez PRJCh i Zgromadzenie Ogólne w Canberze
1. W liście do dra Emilio Castro, przed Zgromadzeniem Ogólnym w Canbe
rze, przewodniczący PRJCh kard. Edward Cassidy zaaprobował Szósty Raport.
Podkreślił on rolę WGR jako narzędzia współpracy we wspólnym poszukiwaniu
chrześcijańskiej jedności, pomiędzy instytucjami, które ją powołały. Podkreślając
katolickie przekonanie o kluczowym znaczeniu jedności wiary w dążeniach ku
chrześcijańskiej jedności, Kardynał wyraźnie poparł pracę Komisji „Wiara i
Ustrój”; wskazał jednocześnie na konieczność istnienia podstaw teologicznych
w studiach i działaniach, podejmowanych w ramach programów ŚRK oraz
stwierdził, że większy nacisk położony na ten wymiar ułatwi KRK współpracę w
realizacji tych programów. List przypomina pragnienie papieża Jana Pawła II,
ażeby wspólne chrześcijańskie świadectwo mogło być składane wszędzie i tak
szybko, jak to możliwe. Byłoby to zwłaszcza konieczne we wspólnej refleksji na
temat problemów, które przyczyniają się do podziału Kościołów, np. kwestie
etyczne, w których Kościoły powinny współpracować, pełniąc funkcję autoryte
tów moralnych.
2. Zgromadzenie w Canberze przyjęło Szósty Raport z uznaniem. Imponują
cy przegląd wspólnych działań KRK i ŚRK, podejmowanych od Zgromadzenia
w Vancouver w 1983 r., nie pomijał również istniejących trudności i niepowo
dzeń. Zgromadzenie przywołało sprawę rozwiązania Wspólnej Grupy Dorad
czej ds. Myśli i Działalności Społecznej jako przykład szczególnych trudności,
na jakie napotyka współpraca w tej naglącej dziedzinie. Zaleciło ono, ażeby
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WGR odstąpiła od prowadzenia niektórych bieżących prac i skoncentrowała się
na gruntownym przeglądzie relacji pomiędzy KRK a ŚRK oraz zbadała, w jaki
sposób można by dać im bardziej konkretny, widzialny wyraz.

6. Priorytety zlecone dla WGR
w latach 1991-98
Zarówno Zgromadzenie Ogólne w Canberze, jak i PRJCh zaaprobowały oraz
poparły priorytety, które Szósty Raport zalecił na następny okres prac WGR.
Są to:
-jedność Kościoła: cel, kroki oraz implikacje eklezjologiczne;
- formacja i edukacja ekumeniczna;
- kwestie etyczne jako nowe źródła podziału;
- wspólne świadectwo w wysiłkach misyjnych;
- myśl i działalność społeczna.
Podczas spotkania pracowników ŚRK i PRJCh , jakie odbyło się w listopa
dzie 1993 r., podkreślono, że WGR powinna teraz skupić się na swoim stylu pra
cy oraz na zidentyfikowaniu obszarów, mieszczących się w przyjętych założe
niach, na których współpraca byłaby konieczna i możliwa. Podczas spotkania
przyznano, że zachęcając i ułatwiając recepcję swojej pracy, WGR doświadczyła
podobnych trudności, na jakie napotyka dialog dwustronny.
Niniejszy Siódmy Raport prezentuje konkretne wyniki z zakresu realizacji
zleconych WGR priorytetów. Wyjątkiem jest „myśl i działalność społeczna”, lecz
nawet i w tym przypadku zauważa się postęp w lepszym rozumieniu dawnych
trudności oraz w otwieraniu nowych perspektyw dla przyszłej współpracy.

III. DZIAŁALNOŚĆ WGR W LATACH 1991-98

A. Jedność Kościoła - cel i droga1

1. Jedność Kościoła jako koinonia
1. Szczególne skupienie się na eklezjologii koinonia (wspólnoty) i jedności, do
której dążymy pokazuje ciągłość głównego zainteresowania WGR sprawą jedno
ś c i Kościoła - celem i dróg}. Ten sam temat jest podstawowy w mandacie Komisji
„Wiara i Ustrój”. Niektórzy członkowie tej Komisji pochodzą z Kościołów nie bę
dących członkami ŚRK. Od 1968 r. teologowie rzymskokatoliccy, zatwierdzeni
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przez PRJCh są pełnoprawnymi członkami tejże Komisji. Poprzez Komisję „Wiara
i Ustrój” KRK wciąż bezpośrednio aktywnie uczestniczy w pracach ŚRK.
2. W okresie pomiędzy 1983 a 1990 r. WGR zleciła i przyjęła studium pt.
„Kościół - lokalny i uniwersalny” (1990)1, które zostało opublikowane jako
apendyks do jej Szóstego Raportu. Dokument zajmuje się fundamentalnymi
aspektami misterium Kościoła jako ikony Trójcy, eklezjologią koinonia oraz rela
cją Kościoła lokalnego i uniwersalnego. Zgłębia on zagadnienie z perspektywy
prawosławnej, rzymskokatolickiej i protestanckiej i wskazuje elementy eklezjal
ne niezbędne dla pełnej wspólnoty w widzialnie zjednoczonym Kościele.
3. Od 1990 r. ten sam temat porusza:
1) Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego w Canberze pt. „Jedność Kościoła
jako koinonia: dar i powołanie („The Unity of the Church as Koinonia: Gift
and Calling”);
2) zlecony przez WGR dokument studyjny, seria refleksji prawosławnych,
rzymskokatolików i protestantów: „Ekumeniczne perspektywy deklaracji z Canberry (1991) na temat jedności” („Ecumenical Perspectives on the 1991 Canberra
Statement on Unity”) [Faith and Order paper no 163];
3) raport z 1993 r. piątej światowej konferencji „Wiary i Ustroju” w Santiago
de Compostela;
4) różnorodne międzynarodowe dialogi dwustronne;
5) aktualne studium Komisji „Wiara i Ustrój” pt. „Koinonia: natura i cel Ko
ścioła” (Koinonia: The Nature and Purpose of the Church);
6) encyklika papieża Jana Pawła „Ut unum sint” (1995) o zaangażowaniu eku
menicznym;
7) proces studiów i konsultacji dokumentu „Ku wspólnemu rozumieniu i wizji
ŚRK” („Towards a Common Understanding and Vision of the WCC”);
8) odpowiedź PRJCh (z kwietnia 1997) na drugą wersję powyższego doku
mentu studyjnego (z listopada 1996).
4. Deklaracja z Canberry (1991) mówi o takim rozumieniu koinonia, które
znajduje się również w centrum dokumentu WGR pt. „Kościół - lokalny i uni
wersalny”. Naturą i celem Kościoła, jako wspólnoty, która odzwierciedla rzeczy
wistość Trójcy, jest zjednoczyć ludzi z Chrystusem w mocy Ducha, ukazać
wspólnotę w modlitwie i działaniu a następnie wskazać na pełnię wspólnoty z
Bogiem, ludzkością i całym stworzeniem w chwale Królestwa („Jedność Kościo
ła jako koinonia: dar i powołanie”, Deklaracja Zgromadzenia w Canberze 1.1).
Pomimo wciąż trwających podziałów pomiędzy Kościołami, uznają one pewien
stopień wspólnoty już istniejącej między nimi oraz pragną uczynić tę wspólnotę
bardziej widzialną poprzez poszukiwanie konsensu we wspólnym wyznawaniu
'SiDE 1992 nr 2, s. 69-85.

90

WSPÓLNA GRUPA ROBOCZA KRK i ŚRK

wiary apostolskiej, wspólnym życiu sakramentalnym, wspólnej misji oraz kro
cząc ku wspólnemu posługiwaniu i strukturom odpowiedzialności. Elementy te
stanowią rozwinięcie czterech klasycznych widzialnych atrybutów K o ścio ła-je
den, święty, katolicki i apostolski.
5. Praca Komisji „Wiara i Ustrój” po Zgromadzeniu Ogólnym w Canberze
związana była z poruszeniem, jakie wywołała publikacja w 1982 r. dokumentu
„Chrzest, Eucharystia, Posługiwanie Duchowne” (Baptism, Eucharist and Mini
stry - BEM) oraz gromadzeniem odpowiedzi Kościołów na ten dokument, w tym
również szczegółowej odpowiedzi z KRK. Zawarta implicite w BEM-ie eklezjo
logia wymaga dalszego wyjaśnienia: natura sakramentów, urząd niezbędnego
w Kościele nadzoru: osobowy, kolegialny i wspólnotowy. Zakończony projekt
studyjny „Wyznawanie jednej wiary” (Confessing One Faith) mówi o wspólnej
wierze apostolskiej skupiając się na Nicejskim Wyznaniu Wiary oraz zaprasza
Kościoły do rozpoznania w ich własnym życiu wiary Kościoła trwającego po
przez wieki, a także do uznania tej samej wiary w innych wspólnotach chrześci
jańskich (Faith and Order Paper no. 153; por. studium z 1996 r. „Towards Sha
ring the One Faith”, Faith and Order Paper no. 173).
6. Piąta światowa konferencja Komisji „Wiara i Ustrój” w Santiago de Com
postela (Hiszpania, 1993) zgromadziła uczestników z każdego kontynentu i tra
dycji kościelnej, zaangażowanych w sprawy związane z Kościołami i organiza
cjami ekumenicznymi, którymi zajmuje się Komisja „Wiara i Ustrój”. Konferen
cja mogła cieszyć się z wyników dialogu ekumenicznego, zwłaszcza od ostatniej
konferencji światowej w Montrealu w 1963 r., która odbywała się w tym samym
czasie, co Sobór Watykański II, kiedy to KRK wkraczał oficjalnie i aktywnie do
ruchu ekumenicznego. Obecność KRK w Santiago oznaczała udział przewodni
czącego PRJCh kard. Cassidy’ego oraz 23 delegatów, a ponadto 40 innych osób:
gości, mówców, młodych teologów, personelu i konsultantów.
7. Przed konferencją w Santiago Komisja „Wiara i Ustrój” przeprowadziła ba
dania studyjne, włączając w to szereg konsultacji regionalnych (KRK wziął
udział w wielu z nich), których skutkiem był dokument przygotowawczy pt. „Ku
koinonia w wierze, życiu i świadectwie” („Towards Koinonia in Faith, Life and
Witness”). Raport z tej konferencji bada naturę i znaczenie koinonia. Kościół,
jako wspólnota zakorzeniona w życiu Trójcy Świętej, ma być znakiem i narzę
dziem realizacji zamiaru Boga wobec ludzkości. Ponadto odzwierciedla on intu
icje dialogów dwustronnych, w tym również tych, w których bierze udział KRK;
zjednoczonych i jednoczących się Kościołów; światowych wspólnot chrześcijań
skich (w tym KRK) oraz regionalnych i krajowych rad Kościołów (w wielu
z nich KRK jest pełnoprawnym członkiem). Wskazuje on również kroki wiodące
do ukazania koinonia oraz określa implikacje, jakie płyną z rozumienia Kościoła
jako jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego.
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8.
Nie ulega wątpliwości, że w latach 90-tych koinonia, czy inaczej wspólnota
eklezjalna, znalazła się w centrum dyskusji prowadzonych w ramach WGR, dia
logów dwustronnych i Komisji „Wiara i Ustrój”. Papież Jan Paweł II napisał w
swoim przesłaniu do uczestników konferencji w Santiago, że św iadom ość g łę 
bokiego misterium wspólnoty eklezjalnej (koinonia) prowadzi chrześcijan do wy
znania, że Bóg, a nie człowiek jest źródłem jedności Kościoła; prowadzi ich do
żalu za grzechy przeciwko miłości bliźniego oraz zachęca ich - pod natchnie
niem Ducha Świętego - do pracy poprzez modlitwę, słowo i działanie, by osią
gnąć tę pełnię jedności, której pragnie Jezus Chrystus.
Pojęcie koinonia używane jest również na opisanie różnych - i prawdopodob
nie wzajemnie się wykluczających - modeli jedności Kościoła, takich jak: wspól
nota wspólnot, pojednana różnorodność, widzialna jedność Kościołów lokalnych
i wspólnota koncyliarna. Implikacje płynące z używania pojęcia koinonia dla
modeli jedności wymaga dalszego prześledzenia.

2. Ważniejsze prace studyjne Komisji „Wiara i Ustrój”
1. Dalsze prace studyjne Komisji „Wiara i Ustrój” wciąż koncentrowały się na
eklezjologii. Tekst na temat natury i celu Kościoła, w kształcie i stylu podobny
do BEM-u, powstanie z wykorzystaniem innych prac studyjnych Komisji „Wiara
i Ustrój” na temat hermeneutyki, sprawowania kultu i etyki, usiłując pójść dalej
w rozważaniach nad urzędem nadzoru, naturą koncyliarności oraz naturą Kościo
ła jako lokalnego i uniwersalnego. Ponadto rozpoczęto interdyscyplinarny proces
studiów na temat: „Tożsamość etniczna, tożsamość narodowa a poszukiwanie
jedności Kościoła”.
2. Wspólna modlitwa i sprawowanie kultu antycypują, wyrażają i przygotowu
ją doświadczanie chrześcijańskiej wspólnoty czy koinonia, która zarówno od
zwierciedla, jak i wykracza poza teologiczne uzgodnienia i zbieżności. Doku
ment „Tak wierzymy, tak się modlimy” („So We Believe, So We Pray”, Faith and
Order paper no. 171) analizuje wspólne ustalanie i określanie zasadniczych ele
mentów chrześcijańskiego kultu, inkulturację oraz sposoby, w jakie kult już ak
tywnie sprzyja poszukiwaniu jedności Kościoła. Studium na temat chrztu kon
centruje się na nieustannej pielgrzymce chrześcijan poszukujących sposobów
wyrażenia swego związku z Chrystusem i własnego uświęcenia poprzez chrzest
na służbę dla Chrystusa i Kościoła.3
3. Trzy raporty powstały ze współpracy Komisji „Wiara i Ustrój” oraz Zespołu
Programowego ŚRK „Pokój, Sprawiedliwość i Stworzenie” (Zespół III) na temat
relacji pomiędzy eklezjologią a etyką. Raport z Ronde pt. „Kosztowna jedność”2
2SiDE 1994 nr 1, s. 55-71.
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(1993) zgłębia koinonia w relacji do etycznej natury i świadectwa Kościoła jako
wspólnoty moralnej i uwydatnia istotowy związek pomiędzy poszukiwaniem wi
dzialnej jedności Kościoła a powołaniem Kościołów do prorockiego świadectwa
i służby. Raport z Tantur pt. „Kosztowne zobowiązanie” („Costly Commitment”)
z 1995 r. zawiera najnowszą dyskusję nad relacją pomiędzy Eucharystią, przy
mierzem a zaangażowaniem etycznym. Raport z Johannesburga pt. „Kosztowne
posłuszeństwo” („Costly Obedience”) z 1997 zajmuje się etycznymi implikacja
mi chrześcijańskiego kultu i roli chrztu/inicjacji chrześcijańskiej w kształtowaniu
charakteru oraz pyta: jakie są etyczne implikacje wzrastającej koinonia pomiędzy
Kościołami? Co oznacza wspólna refleksja etyczna i działanie Kościołów dla ko
inonia, która już aktywnie istnieje pośród nich?
W tym samym okresie WGR opublikowała dokument pt. „Dialog ekumenicz
ny na temat kwestii moralnych. Potencjalne źródła wspólnego świadectwa lub
podziału”3.

3. Dialogi dwustronne i wielostronne
1. KRK współpracuje ze ŚRK poprzez swoje pełne członkostwo w Komisji
„Wiara i Ustrój”; także wiele Kościołów członkowskich ŚRK zaangażowanych
jest w dialog dwustronny z KRK, np. Kościoły prawosławne i starożytne Kościo
ły orientalne. Inne z kolei są zaangażowane w te dialogi albo na poziomie krajo
wym albo międzynarodowym ze względu na przynależność do światowych
wspólnot chrześcijańskich, jak np. luteran, metodystów, reformowanych, anglikanów, baptystów, uczniów Chrystusa. Te wielostronne i dwustronne dialogi mają
komplementarne cele, a przez to oferują możliwości zachowania spoistości
w służbie jednemu ruchowi ekumenicznemu.2*
2. Konferencja sekretarzy generalnych światowych wspólnot chrześcijańskich,
w której bp Pierre Duprey z PRJCh reprezentuje KRK, jest nieformalnym narzę
dziem przekazywania informacji, wymiany, refleksji, ukierunkowania. Organizu
je ona co pewien czas fora dyskusyjne na temat rozmów dwustronnych. Sekreta
riat Komisji „Wiara i Ustrój” obsługuje te fora.
Piąte forum dwustronne (1991) uwydatniło wspólne tematy i sposoby podej
ścia do Kościoła, jakie pojawiły się w dialogach i dzięki nim (Por. The Under
standing of the Church Emerging in the Bilateral Dialogues - Coherence or Di
vergence?, Faith and Order paper no. 156, 1991). Szóste forum (1994) badało
różne procesy, poprzez które Kościoły usiłują przyjąć wyniki dialogów oraz pro
ponowało sposoby ich zaadoptowania poprzez proces uznania i recepcji. Ten pro
ces uznania wymaga również prób przezwyciężenia spraw „niedoktrynalnych”,
które wstrzymują ruch ku wspólnocie, np. pamięć o wydarzeniach historycznych,
3 SiDE 1996 nr 2, s. 123-136.
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która dzieli wspólnoty, relacje pomiędzy prawosławnymi a wschodnimi Kościo
łami katolickimi, a także relacje pomiędzy Kościołami większościowymi a
mniejszościowymi na wielu terenach. Raport z tego forum podniósł również
kwestię relacji pomiędzy Kościołem lokalnym a powszechnym - zwłaszcza spra
wę możliwości podejmowania inicjatyw sprzyjających relacjom ekumenicznym
przez Kościoły lokalne (Faith and Order paper no 168, 1994).
Siódme forum dwustronne (1997) badało „Wyłonione wizje jedności” (The
Emerging Visions of Unity”) w Kościołach poprzez ich udział w dialogach dwu
stronnych i dialogach międzyreligijnych oraz wspólne świadectwo w kwestiach
sprawiedliwości i pokoju. Nad tymi „wyłonionymi wizjami” dyskutowano
w świetle dokumentu z Canberry: „Jedność Kościoła jako koinonia: dar i powoła
nie” („The Unity of the Church as Koinonia: Gift and Calling”). Raport potwier
dza wskazane w tym dokumencie wyzwania, jakie stoją przed Kościołami zmie
rzającymi ku jedności koncyliarnej (uznając wieloznaczność terminu „sobór”).
Kościoły lokalne, zakorzenione w różnych kulturowych i geograficznych środo
wiskach są wzajemnie od siebie zależne, przy zachowaniu uprawnionej różno
rodności. Silne dzisiaj trendy globalizacyjne pobudzają świeże intuicje
w odniesieniu do jedności Kościoła i wspólnot ludzkich (Faith and Order paper
no 179, 1997).

4. Dyrektorium ekumeniczne
i papieska encyklika Ut unum sint
W tym okresie dwa autorytatywne dokumenty wyraziły teologiczne podstawy
i pastoralne wskazówki dla wewnętrznego ekumenicznego życia i struktur KRK
oraz dla jego relacji z innymi Kościołami i organizacjami ekumenicznymi: Dy
rektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu (1993),
wydane przez PRJCh oraz encyklika Jana Pawła II o zaangażowaniu ekumenicz
nym „Ut unum sint” (1995).1
1. Zatwierdzone przez papieża „Dyrektorium Ekumeniczne” (Dyr.Ek.) po
daje wskazania i normy powszechne celem wspierania udziału katolickiego
w działalności ekumenicznej [...]. Zapewni ono, że działalność ekum enicz
na w Kościele katolickim jest zgodna z jednością wiary i dyscypliny, zespala
jących katolików ze sobą (Dyr. Ek. 6). Dyr. Ek. w pełni respektuje kompeten
cje władz Kościołów lokalnych i danego obszaru” oraz uznaje, że „wiele
spraw może być załatwionych na poziomie lokalnym.
Dyr. Ek. wszechstronnie prezentuje teologiczne podstawy ekumenicznego ży
cia i działania Kościoła rzymskokatolickiego (nauczanie, postawy/motywacje i
duchowość); ekumeniczną formację wszystkich wiernych - duchownych i świec
kich (studiowanie Pisma Świętego, przepowiadanie, katecheza, liturgia) w róż
nych środowiskach (rodzina, parafia, szkoły, seminaria, wydziały teologiczne,
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uniwersytety katolickie, duszpasterska formacja permanentna, szpitale, towarzy
stwa świeckie i instytuty); „praktyki duchowe” (wspólna modlitwa; chrzest;
udział w życiu sakramentalnym, zwłaszcza w Eucharystii; małżeństwa i małżeń
stwa mieszane; pogrzeby); współpraca ekumeniczna i wspólne świadectwo (życie
społeczne i kulturalne; pokój, sprawiedliwość oraz troska o stworzenia; działania
misyjne, wspólne przekłady i dystrybucja Biblii; katechizowanie; praca medycz
na; praca w dziedzinie rozwoju i pomocy, środki masowego przekazu) oraz struk
tury kościelne (kolegium biskupów, konferencje biskupów, synody biskupów,
diecezje i ich komisje ekumeniczne; wspólnoty religijne i organizacje świeckie;
Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan).
2. Encyklika „Ut unum sint” podkreśla nieodwołalne zaangażowanie KRK
w ekumenizm jako organiczną część jego życia i działania oraz jako coś nie
zbędnego dla wiarygodności w ewangelizacji.
Codzienna ekumeniczna droga wiedzie przez żal za krzywdy wzajemnie uczy
nione, modlitwę (zwłaszcza wspólną), wzajemnie składane wizyty, zgłębianie
wspólnej wiary i istniejących różnic oraz współpracę w misji i w służbie potrze
bom człowieka.
Kluczowym słowem w encyklice jest dialog rozumiany nie tylko jako wymia
na m yśli (nr 28), lecz również wymiana darów z pożytkiem i na k o rzy ść
wszystkich (nr 87). Zakładając szacunek w miłości pomiędzy partnerami oraz
pragnienie pojednania, żywy dialog obejmuje badanie sumienia przez każdego
partnera. Encyklika zauważa, że pewne aspekty chrześcijańskiej tajemnicy są
czasem ukazane bardziej wyraziście we Wspólnotach innych niż KRK (nr 14).
We wspólnym poszukiwaniu prawdy uwrażliwienie na różne sformułowania [wia
ry] może uczynić możliwym zadziwiające odkrycia, które ubogacą zrozumienie
prawdy objawionej.
Papież przewiduje kontynuowanie i pogłębianie dialogu (nr 77-79) na drodze
do owej pełnej komunii w jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościele,
która wyrazi się we wspólnym sprawowaniu Eucharystii (nr 78). Recepcja tym
czasowych wyników dialogu wymaga krytycznej analizy i sprawdzenia zgodno
ści z tradycją apostolską.
Encyklika wymienia pięć zagadnień do dalszej pracy, aby osiągnąć prawdziwą
zgodność wiary: 1) relacje między Pismem Świętym, najwyższym autorytetem
w sprawach wiary, a świętą Tradycją - nieodzowną interpretacją słowa Bożego;
2) Eucharystia, sakrament Ciała i Krwi Chrystusa, ofiara uwielbienia składana
Ojcu, pamiątka ofiary i rzeczywista obecność Chrystusa, uświęcające wylanie
Ducha Świętego; 3) święcenia - pojmowane jako sakrament - do potrójnej po
sługi episkopatu, prezbiteratu i diakonatu; 4) Magisterium Kościoła, powierzone
Papieżowi i Biskupom w komunii z nim, rozumiane jako sprawowana w imię
Chrystusa władza i odpowiedzialność za nauczanie i zachowanie wiary; 5) Ma
ryja Dziewica, Matka Boża i Ikona Kościoła, duchowa Matka, która wstawia się
za uczniów Chrystusa i całą ludzko ś ć (nr 79).
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Wypowiadając przekonanie KRK, że w posługiwaniu Biskupa Rzymu Kościół
zachował widzialny znak i gwarancję jedności [...] zgodnie z tradycją apostolską
i z wiarą Ojców (nr 88), Jan Paweł II przyznaje, że posługa Biskupa Rzymu [...]
stanowi trudność dla większości pozostałych chrześcijan (tamże). W związku z
tym zaprasza on kościelnych zwierzchników i ich teologów do [...] braterskiego
i cierpliwego dialogu na temat sprawowania tego niezbędnego posługiwania (nr
96). Niektóre Kościoły członkowskie ŚRK wyraziły uznanie dla tego zaprosze
nia. Jednak z powodów eklezjologicznych i historycznych wiele Kościołów ma
duże trudności w dyskusji nad prymatem Biskupa Rzymu i wolałoby szerszy dia
log na temat potrzeby, natury i struktury powszechnego urzędu nadzoru.
Encyklika akcentuje wiele razy znaczenie Komisji „Wiara i Ustrój”. Odnosi
się w pozytywny sposób do solidnej pracy tejże Komisji (por. nr 78). Mówiąc o
odnowie i nawróceniu, których wymaga ekumenizm, papież cytuje różne doku
menty, które sprzyjają takim postawom, m.in. najważniejsze dokumenty Komisji
„Wiara i Ustrój” (nr 17), a zwłaszcza dokument z Limy „Chrzest, Eucharystia,
Posługiwanie duchowne” (styczeń 1982) oraz „Wyznawanie jednej wiary”
(„Confessing the One Faith”) (por. przypis nr 28). Zasługi Piątej Światowej Kon
ferencji „Wiary i Ustroju” wspomniane są wielokrotnie (nr 78, przypis 129; nr
45, przypis 77, nr 89).
W 1998 r. Komisja „Wiara i Ustrój” przygotowała odpowiedź na „Ut unum
sint”, w której wyraża uznanie za wspaniałe miejsce przyznane jej pracy w nastę
pujących słowach: W Komisji ‘Wiara i Ustrój’jesteśm y wdzięczni za uznanie
dane naszej pracy w całej encyklice. To uznanie pracy Komisji ‘Wiara i Ustrój ’
oznacza relację ze wszystkimi wspólnotami ekumenicznymi zaangażowanymi w
ekumeniczne dzieło. Odpowiedź ta docenia ducha pokory w encyklice, który jest
widoczny w takich sformułowaniach, jak dialog sumień i dialog nawrócenia.
Komisja uwydatnia wypowiedź encykliki na temat relacji pomiędzy jednością a
różnorodnością oraz na temat uznania posługiwań. W kwestii prymatu, wyrażając
uznanie za sposób, w jaki zagadnienie to zostało potraktowane w encyklice, tzn.
położono w niej nacisk na posługę jedności - nie władzy - i służby, Komisja za
deklarowała swoją intencję przestudiowania zagadnienia w kontekście pytania o
potrzebę uniwersalnego prymatu w organizacyjnym wymiarze życia Kościoła
Boga na ziemi.

5. Wspólne rozumienie i wizja ŚRK
/

/

1. Wewnątrz ŚRK znaczenie zaangażowania ekumenicznego oraz rola SRK
w ruchu ekumenicznym stały się przedmiotem rozległego procesu studiów i
konsultacji, określanych jednym tytułem: „Ku wspólnemu rozumieniu i wizji
ŚRK” („Towards a Common Understanding and Vision of the WCC” - CUV).
Studium, zlecone przez Komitet Naczelny ŚRK w 1989 r., koncentruje się na
przygotowaniu dokumentu na Ósme Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w 1998 r. -
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z okazji 50-tej rocznicy powołania ŚRK oraz nadchodzącego nowego stulecia i
nowego milenium - jako swego rodzaju „karty” zaangażowania ekumeniczne
go. Tekst, przyjęty przez Komitet Naczelny ŚRK we wrześniu 1997 r., odzwier
ciedla ponad 150 odpowiedzi na wcześniejszą wersję roboczą, jakie nadeszły
od Kościołów członkowskich ŚRK oraz innych partnerów ekumenicznych.
WGR pilnie śledziła ten proces biorąc udział w spotkaniach informacyjnych,
organizowanych przez pracowników ŚRK, rozdzielając materiały i uczestnicząc
w dyskusjach, uznając bezpośredni wpływ wyników tego procesu na przyszłe ro
bocze relacje pomiędzy KRK a ŚRK i jej Kościołami członkowskimi.
Rozpoczynając proces, określany ogólnym mianem CUV, Komitet Naczelny
w 1989 r. odniósł się wyraźnie do relacji ŚRK do Kościołów nie będących jej
członkami. W związku z tym perspektywy rzymskokatolickie były mile widziane
od początku pracy nad dokumentem, a obserwator z ramienia PRJCh uczestni
czył w konsultacji (grudzień 1995), która sformułowała pierwszą wersję roboczą
dokumentu. Kiedy druga wersja dokumentu została rozesłana do Kościołów
członkowskich ŚRK oraz innych partnerów ekumenicznych w listopadzie 1996
r., sekretarz generalny Konrad Raiser zaprosił PRJCh do wyrażenia opinii. Szcze
gółowa odpowiedź została wysłana do Genewy w kwietniu 1997 r.
Ze strony ŚRK w wersji roboczej dokumentu (a również w tekście przyjętym
przez Komitet Naczelny we wrześniu 1997 r.) stwierdzono:
Dziękujemy Bogu, że Kościół rzymskokatolicki jest od Soboru Watykańskiego II
aktywnym uczestnikiem ruchu ekumenicznego i cennym partnerem - na wiele spo
sobów - dla ŚRK (zwłaszcza poprzez WGR i udział w Komisji „ Wiara i Ustrój”).
Kościoły członkowskie ŚRK i Kościół rzymskokatolicki znajdują się pod natchnie
niem tej samej wizji Bożego planu pojednania wszystkich rzeczy w Chrystusie. Nie
pojęte jest dla nas, żeby ŚRK czy KRK mógł realizować swoje ekumeniczne po
wołanie bez wzajemnej współpracy. Mamy niezachwianą nadzieję, że obie strony
będą poszukiwać sposobów pogłębienia i poszerzenia tej relacji w latach następ
nych, zwłaszcza że KRK stał się w ostatnich latach członkiem wzrastającej liczby
lokalnych, krajowych i regionalnych organizacji ekumenicznych, do których należą
również Kościoły członkowskie ŚRK. Chociaż członkostwo w ŚRK nie jest jedy
nym sposobem dla Kościołów, by współpracować na światowym poziomie, to jed
nak niektóre Kościoły członkowskie ŚRK, już posiadające dwustronne kontakty z
KRK, są przekonane, że nieobecność KRK czyni uboższą wspólnotę ŚRK.
2. Odpowiedź PRJCh na powyższy dokument uznaje ewolucyjną ciągłość
w rzymskokatolickiej recepcji nowego ekumenicznego doświadczenia, polegają
cego na ‘w spół-m yśleniu’[...] z innymi chrześcijanami i wspólnotami na pozio
mie lokalnym, krajowym i światowym, a będącego skutkiem aktywnego udziału
KRK w ŚRK, która także doświadczyła ewolucyjnej ciągłości swojego ekume
nicznego powołania w ciągu pięćdziesięciu lat wspólnego życia.
Odpowiedź ze strony PRJCh, zwłaszcza w świetle „Ut Unum Sint”, ukazuje
wspólną podstawę czy bazę ekumenizmu oraz jeden ruch ekumeniczny; wspólną
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wizję, która usiłuje zespolić wzajemnie powiązane wymiary życia, wiary i świa
dectwa Kościołów; oraz wspólne powołanie opierające się na rzeczywistości k o in o n ia , już istniejącej - chociaż niedoskonałej - pomiędzy Kościołami.
W zakończeniu odpowiedzi PRJCh stwierdzono, że e k u m e n ic zn y s p o s ó b m y 
ś le n ia i z a a n g a ż o w a n ie K R K j e s t - o g ó ln ie r z e c z ujm ując - z b ie ż n e z a k tu a ln y m i
s tw ie r d z e n ia m i K o ś c i o ł ó w c z ło n k o w s k ic h Ś R K , ta k j a k z o s ta ł y o n e w y r a ż o n e
w d o k u m e n c ie „ K u w s p ó ln e m u r o z u m ie n iu i w iz ji Ś R K ”.

PRJCh ustosunkowała się również do propozycji rewizji obecnych struktur
ŚRK i - być może - powołania nowych struktur, jakie zawarto w CUV, w kon
tekście skutków jakie będzie to miało dla przyszłego udziału KRK w życiu i pra
cy ŚRK oraz solidarności ze ŚRK i jej Kościołami członkowskimi.

B. W spólne świadectwo

1. Krajowe i regionalne rady Kościołów
W lutym 1993 r. ŚRK i PRJCh wspólnie organizowały III Międzynarodową
Konsultację Krajowych Rad Kościołów, która odbyła się w Hongkongu. Temat
brzmiał: „Krajowe rady Kościołów w służbie na rzecz jedności”. Spośród 88 kra
jowych rad Kościołów, KRK zadeklarował pełne członkostwo w 55 z nich po
przez konferencje episkopatu. Także poprzez te konferencje KRK jest pełnym
członkiem regionalnych rad Kościołów na Karaibach, w obszarze Oceanu Spo
kojnego i na Bliskim Wschodzie. Poprzez udział w krajowych i regionalnych ra
dach KRK ma bezpośredni kontakt z wieloma Kościołami członkowskimi ŚRK.
Wśród 120 uczestników Konsultacji w Hongkongu było 17 katolików, a 6 z nich
to biskupi reprezentujący swoje krajowe konferencje episkopatu.
Podczas Konsultacji dyskutowano nad krajowymi radami Kościołów jako na
rzędziami wyrażania wspólnoty (k o in o n ia ) pomiędzy Kościołami oraz składania
wspólnego świadectwa, zauważając, że praca na rzecz pojednania czyni krajowe
rady Kościołów jego krajowymi orędownikami w czasach kryzysu społecznopolitycznego. Jednocześnie można było zaobserwować zgodność co do oceny
problemów, przed którymi stoi wiele krajowych rad Kościołów: np. znalezienie
kompetentnych osób do refleksji zarówno teologicznej, jak i społeczno-etycznej;
ograniczone zasoby finansowe; popieranie kontaktów z regionalnymi radami Ko
ściołów i ŚRK. Wiele krajowych rad Kościołów musi działać na zatłoczonej eku
menicznej scenie, gdzie coraz więcej instytucji z takimi samymi celami rywalizu
je o zmniejszające się nieustannie zasoby osobowe i finansowe. Ponadto podczas
Konsultacji uznano, że zabieganie o zasoby finansowe i realizowanie projektów
zbyt często rzuca cień na istotne zadanie krajowych rad Kościołów, jakim jest
poszukiwanie jedności chrześcijan.
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Przewodniczący PRJCh, kard. Edward Cassidy w swoim orędziu do uczestni
ków spotkania w Hongkongu napisał, że współpraca poprzez pełne członkostwo
KRK w krajowych radach Kościołów sprawia trudności, jeżeli zapomina się o
eklezjologicznych skutkach faktu, że lokalne Kościoły katolickie z n a jd u ją s ię w e 
w n ą tr z w s p ó ln o ty w ia ty i d y s c y p lin y c a łe g o K o ś c i o ła k a to lic k ie g o . Co więcej, je 
żeli krajowa rada Kościołów będzie się kierowała normami ustanowionymi przez
Kościoły członkowskie oraz będzie miała tylko taką władzę, jaką te Kościoły jej
nadadzą, to konstytucja krajowej rady Kościołów powinna p r z e w i d z i e ć j a k n a le 
ż y te

s p r a w o w a n ie

w s p ó ln e g o

d z ie ła

da

K o ś c io ło m

c z ło n k o w s k im

m o ż li

w o ś ć o d s tą p ie n ia o d ta k ic h d z ia ła ń , w k tó ry c h - w e d łu g w ła s n e g o s u m ie n ia

-

n ie m o g ą u c z e s tn ic z y ć .

Krajowe rady Kościołów często włączają się we wspólne działania bądź pod
pisują deklaracje na temat trudnych etycznych i moralnych kwestii. Kard. Cassi
dy zauważył: W ażne j e s t , b y ta k ie k w e s tie b y ły b a d a n e z n a le żn y m sza c u n k ie m
d la m o r a ln e g o n a u c z a n ia K o ś c io łó w c z ło n k o w s k ic h , a n a d e w s z y s tk o b io r ą c p o d

W związku z ostatnim punktem
WGR zaleca, by krajowe rady Kościołów wykorzystały przygotowany przez nią
dokument studyjny pt. „Dialog ekumeniczny na temat kwestii moralnych”
(1996).
Niemniej jednak, jak sugerował dokument przygotowawczy na konferencję w
Hongkongu, naleganie Kościołów na w ię k s z e p r a w o w ł a s n o ś c i do krajowych rad
Kościołów niesie ze sobą ryzyko, że rada zagubi s w o je e k u m e n ic zn e p o w o ła n ie
u w a g ę o b ie k ty w n ą t r e ś ć ic h e ty c z n y c h sta n o w is k .

b y c ia p io n ie r e m , k tó r y p o d e jm u je k w e s tie i b a d a n o w e d ro g i, k ie d y K o ś c i o ł y j a k o
ta k ie s ą n iech ętn e, b y to c z y n i ć ;

w samej rzeczy, Kościoły mogą być nawet zado
wolone z faktu bycia „o jeden w tyle” od takiego zaangażowania.

2. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Tydzień Modlitw jest jednym z najstarszych i najbardziej rozpowszechnio
nych przejawów tego „ekumenizmu duchowego”, który jest sercem i źródłem ru
chu ekumenicznego. Przygotowywanie dorocznych materiałów na Tydzień Mo
dlitw dało możliwość stałej i trwałej współpracy pomiędzy KRK (poprzez
PRJCh) a ŚRK (poprzez Komisję „Wiara i Ustrój”).
Dla wielu osób Tydzień Modlitw jest każdego roku głównym, jeśli nie jedy
nym, doświadczeniem ekumenicznym. W kontekście częstych rozmów na temat
obecnych trudności i opóźnień w ruchu ekumenicznym, Tydzień służy jako moc
ne potwierdzenie nieustającego zobowiązania Kościołów do poszukiwania wi
dzialnej jedności i stanowi lokalne doświadczenie katolickości Kościoła po
wszechnego.
Doroczny tekst ma początek w pracy grup ekumenicznych w jednym kraju
bądź regionie - w ostatnich latach były to: Niemcy, Belgia, Zair, Irlandia, Anglia,
Portugalia, Szwecja i Francja. Tekst, który one dostarczą jest następnie wyko
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rzystywany przez międzynarodową grupę przygotowawczą i przedkładany wszyst
kim Kościołom do odpowiedzialnej adaptacji lokalnej. Zadanie to często pobudza
owocną współpracę pomiędzy Kościołami członkowskimi krajowych rad Kościo
łów i innymi ciałami ekumenicznymi. Sformułowane ostatnio tematy objawiają
świadomość przygotowań do roku dwutysięcznego; lecz duża różnorodność eku
menicznych i społecznych kontekstów, w których celebrowany jest Tydzień Mo
dlitw wymaga wrażliwości i roztropności w odnoszeniu go do nowego milenium.
WGR zauważa kilka kwestii, które wciąż stanowią wyzwanie dla Kościołów,
gdy świętują one Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan: w jaki sposób pobu
dzać modlitwę i pracę na rzecz jedności nie tylko w ciągu jednego tygodnia, lecz
w całym roku; jak zachęcać do twórczej adaptacji materiałów w środowiskach
lokalnych; w jaki sposób wprowadzać nowych chrześcijańskich partnerów w do
świadczenie wspólnej modlitwy o jedność. Należy zwrócić uwagę na szerszą
współpracę w obchodzeniu Tygodnia oraz na fakt, że w ciągu roku jest kilka po
wszechnie obchodzonych świąt, podczas których praktykuje się wspólną modli
twę. Materiały na rok 1996, zatytułowane „Oto stoję u drzwi i kołaczę” (Ap
3,14-22), zostały przygotowane z udziałem oficjalnych przedstawicieli świato
wych organizacji YWCA i YMCA.
WGR uznaje Tydzień Modlitw za jedno z najtrwalszych i najszerzej znanych
doświadczeń ekumenicznych oraz nalega, by wszystkie Kościoły aktywnie
uczestniczyły w lokalnej adaptacji, dystrybucji i wykorzystywaniu materiałów.

3.
Współpraca pomiędzy PRJCh
a Zespołem Programowym ŚRK ds. Misji Kościołów:
Zdrowie, Edukacja, Świadectwo (Zespół II)
PRJCh nieustannie wspiera rozwijającą się współpracę KRK z II Zespołem
Programowym ŚRK. Czyni to m.in. poprzez mianowanie katolickich ekspertów
do spraw misji jako konsultantów, a od 1984 r. poprzez obecność pełnoetatowego
katolickiego konsultanta w II Zespole ŚRK w Genewie. Tę ostatnią funkcje peł
nią siostry z rzymskokatolickiego zgromadzenia misyjnego. Obecnie konsultan
tem jest s. Elizabeth Moran ze Zgromadzenia Sióstr Misyjnych Św. Kolumbana.
Do jej zadań należy utrzymywanie łączności z innymi mianowanymi katolickimi
konsultantami oraz ze zwierzchnikami rzymskokatolickich zgromadzeń zakon
nych, a także z rzymskokatolickimi misjologami na uniwersytetach w Rzymie i
w innych miastach. Ponadto od 1989 r. czterej przedstawiciele International
Unions of Superior Generals of Women and of Men są pełnymi członkami Kon
ferencji ŚRK ds. Misji Światowej i Ewangelizacji.
Robocze kontakty z pracownikami ŚRK zostały umocnione poprzez wzajem
ne składanie wizyt. Delegacja składająca się z ośmiu osób, wybranych spośród
pracowników Kurii Rzymskiej i zgromadzeń misyjnych oraz profesor misjologii,
odwiedziła Genewę w 1995 r., aby zapoznać się z pracą ŚRK, zwłaszcza II Ze
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społu; następnie pracownicy ŚRK zajmujący się rolą Kościoła w edukacji
w społeczeństwach pluralistycznych odwiedzili Rzym w 1996 r. i 1997 r.
PRJCh oraz część II Zespołu, zajmująca się edukacją, wspólnie zorganizowały
w 1996 r. konsultację w Rzymie, podczas której pracownicy ŚRK spotkali się
przedstawicielami rzymskokatolickich zgromadzeń zakonnych męskich i żeń
skich, których pierwszoplanową posługą jest edukacja w szkołach. Uczestnicy
konsultacji wysłuchali wzajemnie swoich doświadczeń w związku z tymi wy
zwaniami, przed którymi stoją Kościoły w coraz bardziej pluralistycznych spo
łeczeństwach.
Zaproszenie do udziału w konferencji na temat światowej misji i ewangeliza
cji (1996 Salwador, Brazylia) oficjalnych rzymskokatolickich konsultantów kon
tynuowało tę ważną ewolucję w relacjach pomiędzy KRK i ŚRK. Temat konfe
rencji „Wezwani do jednej nadziei - Ewangelia w odmiennych kulturach” wska
zuje na jeszcze jeden obszar, w którym chrześcijanie mogą pracować wspólnie,
niosąc upragnioną nadzieję światu, rozbitemu i odmiennemu pod względem kul
turowym.

4. Rok dwutysięczny
1. WGR w swoim VI Raporcie podkreśliła, że koniec obecnego milenium
jest naturalną okazją dla chrześcijan, by zastanowili się nad stanem ich relacji
ekumenicznych, zaangażowali się jeszcze bardziej w działania na rzecz jed
ności oraz wzmocnili wspólne świadectwo. W związku z tym, że nowe mile
nium rozpoczyna się wkrótce Kościoły powinny zaproponować światu chrze
ścijańską wizję jedności i odnowy życia społecznego, ekonomicznego i du
chowego, która byłaby wkładem na rzecz zrównoważonego i sprawiedliwego
świata.
2. WGR uważała, że świętowanie roku dwutysięcznego, zwłaszcza w świetle
zaproszenia papieża Jana Pawła II, jakie zawarł w liście apostolskim „Tertio Millennio Adveniente” (1995), jest okazją do promowania działań ekumenicznych
chrześcijan oraz okazją do tego, by mogli oni z w r ó c i ć s i ę ra z e m d o C h r y s tu s a ,
je d n e g o P a n a ; w z m o c n ić w s p ó ln e ś w i a d e c t w o ; w y s ł a w ia ć D u c h a j a k o ź r ó d ł o
n a d z ie i i j e d n o ś c i ; p r a c o w a ć w s p ó ln ie n a r z e c z 'c y w i li z a c j i m ił o ś c i ' z b u d o w a 
n e j n a u n iw e r s a ln y c h w a r to ś c ia c h p o k o ju , s o l i d a r n o ś c i, s p r a w ie d liw o ś c i i w o l
n o ś c i , k tó r e zn a jd u ją c a łk o w ite s p e łn ie n ie w C h r y s tu s ie .

Przedstawiciele ŚRK zostali zaproszeni do udziału w rzymskokatolickim ko
mitecie centralnym do spraw świętowania roku jubileuszowego (luty 1996).
Z kolei przedstawiciele KRK zostali zaproszeni na nieformalne spotkania zorga
nizowane przez ŚRK (czerwiec 1996, maj 1997) z sekretarzami chrześcijańskich
wspólnot światowych i organizacji ekumenicznych, którzy planują uroczystości
związane z rokiem dwutysięcznym.
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3. WGR sugeruje, by instytucje, które ją powołały zaproponowały Kościołom
lokalnym ekumeniczne studia na temat znaczenia wspólnego chrztu, co być może
doprowadziłoby do wzajemnego uznania chrztu w każdym środowisku lokalnym;
a także na temat wspólnego wyznawania wiary, jak to zostało zaproponowane
zarówno w „Tertio Millennio Adveniente”, jak i w studium Komisji „Wiara i
Ustrój” z 1991 r. pt. „Wyznawanie jednej wiary” („Confessing the One Faith”).
Stawia ona również pytanie czy nie mogłyby mieć miejsce wspólne wydarzenia
lokalne, sprzyjające pojednaniu pomiędzy chrześcijańskimi tradycjami tam, gdzie
występują napięcia.
4. WGR również podkreśliła ekumeniczny potencjał ogólnoświatowego
„wspólnego świętowania” nowego tysiąclecia, zauważając, że jego przygotowa
nia wymagałyby rozważnego włączenia się w nie wszystkich partnerów współ
pracy ekumenicznej. WGR sugeruje, że takie świętowanie mogłoby skoncentro
wać się na możliwości wspólnego wyznawania wiary apostolskiej przez chrześci
jan i mogłoby stać się okazją do złożenia wspólnego świadectwa na tematy
społeczne poprzez zaakceptowanie zasad jubileuszu, takich jak pojednanie, pra
wo do ziemi i odpowiedzialność za nią, darowanie długów itp.

5. Dialog ekumeniczny na temat kwestii moralnych
1. Jak wspomniano wcześniej, ostatnie 35 lat były świadkami stałego rozwoju
dialogów wielostronnych i dwustronnych na temat doktrynalnych różnic, które
przyczyniły się do podziałów pomiędzy Kościołami i wciąż te podziały utrzymu
ją. Dialogi te - w wielu z nich KRK jest aktywnym partnerem Kościołów człon
kowskich ŚRK - ukazują zbieżności i ewolucję wspólnych stwierdzeń w tak kla
sycznie dzielących kwestiach, jak Pismo Święte i Tradycja; chrzest, Eucharystia i
posługiwanie duchowne; Kościół lokalny i powszechny; chrześcijańska jedność i
misja.
2. Jednocześnie w ciągu tych samych dziesięcioleci chrześcijanie ustosunko
wywali się do pilnych indywidualnych i społecznych kwestii moralnych, pobu
dzających do waśni, a nawet zagrażających nowymi podziałami wewnątrz Ko
ściołów i pomiędzy nimi. A jednak wspomniane kwestie mogłyby stać się jedna
jącymi Kościoły narzędziami wspólnego świadectwa. Wyzwanie jest pilne
z trzech powodów: 1) rozluźnienie się moralnej struktury wielu społeczeństw,
gdyż tradycyjne wartości moralne i stanowiska zostały zakwestionowane a poja
wiły się nowe i skomplikowane kwestie etyczne, które wywierają nacisk na
świadomość i sumienie wszystkich istot ludzkich; 2) autentyczne oczekiwania,
zarówno w Kościołach, jak i poza nimi, że mogą one wspólnie a nawet powinny
zaproponować moralne wskazówki swoim wiernym i całemu społeczeństwu; 3)
potrzeba, by Kościoły, jako rodzina i jedna wspólnota moralna w społeczeństwie
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pluralistycznym, prowadziły dialog z innymi ludźmi oraz oceniały ich sądy i
twierdzenia moralne - ponieważ osądy moralne nie są zarezerwowane wyłącznie
dla chrześcijan.
3. W czasie trwania obecnego mandatu WGR zaproponowała swój własny do
kument studyjny „Dialog ekumeniczny na temat kwestii moralnych: Potencjalne
źródła wspólnego świadectwa lub podziału” (1996). Dokument ten proponuje
dziesięć wskazówek dla dialogu ekumenicznego dotyczącego kwestii moralnych.
4. Dokument studyjny nie analizuje szczególnych kontrowersyjnych kwestii
moralnych jako takich, usiłując dojść do norm etycznych, lecz raczej przedkłada
sposoby prowadzenia dialogu. Określa on wspólne źródła oraz różne sposoby
prowadzenia refleksji moralnej i rozważań, a także różne autorytatywne sposo
by wydawania osądu moralnego, które Kościoły stosują, podejmując decyzje
etyczne i przekazując je swoim wiernym. Chociaż dokument ten w pierwszym
rzędzie przeznaczony jest dla dialogów na poziomie lokalnym, krajowym i re
gionalnym, w których bierze udział KRK, to jednak może być również poży
teczny dla innych rozmów dwustronnych i wielostronnych.

6. Wspólne świadectwo, wolność religijna i prozelityzm
1. Już w ciągu pierwszych pięciu lat trwania mandatu, WGR uznała naglącą
konieczność przygotowania wspólnego studium na temat chrześcijańskiego świa
dectwa, wspólnego świadectwa, wolności religijnej i prozelityzmu.
2. Dokument studyjny WGR z 1970 r. pt. „Wspólne świadectwo a prozeli
tyzm” wyjaśniał znaczenie niektórych kluczowych terminów w tej dyskusji.
Definicje te, chociaż ustosunkowujące się i odzwierciedlające sprawy tamtych
czasów, powinny towarzyszyć czytaniu dwóch kolejnych dokumentów studyj
nych WGR: „Wspólne świadectwo” (1982) oraz „Wyzwanie prozelityzmu a
powołanie do wspólnego świadectwa” (1996).
- Przez wspólne świadectwo rozumiemy świadectwo, które Kościoły - nawet
podzielone - składają wspólnie, zwłaszcza poprzez wspólne wysiłki, okazywanie
przed mężczyznami i kobietami wszelkich Boskich darów prawdy i życia, które
już podzielają i doświadczają wspólnie.
- Wolność religijna obywateli oznacza, że każda osoba bądź wspólnota ma
prawo być wolna od przymusu ze strony jakiejkolwiek grupy społecznej bądź
władzy człowieka; że żadna jednostka ludzka ani wspólnota nie może być zmu
szona do działania wbrew sumieniu, ani nie można jej zabronić wyrażenia prze
konań w nauczaniu, sprawowaniu kultu i działaniu społecznym.
- Przez prozelityzm rozumiemy wszystko, co gwałci prawa człowieka, chrze
ścijanina bądź niechrześcijanina, który ma prawo być wolny od zewnętrznego
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przymusu w sprawach religijnych, bądź wszystko, co w głoszeniu Ewangelii nie
jest zgodne ze środkami, jakie Bóg dał wolnym mężczyznom i kobietom, by od
powiedzieli na Boże powołanie do służby w duchu i prawdzie.
3. Ostatni dokument studyjny został wypracowany w związku z pojawieniem się
nowych sytuacji, w których ludzie zostali pokrzywdzeni na różne sposoby. Powstały
zarzuty dotyczące praktyki prozelityzmu i wrogiego współzawodnictwa w działalno
ści misyjnej. Na przykład ci, którzy prowadzą działania ewangelizacyjne wydają się
ignorować chrześcijańską rzeczywistość innych Kościołów lub właściwe im podej
ście pastoralne. Misyjne strategie nierzadko przewidują ponowną ewangelizację
ochrzczonych członków innych Kościołów. W nowym klimacie religijnej wolności
obywateli w wielu krajach niektóre Kościoły w obecnym czasie utrzymują, że ich
wierni zostali poddani naciskom, by zmienili swoją kościelną przynależność.
4. Najnowsze studium umieszcza problem religijnej wolności obywateli i
prozelityzmu w kontekście jedności Kościoła i wspólnego świadectwa. Takie
podejście daje Kościołom możliwość podejścia ze wzajemnym zaufaniem do
napięć wywołanych zarzutami o uprawianie prozelityzmu, co ma miejsce
w pewnych sytuacjach. Studium to było faktycznie jednym z podstawowych
dokumentów, które II Zespół Światowej Rady Kościołów wykorzystał w swoim
własnym dokumencie „Ku wspólnemu świadectwu”, będącym wezwaniem do
nawiązania odpowiedzialnych relacji na misjach i odrzucenia prozelityzmu.
5. Wspólna Grupa Robocza zaleca wykorzystywanie swojego dokumentu
z 1996 r. w ekumenicznych programach formacyjnych oraz w kształceniu misjo
narzy, a także osób zaangażowanych w diakonię. Może on również służyć jako
podstawa rozmów z Kościołami i grupami misyjnymi, które nie mają bezpośred
nich związków ze ŚRK bądź z krajowymi czy lokalnymi radami Kościołów.

C. Form acja ekum eniczna
1. Formacja ekumeniczna
1.
Wypełniając mandat powierzony Wspólnej Grupie Roboczej w 1985 r. wy
pracowała ona w 1993 r. dokument pt. „Formacja ekumeniczna - Refleksje i su
gestie ekumeniczne”4.
Intuicje wspierające ekumeniczną formację koncentrują się na rozumieniu Ko
ścioła jako koinoniay która obejmuje jedność i różnorodność. Formacja ekume
4 SiDE 1994 nr 2, s. 58-68.
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niczna jest opisana w dokumencie WGR jako nieustanny proces uczenia się
wewnątrz rozmaitych Kościołów lokalnych i światowych wspólnot, mający na
celu informowanie i kierowanie ludźmi w jednym ruchu ekumenicznym, który
pod natchnieniem Ducha Świętego poszukuje widzialnej jedności chrześcijan.
W tym procesie formacji wzajemne dzielenie się i wzajemna krytyka dokonuje
się w kontekście zakorzenienia jego uczestników w Chrystusie i w swoich wła
snych tradycjach. Dokument podkreśla znaczenie zarówno nieformalnych kon
taktów w codziennym życiu, jak również formalnych studiów w instytutach,
wykorzystujących specjalistyczną literaturę ruchu ekumenicznego, włączając w
to jego historię.
2. Podstawowe dla WGR tematy zostały poruszone szerzej w „Dyrektorium
ekumenicznym” z 1993 r. Dokument ten, badając naturę i treść formacji ekume
nicznej w odniesieniu do całej wspólnoty chrześcijańskiej, mówi o formacji po
przez przepowiadanie, katechezę, liturgię i życie duchowe. Tekst Papieskiej Rady
ds. Jedności Chrześcijan zawiera ponadto wskazówki dotyczące formacji osób
zaangażowanych w pracę pastoralną. Dokument uwydatnia ekumeniczny wymiar
różnych dziedzin teologicznych oraz nakreśla w ogólnym zarysie specjalistyczny
kurs w zakresie ekumenizmu dla wydziałów teologicznych, rzymskoaktolickich
uniwersytetów i specjalistycznych instytutów ekumenicznych.
3. Ta część „Dyrektorium ekumenicznego” została dokładniej opracowana
w listopadzie 1997 r. po opublikowaniu dokumentu PRJCh pt. „Ekumeniczny
wymiar formacji pastoralnej”, który został skierowany do wszystkich biskupów,
synodów katolickich Kościołów wschodnich oraz krajowych konferencji episko
patu.
4. „Dyrektorium ekumeniczne” oraz „Ekumeniczny wymiar formacji pastoral
nej” zawierają najpełniejsze objaśnienie edukacji i formacji ekumenicznej, które
może prowadzić każdy Kościół bądź światowa wspólnota chrześcijańska. WGR
zachęca, aby tam, gdzie jest to uzasadnione i możliwe do wykonania, takie rzym
skokatolickie kształcenie było prowadzone razem z chrześcijanami innych trady
cji, gdyż jest to jedno z najbardziej fundamentalnych doświadczeń w procesie
uczenia się. WGR również proponuje, aby „Dyrektorium” stało się przedmiotem
wykładu nauczycieli religii na poziomie lokalnym i krajowym.

2. Instytut Ekumeniczny w Bossey
1.
Od 1946 r. Instytut Ekumeniczny ŚRK, znajdujący się w pobliżu Genewy,
dał możliwość uzyskania formacji ekumenicznej tysiącom duchownych i osób
świeckich z wielu części świata. Odbywające się tam stałe sesje tworzą atmosfe
rę, w której zrozumienie różnorodności tradycji chrześcijańskich i szacunek dla
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nich oraz realistyczne pojmowanie ruchu ekumenicznego wspierane są przez
wspólne życie, uczenie się i modlitwę. Oczywisty jest wpływ na formację studen
tów wspólnego odmawiania „Ojcze nasz” i wyznania wiary.
WGR przyjmuje z wdzięcznością uwagi na temat stworzenia podstawowego
programu dla Instytutu w Bossey, który zawierałby odniesienia do ważniejszych
tematów, jakie obecnie podejmowane są w dialogach dwustronnych i wielostron
nych, m.in. wyznanie wiary, chrzest, Eucharystia i posługiwanie duchowne.
2.
Trwa współpraca ŚRK i KRK w Bossey. Pośród wykładowców Instytutu
Ekumenicznego znajduje się rzymskokatolicki profesor, o. Serapio Kisirinya
z Ugandy, a pracownik Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, Msgr John
Mutiso-Mbinda, zasiada w zarządzie Bossey jako obserwator. Od 1978 r. stu
denci wyższej szkoły ekumenicznej wyjeżdżają na tydzień do Rzymu w ramach
programu przygotowanego po konsultacjach PRJCh i pracowników Instytutu w
Bossey. Studenci poznają lepiej Kościół rzymskokatolicki poprzez bezpośredni
kontakt z pracownikami różnych biur w Kurii Rzymskiej, ośrodków nauczania
wyższego oraz żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych, które mają swoje
główne siedziby w Rzymie. Studenci na ogół wykazują szczególne zaintereso
wanie podejściem Kościoła rzymskokatolickiego do jedności chrześcijan, kwe
stii sprawiedliwości i pokoju oraz problemów związanych z życiem rodzinnym.
Prywatna audiencja u papieża jest głównym punktem tygodniowego doświad
czenia.

3. Ekumeniczna edukacja teologiczna
Pracownicy Programu ŚRK pod nazwą „Ekumeniczna Edukacja Teologiczna”
oraz wcześniejszych programów podejmowali współpracę z Kościołem rzymsko
katolickim przez wiele lat, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Ostatnim, bar
dzo wyraźnym przykładem takiej współpracy był udział katolików w przygoto
waniu agendy ogólnoświatowej konsultacji Programu „Ekumeniczna Edukacja
Teologiczna” w sierpniu 1996 r. na temat istotnego znaczenia ekumenicznej edu
kacji teologicznej w czasach dzisiejszych (Oslo, Norwegia).
W procesie poprzedzającym konsultację organizowano regionalne kolokwia,
podczas których dyskutowano sposoby wzmocnienia formacji duszpasterskiej
oraz edukacji teologicznej z perspektywy ekumenicznej. Członkami Programu
„Ekumeniczna Edukacja Teologiczna” są nie tylko Kościoły lecz także stowa
rzyszenia szkół teologicznych z różnych regionów świata. Do stowarzyszeń
tych należą również katolicy. Konsultacja w Oslo zgromadziła przywódców
Kościołów, wykładowców różnych dziedzin teologicznych, studentów, przed
stawicieli różnych funduszy oraz rad odpowiedzialnych za formację kapłańską.
PRJCh wydelegowała sześciu swoich przedstawicieli.
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IV. INNE OBSZARY W SPÓ ŁPR A C Y

1. Dialog między religijny

1. Biuro ŚRK ds. Kontaktów Międzyreligijnych oraz Papieska Rada ds.
Dialogu Międzyreligijnego corocznie odbywają wspólne spotkanie. Oprócz
wymiany informacji spotkania te dają możliwość przyjrzenia się osiągnię
ciom w kontaktach międzyreligijnych, ocenienia inicjatyw podjętych na rzecz
dialogu oraz zastanowienia się nad kierunkami i priorytetami przyszłych
działań. Biuro ŚRK ds. Kontaktów Międzyreligijnych oraz Papieska Rada ds.
Dialogu Międzyreligijnego zapraszają się wzajemnie do udziału w podejmo
wanych przez siebie działaniach oraz w spotkaniach swoich ciał doradczych.
W okresie, który obejmuje niniejszy Raport, trzy wspólne projekty zasługują
na podkreślenie:
2. Dokument studyjny Biura ŚRK ds. Kontaktów Międzyreligijnych oraz Pa
pieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego pt. „Refleksje na temat międzyre
ligijnych małżeństw”, opublikowany w 1997 r., wyrósł z wcześniejszego stu
dium, zapoczątkowanego w 1994 r. rozesłaniem kwestionariuszy do różnych
Kościołów i wspólnot oraz do małżeństw, w których jedna strona jest chrześci
janinem a druga niechrześcijaninem. Otrzymane odpowiedzi złożyły się na
treść pierwszej części najnowszego dokumentu. W drugiej części wykorzystano
odpowiednie materiały, wypracowane wcześniej przez Kościoły i wspólnoty
chrześcijańskie. Trzecia część zawiera refleksje natury pastoralnej. Chociaż do
kument w pierwszym rzędzie kieruje się do duszpasterzy, to jednak może być
również pożyteczny dla innych osób zajmujących się małżeństwami międzyreligijnymi.
3. Modlitwa międzyreligijna staje się coraz częstszym zjawiskiem i w związku
z tym istnieje potrzeba zapewnienia pomocy pastoralnej Kościołom. Czy możli
we jest, by modlić się wspólnie z wyznawcami innych religii, mającymi różne
systemy symboli - jeżeli tak, to co to oznacza? Wspólny projekt studyjny Biura
ŚRK ds. Kontaktów Międzyreligijnych oraz Papieskiej Rady ds. Dialogu Mię
dzyreligijnego pt. „Międzyreligijna modlitwa i sprawowanie kultu” realizowany
był w trzech fazach: ogólnoświatowe badania tego zjawiska przy pomocy Ko
ściołów lokalnych (zakończone w 1995 r.); konsultacja grupy osób zaangażowa
nych w praktykę modlitwy międzyreligijnej; sformułowanie wniosków po kon
sultacji z osobami, które wykonały teologiczne ekspertyzy (1997). Kilku teolo
gów chrześcijańskich, w tym rzymskokatolickich, przygotowało biblijne
perspektywy modlitwy międzyreligijnej, różne modlitwy w Kościołach i ich tra
dycjach oraz różne opinie na temat modlitwy międzyreligijnej.
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4.
Bliski Wschód wciąż jest największym obszarem konfliktów, gdzie Żydzi,
chrześcijanie i muzułmanie muszą wspólnie poszukiwać pojednania, pokoju i
sprawiedliwości. Zwłaszcza miasto Jerozolima potrzebuje wyznawców tych
trzech monoteistycznych religii, aby odpowiedzieć na wspólne religijne powo
łanie, po raz pierwszy objawione Abrahamowi: ma on s tr z e c d r o g i J a h w e p r z e z
p e łn ie n i e s p r a w i e d l iw o ś c i i p r a w a (Rdz 18,19). Takie jest tło procesu zainicjo
wanego przez Światową Federację Luterańską, która zainspirowała Biuro ŚRK
ds. Kontaktów Międzyreligijnych, Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Komisję Stolicy Apostolskiej ds. Kontaktów Religijnych z Żydami do
współorganizowania dwóch kolokwiów w Jerozolimie.
Pierwsze kolokwium na temat duchowego znaczenia Jerozolimy dla Żydów,
chrześcijan i muzułmanów miało miejsce w Glion (Szwajcaria) w 1993 r., przed
polityczną ugodą w Oslo pomiędzy Izraelem a władzami Palestyny. Żydowscy,
chrześcijańscy i muzułmańscy uczestnicy przybyli głównie z Izraela (z Zachod
niej Strefy Gazy). Do czasu drugiego kolokwium w Tesalonikach (Grecja)
w sierpniu 1996 r., proces pokojowy został zahamowany a atmosfera była pełna
pesymizmu. Próby wyobrażenia przyszłości Jerozolimy, podjęte w czasie owego
kolokwium, nie powiodły się. Orędzie z tego kolokwium uznaje Jerozolimę za
m ie js c e s p o tk a n ia B o g a z lu d ź m i i lu d z i z e so b ą w ich r ó ż n o r o d n o ś c i. Jerozolima
j e s t p o w o ła n a d o b y c ia M ia ste m P o k o ju , a le w te j c h w ili n ie m a ta m p o k o ju . C h o 
c ia ż p r o c e s p o k o jo w y p o m ię d z y I z r a e lita m i a P a le s ty ń c z y k a m i z o s ta ł r o z p o c z ę ty ;
to je d n a k w c ią ż j e s t d łu g a d r o g a d o p r z e b y c ia , za n im s p r a w ie d liw y i tr w a ły p o k ó j
z o s ta n ie o sią g n ię ty .

2. Diakonia
1. Uczestnikiem każdego posiedzenia plenarnego WGR był sekretarz Cor
Unum, Papieskiej Rady ds. Dzieł Miłosierdzia prowadzonych przez instytucje
katolickie, które finansują projekty wspierające kontakty z innymi chrześcijań
skimi i świeckimi organizacjami międzynarodowymi, zajmującymi się diakonią.
Informował on na bieżąco WGR o działaniach podejmowanych przez Cor Unum
i proponował sposoby budowania mostów pomiędzy reprezentowaną przez siebie
Radą a Zespołem Programowym ŚRK „Dzielenie się i Służba” (Zespół IV).
W lutym 1997 r. dyrektor i pracownicy Zespołu IV przybyli do Rzymu, aby
zainaugurować rok 1997 jako Ekumeniczny Rok Kościołów w Solidarności
z Wygnańcami podczas spotkania z Papieską Radą Cor Unum, Papieską Radą ds.
Emigracji, Papieską Radą ds. Jedności Chrześcijan oraz Caritas Intemationalis.
Badali oni wspólnie obszary możliwego dialogu i praktycznej współpracy.
2. WGR otrzymała wyczerpujący raport na temat głównych kierunków i dzia
łań podejmowanych przez Zespół IV oraz jego rozumienia diakonii jako integral
nej części świadectwa Kościołów. Raport omawiał w szczegółach kontakty robo

108

WSPÓLNA GRUPA ROBOCZA KRK i ŚRK

cze, zwłaszcza katolickimi organizacjami międzynarodowymi, nawiązane w celu
pomocy uciekinierom, wygnańcom i emigrantom; określał wspólne tematy do
przyszłej współpracy na poziomie regionalnym i krajowym w ramach tych eku
menicznych organizacji, do których należy Kościół rzymskokatolicki.
WGR zauważyła, że chociaż hierarchia priorytetów może być różna i uży
wany język nie zawsze taki sam, to jednak partnerów silnie łączą sprawy do
tyczące ubóstwa i jego przyczyn. Nie jest to jednak w pełni widoczne we
współpracy biur zajmujących się diakonią w Zespole IV Światowej Rady Ko
ściołów ze Stolicą Apostolską (podobnie rzecz się ma w przypadku współpracy
pomiędzy Zespołem III Światowej Rady Kościołów a Papieską Radą ds. Spra
wiedliwości i Pokoju).
Zdaniem WGR wciąż pozostają nie rozwiązane dwie kwestie: 1. W jaki spo
sób wymiar diakonii może być najlepiej włączony do wspólnego świadectwa bez
lekceważenia wieloznaczności tego, co jest autentycznym świadectwem diakonii
a co prozelityzmem? 2. W jaki sposób WGR może wziąć pod uwagę powyższą
kwestię, wypełniając swój obowiązek wspierania lokalnego ekumenizmu (np. po
przez krajowe i regionalne rady Kościołów)?

3. Myśl i działalność społeczna
1. Współpraca pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a Światową Radą Ko
ściołów w dziedzinie myśli i działalności społecznej jest bardzo intensywna na
wielu poziomach i przejawia się w różny sposób, zwłaszcza tam, gdzie Kościół
rzymskokatolicki jest członkiem krajowych rad Kościołów. Wydarzenia takie, jak
dwa Europejskie Zgromadzenia Ekumeniczne (Bazylea 1989, Graz 1997) poka
zują możliwości większej współpracy i wspólnego świadectwa na poziomie re
gionalnym.
2. Pewne trudności znaczą historię bezpośredniej współpracy pomiędzy biura
mi w Genewie i Rzymie. W latach 1968-1980 organizacją odpowiedzialną za
współpracę pomiędzy Stolicą Apostolską a Światową Radą Kościołów był
Wspólny Komitet ds. Społeczeństwa, Rozwoju i Pokoju (SODEPAX). Został on
zastąpiony przez niższe co do rangi ciało: Wspólną Grupę Doradczą ds. Myśli
Społecznej i Działania, która została odwołana w 1989 r. Pewnego rodzaju napię
cia powstały przy próbach nawiązania współpracy w związku ze zwołaniem w
1990 r. (Seul, Korea) światowego zgromadzenia ŚRK na temat sprawiedliwości,
pokoju i integralności stworzenia, które wyrosły z różnic w podejściu ŚRK i
KRK do ideologicznych napięć w świecie, a także z ich różnego rozumienia
struktur, które odgrywają rolę w sprawach międzynarodowych. Należy również
wziąć pod uwagę wiele uzasadnionych różnic w poglądach na temat kwestii spo
łecznych i politycznych, które istnieją w każdym Kościele.
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3.
WGR oceniła ostatnie wysiłki podjęte przez Zespół III Światowej Rady Ko
ściołów i Papieską Radę ds. Sprawiedliwości i Pokoju w celu wzmocnienia kon
taktów roboczych jako podstawowe narzędzia współpracy na płaszczyźnie myśli
i działalności społecznej. Po kilkuletniej przerwie wznowione zostały coroczne
wzajemne wizyty obu instytucji. Spotkania te pozwalają znaleźć nowe metody
wspólnego określania priorytetów, które mają być realizowane wspólnie, przy
jednoczesnym uznaniu, że jedna lub druga instytucja może wykazywać lepsze
podejście do jakiejś szczególnej kwestii, jednak z zachętą i wsparciem drugiej in
stytucji. W ten sposób możliwe będzie sprawdzenie zasad moralnych dotyczą
cych kwestii społecznych i stosowania różnych metodologii, a jednocześnie za
chowywanie wspólnoty.
Pośród spraw, co do których przyszła współpraca mogłaby się zwiększyć,
znajduje się ubóstwo, sprawiedliwość gospodarcza (w tym dług międzynarodo
wy), środowisko naturalne, prawa człowieka, zapobieganie i rozwiązywanie kon
fliktów oraz zawieranie zgody. Powinny być realizowane wspólne działania, jak
np. wspólnie sponsorowane studia na temat współczesnej chrześcijańskiej myśli
społecznej. Jubileusz roku 2000 może również dostarczyć wiele szczególnych
okazji do współpracy.
Zespół III ŚRK oraz Papieska Rada ds. Sprawiedliwości i Pokoju zdecydowa
ły również zwiększyć wymianę informacji oraz zachęcać do udziału w spotka
niach organizowanych przez drugą stronę w charakterze obserwatorów. Przed
stawiciele Rady już uczestniczą w posiedzeniach Komisji Zespołu III.
Obie strony wymieniły teksty i dokumentację na temat wolności religijnej.
ŚRK zwróciła uwagę na kilka aspektów prawnej sytuacji Kościołów protestanc
kich w Ameryce Łacińskiej, gdzie większościowym Kościołem jest Kościół
rzymskokatolicki.
Papieska Rada ds. Sprawiedliwości i Pokoju zachęciła rzymskokatolickie kon
ferencje episkopatu do udziału w kampanii ŚRK na temat zmian klimatu. Rada
była reprezentowana podczas konsultacji ŚRK na temat zmian klimatu (listopad
1996); przedstawiciele ŚRK wzięli udział w rzymskokatolickiej konsultacji na te
mat społecznej myśli i działalności, zorganizowanej dla anglo- i portugalsko-języcznych krajów afrykańskich (sierpień 1996) oraz w europejskiej konferencji na
temat nauki społecznej Kościoła (lipiec 1997).
5.
Światowa Rada Kościołów oraz Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan
współpracowały również w realizacji projektów, w które włączeni byli inni part
nerzy. Przykładem może być misja pokojowa do Gwatemali i Salwadoru (marzec
1993), zorganizowana przez Światową Federację Luterańską, w której uczestni
czyli przedstawiciele Światowej Rady Kościołów, Papieskiej Rady ds. Jedności
Chrześcijan, Krajowej Rady Kościołów Chrystusa w USA oraz Latynoamerykań
skiej Rady Kościołów. Delegacja spotkała się z przywódcami Kościoła rzymsko
katolickiego i Kościołów protestanckich w Gwatemali oraz wzięła udział w spe
cjalnym nabożeństwie ekumenicznym w katolickiej katedrze w mieście Gwate-
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mala. Grupa spotkała się również z prezydentem Gwatemali oraz z innymi człon
kami rządu, z rzecznikiem praw człowieka, wdowami, uciekinierami, ofiarami
wojny, z przewodniczącym komitetu pojednawczego, wspierającego negocjacje
pomiędzy rządem a przywódcami opozycji oraz z przedstawicielami sektora cy
wilnego.
W grudniu 1996 r., po 36 latach wojny, rząd Gwatemali i przedstawiciele opo
zycji podpisały traktat pokojowy. Ekumeniczna troska, wyrażona przez delegację
pokojową trzy lata wcześniej, była również znaczącym gestem, który ukazał
mieszkańcom Gwatemali wsparcie ze strony chrześcijan z innych części świata.

4. Dekada Kościołów w Solidarności z Kobietami
1. ŚRK rozpoczęła Ekumeniczną Dekadę Kościołów w Solidarności z Kobie
tami (1988-98) w celu zachęcenia i wsparcia kobiet w podejmowanych przez nie
wysiłkach na rzecz pełnego i twórczego uczestnictwa w życiu swoich Kościołów
poprzez wspólne kierowanie, podejmowanie decyzji, uprawianie teologii i du
chowość; ukazania perspektyw kobiet i podejmowanych działań na rzecz spra
wiedliwości, pokoju i integralności stworzenia; potępienia przemocy wobec ko
biet w różnych formach; rozważenia skutków dla kobiet globalnego kryzysu eko
nomicznego, nagłego wzrostu rasizmu i ksenofobii na całym świecie oraz
umożliwienia Kościołom uwolnienia się od rasizmu, seksizmu i podziału klaso
wego, a także od wszelkich nauk i praktyk, które dyskryminują kobiety.
2. Dekada umożliwiła wspólną refleksję i rachunek sumienia na temat do
świadczeń kobiet, jakie stają się ich udziałem, gdy uczestniczą w życiu Kościo
łów oraz w różnych kulturowych i politycznych układach. Chociaż Dekada zosta
ła przyjęta jako program dla Kościołów członkowskich ŚRK, to jednak Kościół
rzymskokatolicki został włączony we wspólne działania na poziomie lokalnym.
Udział katolików w lokalnych stowarzyszeniach i radach Kościołów pozwolił na
wspólne planowanie, spotkania i świętowanie Dekady. Kilku zwierzchników Ko
ścioła rzymskokatolickiego wykazało się aktywnością w inaugurowaniu i promo
waniu Dekady. Na przykład rzymskokatolicki biskup Chartumu rozpoczął obcho
dy Dekady w Sudanie a Krajowa Rada Katolickich Kobiet spełniła aktywną kon
sultacyjną rolę przy Konferencji Episkopatu Anglii i Walii w sprawach
związanych z Dekadą.
3. W połowie obchodów Dekady (1994-96) zrealizowano program, w ramach
którego 75 ekumenicznych zespołów odwiedziło niemalże wszystkie Kościoły
członkowskie ŚRK. Katoliccy członkowie krajowych i lokalnych grup dołączyli
do tych zespołów i wspólnie składali wizyty, zainicjowane przez ŚRK. Wzięli oni
również aktywny udział w obchodach dla uczczenia połowy Dekady. Na przy
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kład w Surinamie rzymskokatoliccy pracownicy kościelni wzięli udział w serii
dyskusji na temat przewodzenia kobiet w Kościele. W ten sposób została uwydat
niona świadomość wspólnych spraw, jakie dotyczą Kościołów.
W tym okresie kilka papieskich dokumentów poruszyło tematy dotyczące ko
biet, pokrewne tym, które określiła ŚRK dla Dekady.
4.
Podsumowujący raport pt. „Żywa wiedza” („Living Letters”), opublikowa
ny przez ŚRK w 1997 r., wykorzystywał spostrzeżenia członków Zespołów z od
bytych wizyt. Jednym z wniosków, jakie wyciągnięto z ogólnoświatowych ob
chodów, było to, że chociaż Dekada adresowana była do Kościołów, to jednak
ograniczyła się głównie do kobiet; Kościoły nie włączyły Dekady w swoje życie,
ani nie wsparły jej wystarczająco, aby mogła się stać przemieniającą obietnicą
dla Kościołów. Pomimo to wielu osobom Dekada dała możliwość odkrycia tego,
że sprawy związane z płcią i wspólnotą nie są tylko „sprawami kobiecymi”, lecz
całej chrześcijańskiej wspólnoty kobiet i mężczyzn, a to oznacza, że należą do
całego Kościoła.

V. PERSPEK TYW Y NA PRZYSZŁO ŚĆ

(1998-2005)

1. Przez siedmioletni okres trwania mandatu WGR starała się wypełnić przyję
te priorytety. Ze względu jednak na przeładowany program, drażliwość wielu
kwestii, którymi się zajmowała, krótkie coroczne spotkania oraz ograniczone
środki finansowe, którymi dysponowała nie mogła dostatecznie trafnie ocenić sy
tuacji ekumenicznej i poszczególnych wydarzeń na poziomie regionalnym, krajo
wym i lokalnym, ani też ogarnąć całego splotu relacji pomiędzy Kościołem
rzymskokatolickim a Światową Radą Kościołów i jej Kościołami członkowskimi.
Wobec faktu posiadania ograniczonych zasobów czasu i liczby pracowników
WGR musiała uszczuplić program i rozsądnie normować czas wspólnych spotkań.
2. WGR z całą mocą zaleca, by dwa ogólne priorytety zostały przyjęte w na
stępnym okresie.
a. Zarówno ŚRK jak i KRK włączyły się we wspólny, zintegrowany jeden
ruch ekumeniczny, który usiłuje - w swojej różnorodności przejawów, akcentó
w i działań - zebrać w jedno wzajemnie powiązane wymiary wiary i życia, misji,
świadectwa i służby Kościołów. Jednak, według słów odpowiedzi Papieskiej
Rady ds. Jedności Chrześcijan na roboczy dokument ŚRK „Ku wspólnemu rozu
mieniu i wizji Światowej Rady Kościołów”, je d n o ść ruchu jest zarówno błogo
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s ła w ie ń s tw e m a u te n ty c z n e j r ó ż n o r o d n o ś c i, j a k r ó w n ie ż w y z w a n ie m i b r z e m ie 
n ie m s p r z e c z n o ś c i , k o n flik tó w , w y k lu c za ją c y c h s i ę w z a je m n ie k r y te r ió w o s ą d ó w
te g o c o j e s t e k u m e n ic zn y m su k c e se m , c o z a s to je m , a c o n ie p o w o d z e n ie m .

b. WGR musi być czujna wobec tych napięć, które mogą zagrozić spójności
ruchu w jego różnorodności. Zajęcie się sprawami społecznymi, ekonomicznymi
i politycznymi, które głęboko dotykają jakości życia wszystkich wspólnot ludz
kich, jest istotnym ekumenicznym zadaniem. Jednak nie należy poświęcać uwagi
tym sprawom kosztem spraw dotyczących podziałów teologicznych i nierozwią
zanych kwestii wiary chrześcijańskiej, które są przeszkodami nie pozwalającymi
osiągnąć widzialnej jedności - celu ruchu ekumenicznego. Są to przeszkody rów
nież dla Kościołów spełniających swoje misyjne zadania oraz prowadzących dia
log we wspólnocie z wyznawcami innych religii i ideologii świeckich.
W tym kontekście WGR powinna w dalszym ciągu koncentrować się na tych
fundamentalnych sprawach, które są przeszkodami w osiągnięciu pełnej k o in o n ia
pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a Kościołami członkowskimi Świato
wej Rady Kościołów oraz na tych sprawach, które - poruszane razem przez ŚRK
i KRK - ukażą wspólne świadectwo o jednającej miłości Boga.
3. WGR poleca następujące szczegółowe kwestie na następny okres pracy:
Kwestie dotyczące koinonia
Eklezjalne konsekwencje wspólnego chrztu. Implikacje uznania wspólnego
chrztu chrześcijan dla wspólnoty eklezjalnej i praktyki liturgicznej.
Ekumeniczna rola chrześcijańskich małżeństw mieszanych. Eklezjalne im
plikacje sakramentu małżeństwa pomiędzy chrześcijanami różnych Kościołów i
jaki to ma wpływ na ich życie rodzinne.
L o k a ln e , k r a jo w e i re g io n a ln e r a d y K o ś c io łó w , k tó ry c h K o ś c i ó ł r z y m s k o k a to 

Praktyczne i eklezjologiczne implikacje członkostwa
w radach Kościołów, a także ich instrumentalna rola we wzroście k o in o n ia .
Kościół i prawo kościelne. Wpływ ekumenicznych uzgodnień i dialogów na
obecne prawodawstwo kościelne i na relacje pomiędzy eklezjologią a prawem
kanonicznym/kościelnym.
lic k i j e s t p e łn y m c zło n k ie m .

Wspólne sprawy, które dotyczą ŚRK i KRK
Stanowisko konserwatywnych członków Kościołów ewangelikalnych i pentekostalnych wobec ruchu ekumenicznego oraz jego obecnych struktur. Roz
poczęcie dialogu.
C h r z e ś c i j a ń s c y f u n d a m e n ta l i ś c i: w y z w a n ie m e k u m e n ic z n y m ? Wpływ róż
nego rodzaju fundamentalizmów na ekumeniczne zaangażowanie Kościołów
oraz na dialog dotyczący ważniejszych kwestii poruszanych przez chrześci
jańskich fundamentalistów.
Miejsce kobiet w Kościele. Dalsze uznanie i włączenie darów kobiet w ży
cie Kościoła i społeczeństwa, a także ocena osiągnięć i odkryć Ekumenicznej
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Dekady Kościołów w Solidarności z Kobietami i ich znaczenie w życiu, struk
turach i świadectwie Kościołów.
Ekumeniczna edukacja. Prowadzenie odpowiedniej edukacji ekumenicznej
dla wiernych, studentów i duchownych na temat podstaw chrześcijańskiego ży
cia, aby ukazać jedność Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym.

ANEKS
Historia Wspólnej Grupy Roboczej
Kościoła rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów*
Pierwszym widzialnym wyrazem współpracy pomiędzy Kościołem Rzymsko
katolickim (KRK) a Światową Radą Kościołów (ŚRK) była wymiana oficjalnie
wydelegowanych obserwatorów. W 1961 r. watykański Sekretariat ds. Jedności
Chrześcijan (SJCh), powołany przez papieża Jana XXIII w czerwcu 1960 r., wy
delegował pięciu obserwatorów na Trzecie Zgromadzenie Ogólne Światowej
Rady Kościołów w New Delhi. Następnie ŚRK wysłała dwóch obserwatorów,
dra Nikosa Nissiotisa i dra Lukasa Vischera, na czwartą jesienną sesję Soboru
Watykańskiego II (1962-65).
W czasie trwania Soboru Watykańskiego II, Sekretariat ds. Jedności Chrześci
jan polecił wykładowcy Nowego Testamentu, o. Raymondowi Brownowi, wy
głosić odczyt na temat jedności Kościoła podczas Światowej Konferencji Komi
sji „Wiara i Ustrój” w Montrealu w 1963 r. W tym samym roku dwóch obserwa
torów, mianowanych przez Sekretariat, o. Jorge Mejia i Thomas Stransky,
uczestniczyli w pierwszej Światowej Konferencji Wydziału ŚRK ds. Misji i
Ewangelizacji (DME) w Mexico City. W 1965 r. Sekretariat ds. Jedności Chrze
ścijan, wspólnie z Komisją ds. Misji Światowej i Ewangelizacji oraz Komisją ds.
Kościoła i Społeczeństwa ŚRK organizował spotkania w celu przedyskutowania
dokumentów roboczych Soboru Watykańskiego II na temat działalności misyjnej
Kościoła i Kościoła we współczesnym świecie.
W listopadzie 1964 r. 2200 biskupów wraz z papieżem Pawłem VI promulgo
wało Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II. Była to oficjalna karta
rzymskokatolickiego, aktywnego udziału w jednym ruchu ekumenicznym, okre
ślonym jako: wspieranym przez łaskę Ducha Świętego dla przywrócenia jedno
ści pośród wszystkich chrześcijan, którzy przyzywają Trójjedynego Boga i wy
znają Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ostatnie sformułowanie jest aluzją do bazy
dogmatycznej ŚRK.

* WGR wyraża swoją wdzięczność za tę krótką historię, przygotowaną na jej prośbę przez jednego
z jej członków, o.Thomasa Stransky'ego CSP, rektora Instytutu Ekumenicznego w Tantur k. Jerozolimy.
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Uprzedzając ogłoszenie tego Dekretu przedstawiciele SJCh i ŚRK w kwietniu
1964 r. rozpoczęli debaty nad przyszłą współpracą Kościoła rzymskokatolickiego
i Światowej Rady Kościołów. Zaproponowali oni utworzenie Wspólnej Grupy
Roboczej (WGR) z mandatem - eksperymentalnie - na pięć lat. W styczniu 1965
r. Komitet Naczelny ŚRK, obradujący w Enugu (Nigeria), przyjął tę propozycję.
Podobnie uczyniły władze Kościoła rzymskokatolickiego w lutym tego samego
roku, poprzez przewodniczącego SJCh, kard. Augustyna Bea, w czasie jego wi
zyty w ŚRK w Genewie.
Wciąż aktualne są główne punkty pierwszego mandatu WGR:
1. WGR nie ma władzy sama z siebie, lecz jest forum konsultacyjnym. Grupa
inicjuje, ocenia i podtrzymuje współpracę pomiędzy ŚRK a KRK oraz składa
sprawozdania kompetentnym władzom: Zgromadzeniu Ogólnemu i Komitetowi
Naczelnemu ŚRK oraz Papieskiej Radzie ds. Jedności Chrześcijan (wcześniej do
1988 r. Sekretariatowi ds. Jedności Chrześcijan). Władze macierzyste mogą upo
ważnić WGR do prowadzenia i zarządzania zaproponowanymi przez nią progra
mami.
2. WGR dąży do zachowania elastycznych form współpracy. Ogranicza po
wstawanie nowych struktur do minimum a koncentruje się na zaproponowanych
ad hoc inicjatywach dotyczących nowych kroków i programów, a także rozważ
nie wyznacza priorytety i używa swoich ograniczonych zasobów osobowych i fi
nansowych.
3.
WGR nie ogranicza swojego działania do administracyjnych aspektów
współpracy. Stara się także odkryć wolę Boga we współczesnej sytuacji ekume
nicznej oraz zaproponować swoją własną refleksję w dokumentach studyjnych.
WGR, z ośmioma członkami ŚRK i sześcioma KRK, odbyła swoje pierwsze
spotkanie w maju 1965 r. w Instytucie Ekumenicznym w Bossey, w pobliżu Ge
newy. Współprzewodniczącymi byli: sekretarz generalny ŚRK, dr W.A. Visser’t
Hooft oraz sekretarz SJCh bp Johannes Willebrands. Do 1967 r. WGR opubliko
wała swoje pierwsze dwa oficjalne raporty (luty 1966 i sierpień 1967).
Wspomniane dwa pierwsze raporty zawierały propozycje szeroko zakrojonej
współpracy w studiach i działaniach pomiędzy KRK i ŚRK, które mogłyby słu
żyć ruchowi ekumenicznemu: natura ekumenizmu i metody dialogu ekume
nicznego; wspólna modlitwa podczas spotkań ekumenicznych; wspólne przy
gotowanie materiałów na coroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan;
wspólna data Wielkanocy; dialog dwustronny Kościoła rzymskokatolickiego z
innymi Kościołami; współpraca w działaniach misyjnych w kontekście wolno
ści religijnej, świadectwa i prozelityzmu; miejsce Kościoła w społeczeństwie;
chrześcijańska odpowiedzialność w kwestiach międzynarodowych, zwłaszcza
w popieraniu pokoju i sprawiedliwości pomiędzy ludźmi i narodami; współpra
ca w udzielaniu pomocy socjalnej, pomocy w nagłych wypadkach oraz współ
praca medyczna; współdziałanie mężczyzn i kobiet w Kościele, rodzinie i spo
łeczeństwie; nauczanie świeckich i duchownych; małżeństwa mieszane pomię
dzy chrześcijanami.
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Podczas Czwartego Zgromadzenia Ogólnego ŚRK (Uppsala 1968) dwóch ka
tolików przemawiało podczas sesji plenarnych. Jezuita Roberto Tucci mówił o
programie WGR w świetle rzymskokatolickiego rozumienia swojego miejsca we
współczesnym świecie, jak zostało ono wyrażone w szesnastu dokumentach So
boru Watykańskiego II oraz w świetle wydarzeń, jakie miały miejsce w ŚRK i jej
Kościołach członkowskich od Pierwszego Zgromadzenia Ogólnego w Amsterda
mie w 1948 r. Natomiast lady Ward Jackson nawoływała do wspólnego świadec
twa wszystkich Kościołów jako odpowiedzi na kryzysy: głodu na całym świecie,
rozwoju, sprawiedliwości i pokoju.
Zgromadzenie Ogólne w Uppsali oraz SJCh zatwierdziły pracę WGR oraz jej
propozycje przyszłej współpracy pomiędzy KRK i ŚRK, a także zaaprobowały
przyjęcie dwunastu katolików na pełnych członków Komisji „Wiara i Ustrój”.
Zgromadzenie w Uppsali postawiło po raz pierwszy pytanie o ewentualne
członkostwo Kościoła rzymskokatolickiego w Światowej Radzie Kościołów.
Rok po zgromadzeniu w Uppsali, sekretarz generalny ŚRK, dr Eugene Carson
Blake, zaprosił papieża Pawła VI do złożenia wizyty w siedzibie ŚRK w Gene
wie. 10 czerwca 1969 r. papież odwiedził ŚRK. W kaplicy przed wspólnym na
bożeństwem ekumenicznym wyraził on b e z w a h a n ia swoje g łę b o k ie u zn a n ie dla
wkładu WGR w rozwój r e la c ji p o m i ę d z y Ś w ia to w ą R adą K o ś c i o łó w a K o ś c i o 
łe m k a to lic k im , d w o m a c ia ła m i ta k r ó ż n y m i c o d o n atu ry, a k tó ry c h w s p ó łp r a c a

Papież stwierdził, że kwestia członkostwa Kościoła
rzymskokatolickiego w ŚRK jest w c ią ż h ip o tezą . P ociąga o n o z a s o b ą w a ż n e t e o 
o k a z u je s i ę b y ć o w o c n a .

lo g ic z n e i p a s to r a ln e im p lik a c je . D la te g o w y m a g a g łę b o k ic h s tu d ió w .

W czasie trwania drugiego pięcioletniego mandatu WGR podjęła studia nad
kwestią członkostwa. Stało się oczywiste, pomimo wspólnego zaangażowania w
składanie wspólnego świadectwa w jednym ruchu ekumenicznym, że istniejąca
dysproporcja pomiędzy dwiema instytucjami wpływa na rozległość, styl i treść
współpracy.
ŚRK jest wspólnotą niezależnych Kościołów; większość z nich ma struktury
krajowe, a ich członkowie nie ponoszą bezpośredniej prawnej odpowiedzialno
ści za podejmowane przez ŚRK studia, działania i postanowienia. Kościół
rzymskokatolicki jest jednym Kościołem z powszechną misją oraz strukturą na
uczania i sprawowania władzy, co jest istotnym elementem jego tożsamości.
Kościół rzymskokatolicki rozumie siebie jako rodzinę Kościołów lokalnych
pozostających w łączności z biskupem Rzymu i pod jego zwierzchnictwem;
jego struktury podejmowania decyzji na poziomie światowym i krajowym (po
przez konferencje episkopatu) różnią się od struktur Kościołów członkowskich
ŚRK. Co więcej, reprezentacja Kościołów członkowskich we władzach ŚRK
musi uwzględniać ich wielkość. Jest prawie dwa razy więcej wiernych Kościoła
rzymskokatolickiego niż wiernych wszystkich Kościołów członkowskich ŚRK
razem wziętych. Konsekwencją osiągnięcia zrównoważonej reprezentacji byłby
wielki
Kościół rzymskokatolicki z jednej strony oraz radykalna zmiana struktur
/
SRK - z drugiej.
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Chociaż nie były to przeszkody nie do pokonania, to jednak tutaj kryły się
najważniejsze powody, dlaczego Kościół rzymskokatolicki, w swojej ocenie
studium WGR na temat stron dodatnich i ujemnych członkostwa, zdecydował
w 1972 r. nie prosić o członkostwo w ŚRK w n a j b l i ż s z e j p r z y s z ł o ś c i . Jednak w
tej wyważonej odpowiedzi było również przekonanie, że poprzez WGR w s p ó ł 
p r a c a p o m i ę d z y K o ś c i o łe m r z y m s k o k a to lic k im

a Ś w ia t o w ą R a d ą K o ś c i o ł ó w

W związku z tym
czas i energia WGR przesunęła się z kwestii członkostwa na udoskonalenie
współpracy.
Jak stwierdzono w Trzecim Raporcie WGR (1970), współpraca na płaszczyź
nie WGR jest j e d y n i e m a łą c z ę ś c ią c a łe j p r z e s tr z e n i e k u m e n ic zn e j w s p ó łp r a c y i
n ie m o ż n a j e j o d d z i e la ć o d ru ch u ekumenicznego j a k o c a ło ś c i . Od Soboru Wa
tykańskiego II katolicy i wierni Kościołów członkowski ŚRK podjęli wiele
wspólnych działań na płaszczyźnie parafialnej, lokalnej i krajowej. Odnotowy
wano również fakty pełnego członkostwa Kościoła katolickiego w krajowych ra
dach Kościołów. Wszystko to zostało udokumentowane w publikacji wydanej w
1975 r. przez SJCh pt. „Współpraca ekumeniczna na poziomie regionalnym, kra
jowym i lokalnym”.
Chociaż obecność katolików w Komisji „Wiara i Ustrój” oznaczała, że WGR
mogła przekazać tej Komisji pewne ważne teologiczne i liturgiczne zagadnienia,
to jednak prowadziła ona dalej swoje własne studia, np. na temat „Wspólnego
świadectwa, wolności religijnej i prozelityzmu” (1970). Kontakty pracowników
ŚRK z watykańską Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów doprowadziły do
mianowania konsultantów z SEDOS, roboczej wspólnoty katolickich misyjnych
zgromadzeń zakonnych, męskich i żeńskich, do pracy w Komisji ds. Misji Świa
towej i Ewangelizacji ŚRK.
Tematem rzymskokatolickiego synodu biskupów z października 1974 r. była
„Ewangelizacja we współczesnym świecie”. Rok wcześniej szkic dokumentu
przygotowawczego na synod został wysłany nie tylko do konferencji episkopatu
lecz również do ŚRK z prośbą o komentarze i sugestie. Na synod został zapro
szony sekretarz generalny ŚRK, dr Philip Potter z prośbą o wygłoszenie przemó
wienia na jednej z sesji. Stwierdził on w swojej wypowiedzi, że problemy i wy
zwania stojące przed ewangelizacją, a które porusza program synodu, są takie
same, jak w programie ŚRK pt. „Ewangelizacja jako istotne przedsięwzięcie eku
meniczne”.
Eksperci mianowani przez watykański Sekretariat dla Niechrześcijan (od
1983 r. Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego) uczestniczyli w Konsulta
cji ŚRK z naukowcami buddystami, chrześcijanami, hinduistami i muzułmanami
(Liban 1970) oraz z innymi chrześcijanami na temat teologicznych implikacji
dialogu pomiędzy wyznawcami różnych religii (Zurych 1970).
WGR wspierała różne formy współpracy pomiędzy Chrześcijańską Komisją
Medyczną (ŚRK), Radą Świeckich (KRK) a międzynarodowymi grupami kobie
cymi.
m u s i n ie ty lk o b y ć k o n ty n u o w a n a le c z r ó w n ie ż p o g łę b io n a .
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W 1968 r. ŚRK oraz nowa Papieska Komisja ds. Sprawiedliwości i Pokoju
(1967) wspólnie organizowały wielką międzydyscyplinamą konferencje na te
mat rozwoju (Bejrut). Zgromadziła ona teologów i zwierzchników Kościołów z
krajów „rozwiniętych i rozwijających się”, przedstawicieli międzynarodowych
organizacji świeckich oraz znanych ekspertów w kwestiach polityki i ekonomii.
Konferencja stała się bodźcem dla propozycji WGR powołania wspólnego Ko
mitetu ds. Społeczeństwa, Rozwoju i Pokoju (SODEPAX). Zlokalizowany
w Genewie, wyposażony w duże, niezależne fundusze, SODEPAX odpowie
dział wkrótce na różnorodne lokalne i krajowe inicjatywy, pomagając utworzyć
tam grupy SODEPAX oraz przekazując efekty swoich własnych praktycznych i
teologicznych studiów na temat komunikacji społecznej, edukacji na rzecz roz
woju, mobilizacji na rzecz pokoju i pracy z wyznawcami innych religii.
WGR wspierała również pierwsze wspólne konsultacje pomiędzy katolickimi
organizacjami udzielającymi pomocy a Wydziałem ŚRK ds. Pomocy Międzyko
ścielnej, Służby dla Uchodźców i Świata. Przerodziły się one szybko w stałe i
zwykłe sposoby wymiany informacji, wzajemne konsultacje, a także wspólne
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy materialnej, zwłaszcza w przy
padkach nagłych fizycznych katastrof i wojen, których skutkiem są masowe
przemieszczania się uciekinierów.
W 1975 r., przed Szóstym Zgromadzeniem Ogólnym ŚRK w Nairobi, WGR
przygotowała Czwarty Raport, w którym przypatrywała się dialogowi i relacjom
pomiędzy KRK a ŚRK w ciągu ostatnich dziesięciu lat od czasu opublikowania
Dekretu o ekumenizmie: „Dokąd doszliśmy po tych dziesięciu latach? Co osiągnę
liśmy? Co powinno i co może być naszym celem w nadchodzących dziesięciu la
tach? W jakich relacjach powinien pozostawać Kościół rzymskokatolicki i Świato
wa Rada Kościołów, by służyć ruchowi ekumenicznemu i go wzmacniać?”
Czwarty Raport ukazywał trzy perspektywy na temat „wspólnych podstaw”
umożliwiających kontakty pomiędzy KRK, ŚRK i jej Kościołami członkowskimi:
1. Trójjedyny Bóg g r o m a d z i lu d N o w e g o P r z y m ie r z a j a k o w s p ó ln o tę j e d n o ś c i
w ia ry , n a d z ie i i m iło ś c i. Wspólnota ta wciąż istnieje, lecz ze względu na podzia
ły pomiędzy chrześcijanami, jest wspólnotą r z e c z y w is tą le c z n ied o sk o n a łą . Ruch
ekumeniczny, zmierzający do p r z y w r ó c e n ia j e d n o ś c i p o m ię d z y c h r z e ś c ija n a m i ,
jest w s p ó ln y m o d k r y c ie m te j is tn ie ją c e j r z e c z y w is to ś c i a je d n o c z e ś n ie w s p ó ln y m
w y s iłk ie m p r z e z w y c ię ż e n ia p r z e s z k ó d s to ją c y c h n a d r o d z e d o d o s k o n a łe j w s p ó l
n o ty e k le z ja ln e j.

Taka wizja

r z e c z y w is te j i p e łn e j w s p ó ln o ty

jest

d a le k a o d o s ią 

g n ię c ia ; n a w e t j e j k o n k r e tn y k s z ta łt n ie m o ż e b y ć j e s z c z e n a k r e ś lo n y , a l e j u ż
m o że s ta ć s ię c z ę ś c ią ż y c ia K o ś c io łó w .

Faktycznie,

p ra c a na rze c z je d n o ś c i

K o ś c i o ła j e s t [ . . . ] r z e c z y w is to ś c ią n ie d o u n ik n ię c ia . N ie j e s t lu k su se m , k tó r y
m o ż n a p o z o s t a w i ć p o z a z a s ię g ie m p r a g n ie ń , a n i z a d a n ie m , k tó re m o ż n a p o w i e 
r z y ć s p e c j a l is t o m

l e c z r a c z e j k o n s ty tu ty w n y m w y m ia r e m ż y c i a K o ś c i o ł a n a

w s z y s tk ic h p o z io m a c h o r a z ż y c ia sa m y c h c h r z e ś c ija n .

wspólnoty wzywa do odpowiedzi w postaci wspólnego składania
świadectwa o Chrystusie w s z ę d z ie tam , g d z ie c z ę ś c io w a w s p ó ln o ta w w ie r z e i
2. D a r
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ż y c iu , j a k a is tn ie je p o m ię d z y K o ś c io ła m i, d a je ta k ą m o ż liw o ś ć [ . . . ] M is ja b e z
j e d n o ś c i tr a c i p e r s p e k ty w ę je d n e g o C ia ła C h ry s tu sa , a j e d n o ś ć b e z m is ji n ie
j e s t ż y w ą r z e c z y w is to ś c ią .

3.
Realna lecz niedoskonała wspólnota jest wołaniem dzisiejszego świata o
wspólne zaangażowanie Kościołów na rzecz odnowienia chrześcijan i Kościo
łów, poprzez wspólne o d k r y w a n ie i in te r p r e to w a n ie z n a k ó w c z a s u oraz w y s iłe k
n a r z e c z s p r a w i e d l iw o ś c i , w o ln o ś c i i w s p ó ln o ty , a także na rzecz bardziej ludz
kiego społeczeństwa.
„Wspólne podstawy” kształtują wizję WGR oraz wciąż ukierunkowują jej
działania. Z jednej strony WGR jest świadoma, że jest tylko jedną ze struktur
w różnorodnym ruchu ekumenicznym - oficjalnym i nieoficjalnym - jaki istnieje
na każdym poziomie życia Kościołów. Z drugiej strony WGR jako wspólne na
rzędzie jest w sposób szczególny pod wpływem wydarzeń i zmian, jakie zacho
dzą w instytucjach, które ją powołały.
Wciąż trwa współpraca z Instytutem Ekumenicznym w Bossey. Wykłada tam
katolicki profesor a studenci tamtejszej wyższej szkoły ekumenicznej oraz pra
cownicy Instytutu każdego roku wyjeżdżają do Rzymu na spotkania z pracowni
kami różnych dykasterii Kurii Rzymskiej, profesorami uniwersytetów, członkami
męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz z przywódcami międzynarodo
wych i lokanych świeckich ruchów. W 1984 r. siostra zakonna została zatrudniona jako konsultant w Komisji ds. Misji Światowej i Ewangelizacji SRK.
W związku z SODEPAX-em pojawił się problem dotyczący współpracy
strukturalnej. SODEPAX znalazł się w dylemacie. Z jednej strony był postrzega
ny jako „trzecia rzeczywistość” przez biura SRK w Genewie i władze w Watyka
nie, a z drugiej stał się nadmiernie rozbudowanym pod względem strukturalnym
narzędziem łączności pomiędzy różnymi działaniami podejmowanymi przez jego
macierzyste instytucje. W tej sytuacji SODEPAX zredukował swoje działania, a
w 1980 r. wygasł jego mandat. Faktycznie na WGR spoczęło zadanie znalezienia
właściwych strukturalnych sposobów współpracy w kwestiach dotyczących my
śli społecznej i działania.
W czerwcu 1984 r. papież Jan Paweł II odwiedził SRK w Genewie. W odnie
sieniu do WGR powiedział, że m u si o n a w y k a z a ć in w e n c ję i z n a l e ź ć ta k ie d ro g i,
k tó r e p o z w o lą nam j a k n a js z y b c ie j ‘z je d n o c z y ć s ię w p o c z u c iu w ie lk ie j m is ji o k a 
z y w a n ia ś w ia tu C h r y s tu s a ' (R e d e m p to r h o m in is, 11). C zy n ią c ra z e m J e g o p r a w 

Oprócz formalnych przemówień i wspólnej modlitwy
Jan Paweł II i długoletni pracownicy SRK odbyli otwartą na wszelkie pytania,
lecz nie rejestrowaną na taśmie dyskusję na tematy eklezjologiczne i społecznopolityczne.
W kwietniu 1986 r. sekretarz generalny ŚRK, dr Emilio Castro, kierował dele
gacją do Rzymu, gdzie spotkała się ona z papieżem i wyższym personelem Waty
kanu.
Piąty Raport WGR, przygotowany na Szóste Zgromadzenie Ogólne ŚRK
(Vancouver 1983), omawiał przemiany, jakie zachodzą w kulturowych, społecz

d ę, u k a ż e m y J e g o ś w i a t ł o .
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nych i politycznych relacjach pomiędzy narodami i ludźmi. Rodzina ludzka staje
się coraz bardziej świadoma, że stoi w obliczu wspólnej przyszłości, albo
wspólnego zatracenia oraz że coraz więcej ludzi uświadamia sobie potrzebę so
lidarności i trzymania się razem w obronie sprawiedliwości i ludzkiej godności,
ich własnej bądź innych. Zdaniem wielu osób religia, z je j pragnieniem bycia
źródłem nadziei, została zakwestionowana i określona jako sposób łatwej
ucieczki od kłopotliwego położenia świata. Dla jeszcze innych Ewangelia jest
wspólna w ludzkich sercach, a ich ręce łączą się w ufne modlitwie. Ci chrześcija
nie doświadczają, że bardziej niż kiedykolwiek indziej podziały pomiędzy chrze
ścijanami jawią się jako skandal i że chrześcijanie łączą się ze sobą jako posłań
cy pojednania.
Piąty Raport mówił o pojawieniu się nowej 'tradycji*ekumenicznego rozumienia,
podzielanych spraw i wspólnego myślenia na wszystkich poziomach życia Kościo
łów. W ciągu niemalże dwudziestu lat od Soboru Watykańskiego II nowa świado
mość w Kościele rzymskokatolickim wzajemnych relacji Kościoła lokalnego, pozo
stającego w więzach wspólnoty z innymi Kościołami lokalnymi i ze Stolicą Apostol
ską, otworzyła nowe możliwości zrozumienia miejsca jedności i różnorodności
wewnątrz Kościoła oraz natury wspólnoty eklezjalnej. Jednak praktyczne tego impli
kacje, a także kolegialności, którą przyjmuje się w założeniu, są wciąż wypracowywa
ne w nowych inicjatywach i nowych strukturach pastoralnych, takich jak konferencje
episkopatu oraz inne regionalne i lokalne ciała, i to one właśnie są w pierwszym rzę
dzie odpowiedzialne za nadzorowanie ekumenicznych działań.
Przewodniczący Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan kard. Willebrands, prze
kazując sekretarzowi generalnemu ŚRK, dr Philipowi Potterowi rzymskokatolicką
ocenę Piątego Raportu, zaproponował, żeby zamiast określać relacje pomiędzy
KRK a ŚRK jako współpracę, używać sformułowania zaproponowanego przez
Pawła VI: braterska solidarność. Jest to lepsze określenie, gdyż w jego treści mie
ści się nie tylko współpraca lecz również wspólna refleksja i modlitwa, inspirowane
pragnieniem Chrystusa, aby wszyscy byli jedno. Ponadto wyraża ono nasze wspól
ne powołanie do pełnej wspólnoty w wierze i miłości.
Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w Vancouver w odpowiedzi na Pią
ty Raport zauważają, iż doświadczenia, które zbliżają Kościoły ukazują, że róż
norodność w świadectwie, która odpowiada na różne sytuacje pastoralne i
współczesne wyzwania nie jest znakiem podziału w wierze lecz bogactwa wspól
nej wiary Kościoła. Dalej stwierdzono: Kościoły nadają różne znaczenie sfor
mułowanym doktrynom i autorytatywnemu nauczaniu jako kryteriom jedności
wewnątrz Kościołów i pomiędzy nimi. Doświadczenia wspólnego świadectwa
mogą pomóc im odkryć świeże źródło ich wiary, znajdujące się poza różnicami
odziedziczonych sformułowań doktrynalnych. Pozostają jednak dwa wielkie pyta
nia do ekumenicznych rozważań: Jak dalece różnorodność w doktrynie, naucza
niu moralnym i świadectwie jest do pogodzenia z wyznawaniem jednej apostol
skiej wiary w jednym Kościele? Czym jest władza Kościoła i w Kościele?
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Szósty Raport, przygotowany na Siódme Zgromadzenie Ogólne ŚRK w Canberze (1991) odnosi się do rzymskokatolickiej szczegółowej odpowiedzi
z 1987 r. na dokument z Limy pt. „Chrzest, Eucharystia, Posługiwanie Duchow
ne” (BEM). Była to pierwsza rzymskokatolicka odpowiedź na ekumeniczny do
kument przygotowany przez ŚRK. Wyjątkowo ważna była szeroka dyskusja, któ
ra doprowadziła do sformułowania rzymskokatolickiej odpowiedzi. Wprowadza
ona ŚRK, zwłaszcza Komisję „Wiara i Ustrój”, w wielką różnorodność rzymsko
katolickich gremiów, które nadesłały do Papieskiej Rady swoją własną ocenę
BEM-u: konferencje biskupów, wydziały teologiczne i inne ciała. Ponadto BEM
był dyskutowany na poziomie krajowym i lokalnym przez grupy ekumeniczne,
seminarzystów, komisje, seminaria, wydziały teologiczne na uniwersytetach, in
stytuty ekumeniczne, czasopisma i periodyki.
Do roku 1990 KRK był członkiem ponad 35 krajowych rad Kościołów i regio
nalnych organizacji ekumenicznych na Karaibach, Bliskim Wschodzie i w obsza
rze Pacyfiku; nawiązał również bliskie kontakty robocze z innymi krajowymi i re
gionalnymi radami bądź konferencjami. Podczas światowej konsultacji tychże rad
Kościołów (Genewa 1986) dyskutowano nad implikacjami tych bezpośrednich
form rzymskokatolickiego uczestnictwa w kontekście ich eklezjalnego znaczenia
w ruchu ekumenicznym. Poruszono też różne aspekty misji i dialogu, sprawę fi
nansów i wspólnych środków oraz społeczne i polityczne wyzwania. Zwiększają
ca się w latach 90-tych współpraca na poziomie krajowym i lokalnym pozwoliła
zdecentralizować pracę WGR i skupić się jej bardziej na kwestiach międzynarodo
wych i nowych wyzwaniach, jakie pojawiły się na horyzoncie.
Na poziomie teologicznym WGR prowadziła studium „Kościół: lokalny i uni
wersalny”. Dokument został opublikowany w 1990 r. Zajmuje się on misterium
Kościoła w jego lokalnych i uniwersalnych przejawach; interpretacją „wspólnoty
eklezjalnej” przez Kościół rzymskokatolicki, zgromadzenia ŚRK i różne wspól
noty chrześcijańskie; sposobami używania struktur kanonicznych do wyrażenia i
zachowania wspólnoty z innymi Kościołami. Innym dokumentem studyjnym
WGR jest „Hierarchia prawd” (1990). Natura wiary jest organiczna. Prawdy ob
jawione organizują się wokół centrum bądź fundamentu i do niej się odnoszą do osoby i misterium Jezusa Chrystusa. Poprzez lepsze zrozumienie sposobów, w
jakich inni chrześcijanie wyrażają wiarę i nią żyją, każda tradycja wyznaniowa
może dojść do lepszego zrozumienia siebie i zobaczenia swoich własnych formuł
doktrynalnych w szerszej ekumenicznej perspektywie - co jest fundamentalną
treścią tego, co we wspólnym świadectwie, powinno być głoszone słowem i ży
ciem, w sposób, który przemawia do religijnych potrzeb ducha ludzkiego. Stu
dium to uzupełniało inny dokument studyjny WGR z 1980 r. pt. „Wspólne świa
dectwo a prozelityzm”.
WGR zauważyła również, że coraz częściej dokonywane są wspólne tłuma
czenia Biblii, a następnie jej publikacja i dystrybucja; mają miejsce wspólne stu
dia biblijne, współpraca w prasie telewizji i innych środkach komunikacji spo
łecznej; wykorzystywany jest Ekumeniczny Cykl Modlitw; organizuje się Ty
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dzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan i inne spotkania poświęcone
wspólnej modlitwie.
Kościół rzymskokatolicki mianował dwudziestu ekspertów jako doradców na
Światowe Zgromadzenie na temat Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stwo
rzenia (1990, Seul/Korea); ponadto pewna liczba katolików uczestniczyła w tym
że zgromadzeniu na pełnych prawach jako członkowie delegacji krajowych rad
Kościołów bądź regionalnych ciał ekumenicznych, do których należy Kościół
rzymskokatolicki. Tego rodzaju uczestnictwo stało się już zwyczajem podczas
Zgromadzeń Ogólnych ŚRK oraz innych światowych spotkań i konsultacji. Or
ganizacje związane ze ŚRK i KRK wspólnie organizowały spotkanie w Brukseli
w 1988 r. na temat wspólnoty europejskiej, kryzysu zadłużenia w krajach afry
kańskich, karaibskich i obszaru Pacyfiku.
Ta krótka historia WGR, która tylko naświetliła kilka płaszczyzn współpracy i
b r a te r s k ie j s o l i d a r n o ś c i pomiędzy KRK a ŚRK, ma dalszy ciąg w Siódmym Ra
porcie, który obejmuje lata 1991-1998. Porównując siedem raportów WGR, któ
re ukazały się w latach 1966 do 1997 można zauważyć, że do czasów Szóstego i
Siódmego Raportu niemalże we wszystkich programowych działaniach ŚRK
uczestniczyli katoliccy przedstawiciele. Jednak jak zauważył w 1995 r. sekretarz
generalny ŚRK Konrad Raiser: O tw a r ty m p y ta n ie m p o z o s ta je , w j a k i s p o s ó b te
w s z y s tk ie d o ś w ia d c z e n ia s ą p r z e n o s z o n e na p o z io m lo k a ln y i j a k s łu ż ą lo k a ln e j
w s p ó łp r a c y e k u m e n ic zn e j. W G R d o te j p o r y n ie o d n a la z ła s k u te c z n e g o s p o s o b u
z r e a liz o w a n ia te g o a s p e k tu s w o je g o za d a n ia .

Rzym, 10 lutego 1998

Tłum.

J a d w ig a L e ś n ie w s k a

SPOTKANIE KOŚCIOŁÓW PRAWOSŁAWNYCH
na tem at:

Ocena nowych faktów
w relacjach pomiędzy
prawosławiem i ruchem ekumenicznym
Saloniki, Grecja, 29 kwietnia - 2 maja 1998

Komunikat1
1. Odpowiadając na prośbę Kościoła rosyjskiego i serbskiego, my, delegaci
wszystkich kanonicznych Kościołów prawosławnych, w mocy Chrystusa zmar
twychwstałego, zaproszeni przez Jego Świątobliwość Patriarchę Ekumenicznego
Bartłomieja, spotkaliśmy się w dniach od 29 kwietnia do 2 maja 1998 r. w histo
rycznym mieście Salonikach (Grecja). Spotykamy się również z tego powodu, że
Kościół gruziński wystąpił ze Światowej Rady Kościołów (ŚRK). Rolę gospoda
rza pełniła organizacja: „Saloniki - stolica kulturalna Europy ’97”. Spotkanie od
było się także dzięki hojnej gościnności Jego Świątobliwości Metropolity Pantelejmona z Salonik.
2. Spotkaniu przewodniczył Jego Ekscelencja Metropolita Chrysostomos z
Efezu (Patriarchat Ekumeniczny). Sesje odbywały się w duchu chrześcijańskiej1
1Oficjalny tekst dokumentu zredagowany został w języku greckim. Niniejsze tłumaczenie oparte jest na
dokumencie przesłanym do Światowej Rady Kościołów po zakończeniu spotkania w Salonikach: „InterOrthodox Meeting on Evaluation o f New Facts in the Relations o f Orthodoxy and the Ecumenical
Movement, Thessaloniki, Greece, 29 April - 2 May 1998, Communique”. Autor tłumaczenia korzystał
również z obszerniejszej francuskiej wersji dokumentu. Zob.: „Lcs relations entre les Egliscs orthodoxes, lc
Mouvement occumeniquc et lc Conseil occumeniquc des Egliscs, Declaration finale d ’un Rencontre
interorthodoxe a Thessalonique”, zamieszczonego w „La Documentation Catholiquc” 12 (1998) 592-594.
W sytuacjach wątpliwych brano najpierw pod uwagę tekst angielski.
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miłości, braterstwa i wspólnego zrozumienia. Delegaci modlili się w intencji
Jego Świątobliwości Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja i wszystkich innych
godnych czci zwierzchników Kościołów prawoasławnych, prosząc ich także o
modlitwę. Udzielili im swojego błogosławieństwa, a także otrzymali je od nich.
Delegaci otrzymali telegramy z gratulacjami od wszystkich zwierzchników (Ko
ściołów prawosławnych - dop. tłumacza). Uczestnicy spotkania złożyli również
swoje najlepsze życzenia Jego Świątobliwości Chrystodoulosowi, nowemu arcy
biskupowi Aten i całej Grecji z okazji jego wyboru.
3. Referat wstępny, który dotyczył głównego tematu spotkania, wygłosił me
tropolita Chrysostomos z Efezu. Następnie swoje opinie na temat stosunku do
ruchu ekumenicznego, a w sposób szczególny do Światowej Rady Kościołów,
wyrazili wszyscy delegaci. Przedstawili oni także swoją ocenę zasadniczych pro
blemów, przed którymi stoi ruch ekumeniczny i ŚRK. W czasie dyskusji przeana
lizowano udział Kościołów prawosławnych w zespołach, które podejmują decy
zje w ŚRK.

4. Delegaci jednomyślnie potępili schizmatyckie i inne ekstremistyczne grupy
istniejące w lokalnych Kościołach prawosławnych, które, posługując się zagad
nieniami dotyczącymi ekumenizmu, krytykują zwierzchników Kościołów oraz
podważają ich autorytet. Usiłują one w ten sposób doprowadzić do podziałów i
schizm w Kościele. Grupy te korzystają z pewnych materiałów nie mających
związku z faktami oraz posługują się dezinformacją, która ma na celu poparcie
ich niesprawiedliwej krytyki.
5. Delegaci potwierdzili także, że zaangażowanie Kościoła prawosławnego
w ruchu ekumenicznym opierało się zawsze na tradycji prawosławnej, decyzjac
h podejmowanych przez Święte Synody lokalnych Kościołów prawosławnych i
podczas ogólnoprawosławnych spotkań, takich jak Trzecia Ogólnoprawosławna
Konferencja Przedsoborowa w 1986 r. i spotkanie zwierzchników Kościołów
prawosławnych w 1992 r.2.
6. Delegaci jednomyślnie uznali, że niezbędny jest ciągły udział Kościoła pra
wosławnego w różnorakich formach współpracy między wyznaniami chrześci
jańskimi.
7. Jednocześnie jednak nastąpiła pewna zmiana (poglądów - dop. tłum.)
wśród niektórych protestanckich członków ŚRK. Ma ona swoje odzwierciedlenie
w debatach ŚRK. Prawosławie nie może tego zaakceptować. Podczas wielu spo
2 Trzecia Ogólnoprawosławna Konferencja Przedsoborowa odbyła się Chambesy k. Genewy od 28
października do 6 listopada 1986 r. Dokumenty z tej konferencji znajdują się w SiDE 4 (1987) 63-76.
Spotkanie zwierzchników Kościołów prawosławnych odbyło się w Stambule (Fanar) od 13 do 15 marca
1992 r. Tło tego spotkania oraz orędzie, jakie wówczas wystosowano, zob. SiDE 2 (1992) 106-111.

SPOTKANIE KOŚCIOŁÓW PRAWOSŁAWNYCH

125

tkań ŚRK członkowie Kościołów prawosławnych zmuszani byli do uczestnicze
nia w dyskusjach nad zagadnieniami, które są całkowicie obce ich tradycji. Na
VII Zgromadzeniu Ogólnym w Canberze w 1991 r., podczas obrad Komitetu Na
czelnego w Genewie, zarówno w 1992 r. jak i w ramach kolejnych spotkań, dele
gaci Kościołów prawosławnych zajęli zdecywanie negatywne stanowisko wobec
interkomunii z przedstawicielami innych Kościołów, posługiwania się językiem
„inkluzywnym”, ordynacji kobiet, praw tych, których określa się jako „mniejszo
ści seksualne” i pewnych tendencji związanych z synkretyzmem religijnym.
Oświadczenia przedstawicieli Kościołów prawosławnych na te tematy były za
wsze uważane za głosy mniejszości i jako takie nie mogły wpływać na ogólny
etos ŚRK.
8. Uczestnicy spotkania w Salonikach zdecydowanie wezwali wszystkie Ko
ścioły prawosławne, aby wysłały oficjalnych przedstawicieli na VIII Zgromadze
nie Ogólne ŚRK. W kwestiach, które ich dotyczą, postąpią w sposób następujący:
a) przedstawiciele prawosławni, którzy będą uczestniczyć w obradach w Hara
re, wspólnie zaprezentują niniejszy komunikat;
b) przedstawiciele prawosławni nie będą uczestniczyć w nabożeństwach eku
menicznych, wspólnych modlitwach i innych obrzędach religijnych podczas
Zgromadzenia Ogólnego;
c) przedstawiciele prawosławni generalnie nie będą brać udziału w głosowa
niach z wyjątkiem tych przypadków, które dotyczą ich w sposób szczególny.
W obradach plenarnych i grupach dyskusyjnych, o ile będzie zachodziła taka ko
nieczność, zaprezentują oni prawosławne opinie i stanowiska;
d) decyzje powyższe będą obowiązywały do czasu, kiedy nastąpią radykalne
zmiany w strukturach ŚRK, które pozwolą w sposób należyty uczestniczyć w
obradach przedstawicielom Kościołów prawosławnych.
9. Delegaci uczestniczący w spotkaniu w Salonikach uznali także za nie
odzowne utworzenie Wspólnej Komisji Mieszanej, która składałaby się z przed
stawicieli Kościołów prawosławnych mianowanych przez ich własne Kościoły
oraz z członków delegowanych przez Światową Radę Kościołów. Wspólna Ko
misja Mieszana rozpocznie swoje prace po zakończeniu Zgromadzenia Ogólnego
w Harare od przedyskutowania możliwych do przyjęcia przez Kościoły prawo
sławne form udziału w ruchu ekumenicznym i od rozważenia możliwości wpro
wadzenia radykalnych zmian w strukturach Światowej Rady Kościołów.

Tłumaczył: Grzegorz Ignatowski

MIĘDZYNARODOWY KATOLICKO-ŻYDOWSKI
KOMITET ŁĄCZNOŚCI
Wspólna deklaracja
na temat środowiska naturalnego
Rzym, 25 marca 1998

Na całym świecie ludzie stają się coraz bardziej świadomi tego, że pewne for
my działania człowieka prowadzą do zniszczenia środowiska naturalnego, po
ważnie ograniczając wszystkim możliwości trwałego rozwoju. Wśród skutków
takiego działania należy wymienić między innymi: zmiany klimatyczne, skaże
nie powietrza i wody, pustynnienie, pomniejszenie wszelkich zasobów natural
nych, ograniczenie zróżnicowania gatunkowego. Chociaż wielu ludzi przyczyni
ło się do takiego zniszczenia, każdy z nas musi nauczyć się żyć w taki sposób,
który respektuje integralność delikatnej równowagi, która istnieje między eko
systemami ziemi. Na środowiska naturalne ma także wpływ wzrost populacjli w
pewnych regionach ziemi oraz ekonomicznych oczekiwań wśród narodów. Nie
możemy ignorować tego faktu.
Aby pojedynczy ludzie i wspólnoty były zdolne do korzystania z prawa do
życia w czystym i zdrowym środowisku, muszą także współpracować ze sobą
rządy, usługi, przemysł i rolnictwo. Troska o środowisko naturalne prowadzi Ży
dów i katolików do refleksji nad konkretnymi implikacjami, jakie wynikają z ich
wiary w Boga, Stwórcę wszystkich rzeczy. Studiując swoje Święte Księgi, wy
znawcy obu religii znajdują w nich zobowiązania do troski o środowisko natural
ne. Żydzi i katolicy mogą różnić się w interpretacjach pewnych tekstów lub w
metodologicznym do nich podejściu. Pomimo tego znajdują ogromne obszary, w
których mogą się porozumieć co do podstawowych wartości i wspólnie je zaak
ceptować.
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1. Całe stworzenie jest dobre i tworzy harmonijną całość,
bogatą w swojej różnorodności (Rdz 1-2)
Bóg stworzył wszystko co istnieje w świecie, każde stworzenie zgodnie z jego na
turą. I widział Bóg, że były dobre. Nic nie jest zatem bez znaczenia; nic nie powinno
być lekkomyślnie zniszczone, jak gdyby było pozbawione celu. Modyfikacja gatun
ków za pomocą inżynierii genetycznej musi być podejmowana z największą ostroż
nością. Do wszystkiego należy podchodzić z szacunkiem, jako do części pewnej ca
łości, które zgodnie z wolą Boga powinny pozostawać ze sobą w harmonii. To wła
śnie dobrowolny akt nieposłuszeństwa był pierwszym, który naruszył tę harmonię.

2. Osoba ludzka - mężczyzna i kobieta - stanowi część stworzenia.
Różni się jednak od niego, ponieważ stworzona została
na obraz i podobieństwo Boże (Rdz 1, 26)
Każdej osobie należy się szacunek, ponieważ obdarzona jest przez Boga god
nością. Zasada ta nie wyklucza nikogo i nie ma w tym względzie żadnego wyjąt
ku. Życie posiada ogromną wartość. Naszym zadaniem jest potwierdzanie i
wspieranie tego (twierdzenia - dop. tłumacza). Naszym zadaniem jest troszczyć
się o życie i je pielęgnować. Jeśli kiedykolwiek wyrządza się szkodę środowisku
naturalnemu, ma to głęboki wpływ na życie pojedynczych osób oraz wspólnot.
Wszelka społeczna, ekonomiczna lub polityczna działalność, która bezpośrednio
lub pośrednio niszczy życie lub ogranicza możliwości prowadzenia go w sposób
godny, jest sprzeczna z wolą Bożą.

3.
Tylko człowiekowi, spośród całego stworzenia,
powierzona została troska o stworzenie (Rdz 1, 26-30; 2, 15-20).
Na człowieku spoczywa ogromna odpowiedzialność za całe stworzenie. Żadna
osoba bądź grupa ludzi nie może używać zasobów tej ziemi jako ich właściciel,
lecz jedynie jako zarządca działający w imieniu Boga, który przeznaczył te dobra
dla wszystkich. Zapewnienie jednostce i wspólnocie dostępu do tego wszystkie
go, co jest konieczne do godnego życia, jest wyrazem tego właśnie gospodarowa
nia. Korzystanie ze stworzonych dóbr w sposób umiarkowany i z należnym sza
cunkiem, jest także wyrazem tego gospodarowania.

4. Ziemia i ludzie zależą od siebie nawzajem (Kpł 25, Wj 23, Pwt 15).
Wszyscy zależymy od ziemi, źródła naszego utrzymania. Działalność człowie
ka sprawia, że może on korzystać z produktów ziemi. Działalność ta może także
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ziemię wyjaławiać, pozostawiając tylko spustoszenie. W roku jubileuszowym,
czasie poświęconym dla Boga, na całej ziemi należy ogłaszać wolność, darowa
nie długów i wyzwolenie dla więźniów. Ziemia także powinna leżeć odłogiem,
tak aby znowu można było z niej korzystać.
Uznanie wzajemnej zależności pomiędzy ziemią i ludźmi wzywa nas dzisiaj
do zachowania postawy troski, nawet miłości do ziemi i do kierowania się spra
wiedliwością przy korzystaniu z jej zasobów. Jest to podstawa pokoju.

5. Żydzi i katolicy oczekują przyszłości jako czasu wypełnienia
Nasza odpowiedzialność za wszystko, co znajduje się na ziemi i także poza
nią, sięga w przyszłość. Ziemia nie jest naszą własnością, którą moglibyśmy
zniszczyć (por. Pwt 20, 19), lecz jest dana po to, aby ją powierzyć z zaufaniem
przyszłym pokoleniom. Nie możemy dlatego lekkomyślnie zużywać jej zasobów
dla zaspokojenia potrzeb, które są sztucznie tworzone i podtrzymywane przez
społeczeństwo, w którym istnieje jedynie tendencja do życia teraźniejszością. Za
wsze wtedy, gdy jest to możliwe, musimy podejmować skuteczne działania, które
będą zagwarantowane przez prawo. Powinno ono zostać ustanowione w naszych
krajach i lokalnych wspólnotach dla zachowania środowiska naturalnego.
Troska o stworzenie jest także aktem religijnym. Zarówno katolicy, jak i Żydzi
posługują się wodą, ogniem, olejem, solą jako znakami Bożej obecności wśród
nas. Jako część Bożego stworzenia, ofiarujemy jego owoce w modlitwie i pod
czas liturgii, a Psalmista nie waha się wzywać całego stworzenia, aby połączyło
się w uwielbieniu Boga (Ps 96, 98, 148).
Szacunek dla Bożego stworzenia, którego jesteśmy częścią, musi stać się spo
sobem na życie. Dlatego wzywamy nasze religijne wspólnoty i rodziny, aby wy
chowywały dzieci, nauczając i służąc dobrym przykładem, tak by wywiązać się z
zaufania, jakim nas Bóg obdarzył.
Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy (Ps 24, 1).
Tłumaczył: Grzegorz Ignatowski

MIĘDZYNARODOWY KOMITET ŻYDOWSKI
DO SPRAW KONSULTACJI
MIĘDZYRELIGIJNYCH
O dpowiedź na dokument:

„Pamiętamy: Refleksja nad Szoah991

Dokument „Pamiętamy: Refleksja nad Szoah” opublikowany został 16 marca
1998 r. Omówiono go nieco później (23 - 26 marca - dop. tłumacza) podczas
spotkania Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności. Wy
wołał on żywe reakcje wśród naszych organizacji członkowskich. Reakcje te
chcemy podsumować i przedłożyć pod rozwagę czytelnikom.
Chcielibyśmy najpierw podkreślić nasze uznanie dla listu Jana Pawła II skie
rowanego do kardynała Cassidy’ego, w którym wyraża on nadzieję, że wszyscy
ludzie dobrej woli będą współpracować (budując świat oparty na prawdziwym
poszanowaniu życia - dop. tłumacza za papieżem). Szczerze chcemy w tym
uczestniczyć. Jesteśmy do głębi świadomi wielu inicjatyw papieża, podjętych w
czasie jego dwudziestoletniej posługi, które mają na celu poprawę stosunków katolicko-żydowskich. Jesteśmy także do głębi świadomi, jak Jan Paweł II jest
wrażliwy na okropną tragedię, jaką był Szoah.1
1
Międzynarodowy Komitet Żydowski do Spraw Konsultacji Między religijnych jest jedynym oficjalnym
ciałem żydowskim, które prowadzi systematyczny dialog z Kościołem Rzymskokatolickim, Światową Radą
Kościołów i Światową Federacją Lutcrańską. Na początku lat siedemdziesiątych tworzyły go następujące
organizacje: Światowy Kongres Żydów, posiadający swoje przedstawicielstwa w ponad 65 krajach, Rada
Synagog Amerykańskich, reprezentująca ortodoksyjny, konserwatywny i reformowany judaizm w Stanach
Zjednoczonych, oraz Amerykański Komitet Żydowski, który od 1906 r. zajmował się cywilnymi i religijnymi
prawami Żydów na całym święcie. W następnych latach w prace tej organizacji włączyła się także Żydowska
Rada do Spraw Konsultacji Międzyrcligijnych w Izraelu i Liga Przeciw Zniesławianiu Żydów B’nai B’rith.
Tekst dokumentu przetłumaczono na podstawie: International Jewish Committee on Intcrrcligious
Consultations, „Response to Vatican Document We Remember: A Reflection on the Shoah”. Tekst został
udostępniony przez Światowy Kongres Żydów we wrześniu 1998 r. Dokument „Pamiętamy: refleksja nad
Szoah” opublikowany został w „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1(1998)109-116.
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Dokument i antysemityzm
Tematem dokumentu, jak pojmowano to w 1987 r., miało być wydarzenie
Szoah i antysemityzm2. Odnajdujemy w dokumencie te fragmenty, które
ostrzegają przed niebezpieczeństwem antysemityzmu. Stanowią one krok,
który świadczy o waszym zdeterminowaniu (watykańskiej Komisji - dop. tłu
macza) w zwalczanie tego zła, w każdej formie i na każdym miejscu. Frag
menty te są podkreślone i wyrażone w sposób zdecydowany za pomocą czę
sto powtarzanych słów Jana Pawła II, iż antysemityzm jest grzechem. Nie
mogą więc pozostawiać wśród wierzących żadnych wątpliwości. Jest to jasne
sformułowanie, które wykracza daleko poza wcześniejsze watykańskie doku
menty na ten temat. Przyjmujemy z radością jego jednoznaczne wyzwanie.
Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, że dokument dotrze do milionów czy
telników w różnych częściach świata, którzy nie mieli nigdy bezpośredniego
kontaktu z Żydami i będzie służył im jako pomoc dla przeciwstawienia się
tradycyjnym uprzedzeniom, które jeszcze tam istnieją. Mamy nadzieję, że zo
stanie uczynione wszystko, aby to przesłanie szybko dotarło do najszerszych
warstw społeczeństwa.

Nota historyczna
Nasze problemy, które wiążą się z tym dokumentem, dotyczą sposobu,
w jaki została przedstawiona historia, a także jej interpretacja. Jednakże niech
będzie nam wolno najpierw zauważyć, że krótkie podsumowanie Szoah, na
zwanego jednym z najważniejszych faktów w historii naszego stulecia, powin
no sprawić, że ustanie nieprzyzwoite zaprzeczanie temu faktowi, jakie zdarza
się wśród katolików. Widzimy w tym jeden z głównych pozytywnych aspektów
tego dokumentu.
Nasze rozczarowanie, które wynika ze sposobu, w jaki dokument traktuje hi
storię kontaktów chrześcijańsko-żydowskich, zostało uwydatnione przez ogólne
wrażenie, jakie wywarły na nas serie oświadczeń na ten temat, opublikowane
w ostatnich latach przez wiele Konferencji Episkopatów, szczególnie w tych kra
jach, w których wydarzenie Szoah miało największe nasilenie. Chodzi o wiele
oświadczeń z okazji pięćdziesiątej rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyj
nych lub zakończenia drugiej wojny światowej. Dokumenty te charakteryzowały
się jasnością, wrażliwością i odwagą. Sądziliśmy, że dokument watykański zosta
nie napisany w taki sam zdecydowany sposób. Mając na uwadze odniesienia do
historii, przytoczymy fragmenty tych oświadczeń jako przykłady wniosków, któ
re - jak mieliśmy nadzieję - w sposób podobny zostaną wyrażone przez doku
ment watykański.
2 Prace nad dokumentem rozpoczęto w 1987 r.
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Chrześcijaństwo i historyczny antysemityzm
Pierwsze reakcje żydowskie na opublikowany dokument wyrażały głębokie
zatroskanie z tego powodu, iż włączono do niego fragment z przemówienia Jana
Pawła II wygłoszonego 31 października 1997 r.: W świecie chrześcijańskim bo
wiem - choć nie twierdzę, że za sprawą samego Kościoła jako takiego - zbyt
długo krążyły błędne i niesprawiedliwe interpretacje Nowego Testamentu dotyczą
ce narodu żydowskiego i jego domniemanych win, rodząc wrogie postawy wobec
tego ludu. Nikt nie może mieć wątpliwości w szczerą odrazę jaką żywi papież do
antysemityzmu. Widoczne jednak w tej wypowiedzi rozgrzeszenie Kościoła z hi
storycznej odpowiedzialności, wprowadzało nas co najmniej w zakłopotanie. Ży
dzi, reagując na takie stwierdzenie, zagłębiali się w wiele szczegółów dotyczą
cych karygodnych czynów Kościoła w przeszłości. Na spotkaniu Międzynarodo
wego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności, kardynał Cassidy wyjaśnił
punkt widzenia autorów dokumentu. Jak zostało to podsumowane w później
szym komunikacie, powiedział, że termin „Kościół” wedle katolików oznacza
niezgłębioną tajemnicę mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, podczas gdy termin
„synowie i córki Kościoła” nie wyklucza członków Kościoła na każdym pozio
mie hierarchii. Uważamy za niefortunne, że rozróżnienie to nie zostało jasno
wyrażone w dokumencie, ponieważ wątpimy, czy nawet wszyscy katolicy^ą
jego świadomi. Dokument taki, jaki jest, mógł, i tak się stało, prowadzić do
wniosków odmiennych od tych, jakie były zamierzone. Nawet po tym wyjaśnie
niu znajdujemy wiele kościelnych deklaracji nie rozróżniających tych spraw,
łącznie z tymi, które wydane zostały przez Konferencje Episkopatów, i które
często odnoszą się do zaniedbań „Kościoła”. Jak mamy rozumieć deklarację nie
mieckich i austriackich biskupów z 1988 r., która mówi: Kościół, co do którego
głosimy, że je s t święty, i który czcimy jako misterium, je st także Kościołem
grzesznym i potrzebującym nawrócenia, co - jak wydawałoby się - jest sprzeczne
z pojęciem niezgłębionej tajemnicy mistycznego ciała Jezusa Chrystusa? Z zado
woleniem zauważyliśmy, że ojciec Raniero Cantalamessa, Kaznodzieja Domu
Papieskiego, w wielkopiątkowym kazaniu zacytował papieskie przemówienie z
31 października, lecz pominął tę jego część, którą uznaliśmy za problematyczną3.
Dokument istotnie zadaje trafne pytania, które powinny być postawione: (...)
czy nazistowskie prześladowanie Żydów nie zostało ułatwione przez antyżydow
skie uprzedzenia zakorzenione w umysłach i sercach niektórych chrześcijan? Czy
antyżydowskie postawy wśród chrześcijan sprawiły, że stali się oni mniej wraż
liwi, a może nawet obojętni na prześladowania rozpętane przeciw Żydom przez
narodowy socjalizm po jego dojściu do władzy? Na te pytania oczekiwano wy
raźnej odpowiedzi, która pokazałaby, w jaki sposób nauczanie pogardy wpłynęło
na chrześcijan przez wieki i jaki głęboki wpływ wywarło na reakcję chrześcijan
wobec prześladowań nazistowskich. Biskupi dali już na to pytanie odpowiedź i
3 Kazanie R. Cantalamcssy, Kościół wobec Izraela, zob. „Tygodnik Powszechny” 18(1998)1 i 4.
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znajdujemy ją w wydanych przez nich dokumentach. Dla przykładu podajmy
oświadczenie biskupów holenderskich z 1995 r.: Tradycyjny teologiczny i ko
ścielny antyjudaizm miał swój wkład w powstanie klimatu, w którym mógł się
wydarzyć Szoah. Tak zwana „Deklaracja Obelgi” uczyła, że Żydzi byli ludem
odrzuconym po śmierci Chrystusa. Tego rodzaju tradycje oznaczały, że katoli
cy pogardzali Żydami i w pewnych wypadkach byli wobec nich obojętni lub na
stawieni wrogo. Odrzucamy taką tradycję eklezjalnego antyjudaizmu i wyraża
my żal z powodu jego przerażających skutków. Oświadczenie biskupów fran
cuskich z 1997 r. ukazało aspekt historyczny w sposób szczególnie jasny:
Tradycja antyjudaistyczna w różnym stopniu wywarła wpływ na chrześcijań
skie nauczanie i doktrynę, teologię i apologetykę, kaznodziejstwo i liturgię. Tra
dycje te trwały wśród chrześcijan aż do Soboru Watykańskiego Drugiego.(...).
W takim zakresie - w jakim kapłani i zwierzchnicy Kościoła przez tak długi
czas pozwalali, aby nauczanie pogardy rozwijało i wspierało w chrześcijań
skich wspólnotach pewnego rodzaju zbiorową kulturę religijną, która w sposób
trwały wpływała i deformowała mentalność ludzką - ponoszą oni poważną od
pow iedzialność.
Faktycznie, rozdział III i IV watykańskiego dokumentu odnosi się do fak
tów historycznych, lecz unika zajęcia jasnego stanowiska wobec relacji, jaka
zachodzi pomiędzy nauczaniem pogardy a politycznym i kulturalnym klima
tem, który sprawił, że Szoah stał się możliwy. Zdania takie jak: Antyjuda
istyczna postawa pewnych środowisk chrześcijańskich oraz głęboki podział
istniejący między Kościołem a narodem żydowskim prowadziły do powszech
nej dyskryminacji, (...). Patrzono na nich (Żydów) z pewną podejrzliwością i
nieufnością. W okresach kryzysów, takich jak: klęski głodu, wojny, zarazy czy
zaburzenia społeczne, mniejszość żydowska była niejednokrotnie traktowana
ja k kozioł ofiarny, padając ofiarą przemocy, grabieży, a czasem masakr - po
mijają systematyczne i nieustające prześladowanie trwające ponad szesnaście
wieków. Czynił to Kościół, jego zwierzchnicy i teologowie, kapłani i świec
cy. Nie była to jedynie „pewna podejrzliwość” i „nieufność”, lecz zinstytu
cjonalizowana polityka upokorzenia, dyskryminacji i nienawiści, która roz
siana w prawie kanonicznym, liturgii, katechizmie, przepowiadaniu i w kate
chezie szkolnej, prowadziła do zredukowania Żydów do istoty gorszego
gatunku pod każdym aspektem, gdy chodzi o myśl i działanie. Dokument je 
dynie wzmiankuje o rzeczywistości, która jest treściwie przedstawiona w nie
których oświadczeniach biskupów.
Z radością przyjmujemy wyjaśnienie podane przez kardynała Cassidy’ego
podczas spotkania Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łącz
ności i powtórzone w pewnym wywiadzie dla Reutersa z 2 kwietnia [1998],
w którym zauważył, że nie było intencją (watykańskiej Komisji - dop. tłumacza),
aby uwolnić papieży, biskupów i innych oficjalnych osobistości od jakiejkolwiek
winy, a także przyznanie, iż dokument mógłby być w tym względzie bardziej
wyrazisty.
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Kościół i Szoah
Prowadzi nas to do rozważenia zagadnień: czy kościelny antysemityzm dopo
mógł przygotować Szoah i jakie było rzeczywiste zachowanie katolików podczas
tych strasznych czasów. Przede wszystkim w dokumencie dokonano rozróżnienia
pomiędzy antysemityzmem, opartym na teoriach przeciwnych do niezmiennego
nauczania Kościoła o równości ludzi, a antyjudaizmem. Reżim narodowosocjalistyczny, jak jest powiedziane w dokumencie, był zupełnie nowoczesnym reżi
mem neopogańskim, którego antysemityzm miał swoje korzenie poza chrześci
jaństwem. Następnie pytanie, które postawione zostało w dokumencie, jest słusz
nie: czy nazistowskie prześladowanie Żydów nie zostało ułatwione przez
antyżydowskie przesądy, zakorzenione w umysłach i sercach niektórych chrześci
ja n ?
Implikacja, że chociaż chrześcijanie byli odpowiedzialni za antyjudaizm, to
antysemityzm jest przeciwny do nauczania Kościoła, pozostaje wątpliwa. Niefor
tunne jest, że twierdzenie zostało to przedstawione w sposób uogólniony, co
może skutecznie wprowadzać w błąd wielu czytelników, do których dokument
został skierowany. Faktycznie w końcu XIX w. nastąpiła zmiana głównych ak
centów w antysemickich postawach. Akcenty religijne ustąpiły miejsca bardziej
świeckim uprzedzeniom, które miały pseudorasistowskie podstawy. Jednakże,
czy można powiedzieć, że ten późniejszy antysemityzm nie znajdował się pod
wpływem odpowiedniego klimatu, który przez długie wieki tworzył Kościół?
Antysemickie partie, głoszące nową ideologię od późnych lat XIX w., często
podkreślały swój związek z chrześcijaństwem. Dla przykładu podajmy, że partia
jednego z twórców nowoczesnego antysemityzmu w Niemczech, Adolfa Stoeckera, była Społeczno-Chrześcijańską Partią Robotników. Zjednoczeni Chrześcija
nie byli partią antysemickiego burmistrza Wiednia, Karla Luegera (wielki wpływ
na Hitlera). Austria miała także Klub Chrześcijańsko-Społeczny i Katolicką Par
tię Ludową. Francja miała Klub Katolickich Robotników i Ruch Chrześcijańsko
Demokratyczny. Należy także przypomnieć o roli, jaką odegrał Kościół w spra
wie Dreyfusa. Tym samym stwierdzenie, że był to antyjudaizm o charakterze
raczej socjologicznym i politycznym niż religijnym, zostaje pogrążone przez fakt
(istnienia - dop. tłumacza) nieprzerwanej ciągłej linii pomiędzy chrześcijańskim
antyjudaizmem/antysemityzmem i jego wpływem na całą Europę. W końcu Ży
dzi byli w dalszym ciągu bogobójcami i nie zmieniono ani nie odrzucono trady
cyjnych antyżydowskich stereotypów. Zostały one natomiast wchłonięte przez
nowy antysemityzm. Katolicka postawa wobec Żydów nie uległa zmianie, a jej
wpływu nie można wykluczyć. To dlatego sugestia o całkowitej dychotomii po
między antyjudaizmem a antysemityzmem wprowadza w błąd (czytelnika - dop.
tłumacza). Pomiędzy jednym i drugim istnieje silne powiązanie. Przez odrzuce
nie praw Żydów i judaizmu chrześcijański antyjudaizm stworzył możliwości dla
zaistnienia współczesnego pogańskiego antysemityzm. (A propos: starożytne po
gaństwo było dalece bardziej tolerancyjne wobec Żydów i judaizmu niż Kościół
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chrześcijański.). Jest prawdą, że reżim narodowosocjalistyczny przyjął za swoją
pogańską ideologię, którą odrzucał Kościół. Nie oznaczało to jednak, że wszyscy
duchowni i wierni odrzucili narodowy socjalizm. Można zauważyć, że Hitler,
Himmler i inni nazistowscy przywódcy byli ochrzczonymi chrześcijanami, któ
rzy nigdy nie zostali ekskomunikowani. To samo można powiedzieć o ogromnym
aparacie morderców wytworzonym przez chrześcijańską Europę. Kościół nie jest
oskarżony o bezpośrednią odpowiedzialność za Szoah, lecz o to, że jego dzie
dzictwo szesnastu wieków stworzyło środowisko, w którym mógł on zaistnieć, a
wielu chrześcijan nie odczuwało żadnych skrupułów przed kolaboracją. Jan Pa
weł II w cytowanym już przemówieniu z 31 października stwierdził: błędne i nie
sprawiedliwe interpretacje Nowego Testamentu dotyczące narodu żydowskiego i
jego domniemanych win, przyczyniły się do uśpienia wielu sumień. Tutaj jest ja
sna odpowiedź na pytanie postawione w dokumencie: Czy antyżydowskie posta
wy wśród chrześcijan sprawiły, że stali się oni mniej wrażliwi, a może nawet
obojętni na prześladowania rozpętane przeciw Żydom przez narodowy socjalizm
po jego dojściu do władzy? Żałujemy, że nie zostało to uwzględnione. Wyraźne
stwierdzenie na ten temat zawarte jest w dokumencie biskupów francuskich: Na
leży przyznać, co jest ważne, że pierwszorzędną rolę w procesie, który doprowa
dził do Szoah odegrały konsekwentnie przypominane antyżydowskie stereotypy
niesłusznie utrwalane wśród chrześcijan. Takiego prostego oświadczenia ocze
kiwano w watykańskim dokumencie. Mamy natomiast pokrętne podejście do za
gadnienia.

Zachowanie w czasie Szoah
Czy antyżydowskie postawy wśród chrześcijan sprawiły, że stali się oni
mniej wrażliwi, a może nawet obojętni na prześladowania rozpętane przeciw Ży
dom przez narodowy socjalizm po jego dojściu do władzy? Na to pytanie doku
ment udziela następującej odpowiedzi: Wielu tak uczyniło, inni jednak nie. Żydzi
będą zawsze wdzięczni tym odważnym chrześcijanom, którzy pomagali i ratowa
li ich lub na inne sposoby przeciwstawiali się prześladowaniom, a czyniąc to ry
zykowali własnym życiem. Bohaterowie ci nie mogą jednak być określeni jako
„liczni”. Rzeczywiście, stwierdzenie, że wielu tak uczyniło nie oddaje sprawie
dliwości największemu poświęceniu się tych nielicznych, którzy działali jako
jednostki i rzadko otrzymywali jakiekolwiek wsparcie ze strony Kościoła. Ich
liczba była mała w porównaniu z tymi, którzy zostali zastraszeni i sprowadzeni
do bezczynności, lecz także z tymi, którzy odegrali aktywną rolę w prześladowa
niach i i eksterminacji (poważna grupa nie wspomniana w dokumencie). We
francuskiej i niemieckiej deklaracji ci, którzy stawali w obronie Żydów i ich rato
wali są określeni jako „wyjątki”. Watykański dokument sprawia zaś wrażenie, że
źli, niewrażliwi i dający przyzwolenie na Ostateczne Rozwiązanie byli wyjątka
mi wobec ogólnej postawy chrześcijan. Chociaż uważamy, że dokument mógłby
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być bardziej precyzyjny w tym względzie, doceniamy jednakże doniosłość
stwierdzenia w nim zawartego: Dla chrześcijan to brzemię ciążące na sumieniu
ich braci i sióstr z czasów drugiej wojny światowej musi być wezwaniem do po
kuty. Głęboko ubolewamy nad błędami i zaniedbaniami tych synów i córek Ko
ścioła. Jednocześnie uważamy, że niektóre przykłady ludzi Kościoła, którzy
występowali przeciwko Hitlerowi, podane zostały w sposób niefortunny. Jest
prawdą, że kardynał Bertram potępiał w 1931 r. narodowy socjalizm, jednak póź
niej jego postawa była zupełnie inna. Wyrażał bowiem sprzeciw wobec wszyst
kich publicznych protestów, które miały na celu przeciwstawienie się deporta
cjom i masakrom Żydów. Sugerowali to jemu niektórzy koledzy. Po samobój
stwie Hitlera skierował natomiast list okólny do kapłanów w swojej diecezji,
zachęcając ich do odprawienia uroczystej mszy żałobnej za Fuehrera. W oświad
czeniu biskupów niemieckich z 1995 r. czytamy: Nawet przy pogromach w listo
padzie 1938 r. nie było żadnego publicznego i dobitnego protestu (...)A. Tak pre
cyzyjnie powinna zostać przedstawiona reakcja, która, jak uważamy, została
zlekceważona przez tekst watykański.
Zagadnieniem spornym pozostaje oczywiście postawa zajęta przez Piusa XII.
Istnieją na ten temat różne poglądy nie tylko między Żydami i katolikami, lecz
również między katolickimi naukowcami. Byłoby lepiej pozostawić ten temat
przyszłym historykom, lecz raz otwarty jest jak „puszka Pandory”. Stwierdzenie,
że papież przyczynił się do uratowania setek tysięcy Żydów, nie zostało dotąd
potwierdzone przez opublikowane dokumenty. Ostateczny sąd na ten temat
może być wydany dopiero po otwarciu archiwów watykańskich. W dokumencie
przypomniano nam ogólnie słowa Piusa XII. Nie ma natomiast w nim żadnego
odniesienia do oskarżenia go o „milczenie” podczas całej drugiej wojny świato
wej - ani razu nie wspomniał on o Żydach w publicznych przemówieniach. Za
gadnienie dotyczące jego milczenia, które nie jest podjęte w dokumencie, staje co
najmniej naprzeciw stanowiska zajętego przez hierarchię francuską. W dokumen
cie biskupów francuskich czytamy: znaczna większość duchowieństwa nie zda
wała sobie sprawy ze swojej znaczącej siły i wpływu. Na tle milczenia innych in
stytucji, wpływ publicznego oświadczenia mógł był uprzedzić wypadki nie dają
cej się naprawić katastrofy. Biskupi francuscy nie przemówili, przyzwolili przez
swoje milczenie na skandaliczne pogwałcenie praw człowieka i pozostawili
otwarte pole dla spirali śmierci. Dzisiaj wyznajemy, że milczenie było błędem.
Dokument watykański mógł swobodnie wypowiedzieć się przeciwko milczeniu
hierarchów. Nie jest to miejsce, gdzie można rozstrzygnąć dyskusję na temat roli
papieża. Brak nam jednak bardzo jednoznacznego stwierdzenia, iż Kościół ziem
ski, jako całość, zbłądził podczas tego okresu. Dostrzegamy, że dokument odma
wia przypisania Kościołowi, jako instytucji, jakiejkolwiek winy. Uważamy, że
jest to krok do tyłu wobec stanowiska biskupów francuskich i niemieckich.
4
Słowo biskupów niemieckich z okazji 50. rocznicy wyzwolenia Auschwitz Nasza porażka i wina, zob.
„Tygodnik Powszechny” 6(1995)10.
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Rozczarował nas fragment z rozdziału czwartego watykańskiego dokumentu z
powodu podania listy nieszczęść doznanych przez inne narody - a w sposób
szczególny słowa o dramacie Bliskiego Wschodu. My, wraz naszym długim świa
dectwem cierpienia, możemy głęboko współczuć tragediom innych narodów,
lecz nigdy nie możemy zapomnieć, że Szoah było jedynym w swoim rodzaju wy
darzeniem. Liczyliśmy wcześniej, że dokument to uwypukli. W żadnym innym
wypadku cały naród nie był skazany na skrajne poniżenie, a następnie na unice
stwienie z oblicza ziemi - do tego nawet stopnia, aby szukać w pokoleniach
wcześniejszych dowodów na pochodzenie. Co więcej, jak wierzą katolicy, a co
jest wyrażone w ostatnich dokumentach, istnieje wyraźna więź pomiędzy zba
wieniem chrześcijan i boskim odkupieniem ludu żydowskiego, z którym Bóg za
warł przymierze nieodwołalne. Chrześcijanie nie mogą więc patrzeć na Szoah jak
na inne ludobójstwa.
Przyjmujemy z radością sugestię kardynała Cassidy’ego, która odnotowana
została w komunikacie końcowym ze spotkania Międzynarodowego KatolickoŻydowskiego Komitetu Łączności, aby zespół składający się z uczonych żydow
skich i chrześcijańskich dokonał przeglądu stosownego materiału dotyczącego
Kościoła katolickiego i Szoah. Chodzi o taki materiał, który napisany zostałby
przez naukowców katolickich. Jeśli pozostaną jeszcze problemy, to zostaną pod
jęte dalsze próby wyjaśnienia tego zagadnienia. Archiwum watykańskie jest je
dynym wielkim archiwum, które pozostaje zamknięte, jeśli chodzi o okres dru
giej wojny światowej. Kiedy dojdzie do jego otwarcia, to bez wątpienia będą
ujawnione teksty o wydźwięku pozytywnym jak i negatywnym. Jedynie w ten
sposób fakty historyczne mogą zostać przedstawione w sposób autorytatywny.
Chcielibyśmy zakończyć tak, jak rozpoczęliśmy, w sposób pozytywny. Doce
niamy wartość oświadczenia kardynała Cassidy’ego, że katolicy muszą wiele się
jeszcze nauczyć, a żydowska wspólnota potrzebuje lepiej zrozumieć, w jaki spo
sób Kościół katolicki widzi sam siebie. Nasza krytyka dokumentu watykańskiego
nie ma jakiegokolwiek podtekstu. Jest wskazówką mogącą służyć, naszym zda
niem, powstaniu wytycznych, które powinny zostać przyjęte przez katolickie na
uczanie, gdy chodzi o Szoah. Jest to zgodne z duchem komentarza kardynała
Cassidy’ego, że dokument nie jest zakończeniem procesu, lecz raczej krokiem,
który ma służyć dalszemu rozwojowi. Pozostaje to także w zgodzie ze słowami
Jana Pawła II, które znajdują się w liście towarzyszącym temu dokumentowi, że
będziemy wspólnie budować św iat oparty na prawdziwym poszanowaniu życia i
godności każdego człowieka. Rzeczywiście, „Pamiętamy: Refleksja nad Szoah”
jest nie tylko oskarżeniem przeszłości, lecz przez swoje potępienie antysemity
zmu milowym krokiem - wskazówką dla przyszłości.

Tłumaczył: Grzegorz Ignatowski
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OSCAR CULLMANN
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Droga życiowa
Karol Barth (1886-1968), który był nie tylko wielkim teologiem, lecz posia
dał również duży dar charakteryzowania ludzi, wypowiedział w 1965 r. nastę
pujące słowa: Na nagrobku pana Cullmanna będzie napis: „Przyjaciel trzech
papieży
Wypowiedź Bartha poczyniona została w kontekście kończącego się
Soboru Watykańskiego II, w którym jego bazylejski kolega uczestniczył jako
krytyczny i zaangażowany rzecznik obserwatorów nierzymskokatolickich, a
papieżami, których miał na myśli, byli: Pius XII (1939-1958), Jan XXIII
(1958-1963) i Paweł VI (1963-1978). Dzisiaj do tej listy doszdłby jeszcze pa
pież Jan Paweł II.
Oscar Cullmann, komentując powyższą wypowiedź Karola Bartha, wprowa
dzał pewne uściślenie, gdy wyjaśniał, że znał wprawdzie osobiście wszystkich
wymienionych przez niego papieży, ale przyjaźń we właściwym znaczeniu tego
słowa łączyła go tylko z Pawłem VI. Była to przyjaźń szczera i do samego końca
poświadczona słowem i czynem, przyjaźń , której fundamentem była chrystocentryczna, biblijno-historycznozbawcza teologia oraz wyrastający z niej realistyczny
ekumenizm jedności przez różnorodność12.
Cullmann był z pochodzenia Alzatczykiem, wyrosłym na pograniczu kultury
niemieckiej i francuskiej. Urodził się 25 lutego 1902 r. w Strasburgu. Podstawą
formację religijną otrzymał w Kościele luterańskim, ale większość życia spędził
1 E. Schiink, Dem „Freund dreier Päpste”, w: K. Frochlich (red.), Testimonia Oecumenica (FS O.
Cullmann zum 80. Geburtstag), Tübingen 1982, s. 142n.
2 F. Christ, O. Cullmann. Pionier der modernen ökumenischen Bewegung, w: S. Lcimgrubcr/M. Schoch
(red.),Gegen die Gottvergessenheit. Schweizer Theologen im 19. und 20. Jahrhundert, Bascl-Frciburg-Wien
1990, s. 539.
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w środowisku ewangelicko-reformowanym. Szkołę i studia teologiczne ukończył
w rodzinnym mieście, tam też, w 1930 r., powołany został na katedrę Nowego
Testamentu Wydziału Teologii Ewangelickiej.
W 1938 r. Cullmann przeniósł się do Bazylei, gdzie objął prestiżową katedrę
Nowego Testamentu i historii Kościoła pierwszych stuleci. Dla niego, jako Alzat
czyka, który znajomość niemieckiego i francuskiego wyniósł z domu rodzinnego,
Bazylea położona w granicznym trójkącie szwajcarsko-niemiecko-francuskim
stała się w następnych dziesięcioleciach idealnym miejscem dla rozwijania dzia
łalności przekraczającej granice państwowe i konfesyjne.
W Bazylei powstały nie tylko główne dzieła Cullmanna na temat historycznozbawczego rozumienia teologii Nowego Testamentu („Christus und die Zeit”,
1946; „Die Christologie des Neuen Testaments”, 1957; „Heil als Geschichte”,
1965), lecz także liczne specjalistyczne studia na temat chrystologii i eklezjologii
(1941), najstarszych chrześcijańskich formuł wiary (1943), chrztu (1948), nabo
żeństwa (1950), rozumienia tradycji (1954), poglądu na państwo (1954) i nadziei
na zbawienie w chrześcijaństwie pierwotnym (1956)3.
W latach 1945-1948, pozostając profesorem w Bazylei, Cullmann kierował
ponownie katedrą Nowego Testamentu w rodzinnym Strasburgu. Potem,
przez blisko 25 lat, dzielił czas między Bazyleę a Paryż, gdzie wykładał na
różnych wydziałach, w tym także na Wydziale Filozoficznym Sorbony. Regu
larnie był także zapraszany z gościnnymi wykładami na Wydział Teologiczny
Waldensów w Rzymie i do Union Theological Seminary w Nowym Jorku. W
1968 r. został rektorem Uniwersytetu w Bazylei. W 1972 r. przeszedł na eme
ryturę. W tym samym czasie otrzymał nominację na członka Akademie des
sciences, morales et politiques, filii Institut de France. Ośrodek Studyjny im.
Pawła VI w Mediolanie , w uznaniu wielkich zasług Cullmanna dla jedności
chrześcijan, wręczył mu 2 kwietnia 1993 r. nagrodę imienia papieża Pawła
VI. Oscar Cullmann zmarł 18 stycznia 1999 r. w Chamonix we Francji w wie
ku 97 lat.

Działalność ekumeniczna
Fakt podjęcia wykładów na Wydziale Teologicznym Waldensów w Rzymie,
w 1948 r., Cullmann wykorzystał do nawiązania kontaktów z różnymi instytuta
mi katolickimi, zwłaszcza z Instytutem Biblijnym, którego rektorem był później
szy kardynał i pierwszy przewodniczący watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności
Chrześcijan - o. Augustyn Bea (1881-1968). Przy tej okazji Cullmann poznał
osobiście papieża Piusa X II, który zezwolił mu na zapoznanie się z wykopaliska
mi prowadzonymi pod katedrą św. Piotra.
3 W języku polskim jest dostępna jego niewielka książka pt. Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu,
Warszawa 1968.
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Głośnym echem w świecie katolickim odbiła się książka Cullmanna pt. „Piotr
- uczeń, apostoł, męczennik”4, która ukazała się w 1952 r. W dziele tym opowie
dział się za autentycznością słynnych słów Jezusa z Ewangelii według św. Mate
usza 16, 17-19: Ty jesteś Piotr. Stwierdzał także, że istnieją wystarczające pod
stawy, aby uznać, że apostoł Piotr przebywał w Rzymie i tam poniósł śmierć.
Cullmann nie akceptował natomiast charakterystycznego dla Kościoła Rzymsko
katolickiego poglądu o kontynuacji apostolskiej funkcji Piotra i o prymacie suk
cesji papieża.
Poczynając od lat pięćdziesiątych, Cullmann zaczął się włączać bezpośrednio
w dialog ekumeniczny za pośrednictwem swoich publikacji i wykładów. W 1957
r., powołując się na organizowaną przez apostoła Pawła kolektę dla Jerozolimy,
zaproponował protestantom i katolikom zbieranie wzajemnych kolekt jako wyra
zu praktycznej solidarności i jako znaku jedności w podziale („Einheit im Ge
trenntsein”). Podkreślał, że jedność ta istnieje już w Chrystusie5.
Punktem kulminacyjnym ekumenicznego zaangażowania Cullmanna był jego
udział w Soborze Watykańskim II (1962-1965) na zaproszenie papieża Jana
XXIII i jako gościa Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan6. Jego publiczne wypo
wiedzi na temat przebiegu obrad Soboru, charakteryzujące się umiarkowaniem i
rzeczowością, były pilnie słuchane przez ojców soborowych oraz przedstawicieli
środków masowego przekazu jako wzorzec reprezentatywnego dla całego prote
stantyzmu stanowiska. Wielu mówców w auli soborowej powoływało się na jego
opinię. W miarę umacniania się wpływów zwolenników nowej, dynamicznej teo
logii soborowej rósł też w Rzymie autorytet Oscara Cullmanna.
Cullmann był rzecznikiem pełnego nadziei i odważnego, ale zarazem reali
stycznego ekumenizmu, który nie wiąże większych nadziei ze spektakularnymi
krokami. Uważał, że podstawową sprawą jest respektowanie charyzmatów, któ
rymi są obdarzone poszczególne Kościoły oraz osiąganie przez dialog lepszego
zrozumienia wzajemnego.
Teolog bazylejski zwracał słusznie uwagę na to, że w przeciwieństwie do
wcześniejszych stuleci, w których teologia była sprawcą niekończących się spo
rów, w czasach dzisiejszych inicjatorami zbliżenia są właśnie teolodzy. Ostrzegał
stale przed niecierpliwością ekumeniczną. Zwracał uwagę, że dążenia do prawdy
nie można złożyć na ołtarzu chwiejnej jedności osiąganej za wszelką cenę. Przy
pominał słowa apostoła Pawła z Listu do Efezjan 4, 15, zgodnie z którymi jed
ność musi opierać się na miłości i prawdzie. Sentymentalny ekumenizm nie ma
racji bytu. Niecierpliwość nie ma żadnego uzasadnienia, wszak trwającego od
blisko pięciu wieków podziału nie da się usunąć w przeciągu niewielu lat.
4 O. Cullmann, Petrus - Jünger, Apostel, Märtyrer . Das historische und das theologische
Petrusproblem, Zürich 1952 (drugie wydanie - 1960).
5 F. Christ, op.cit., s. 541.
6 Sekretariatowi ds. Jedności Chrześcijan, którym kierował wówczas kard. A. Bca, Cullmann
zadedykował w 1965 r. swoją książkę pt. Heil als Geschichte jako wkład do dialogu między chrześcijanami
różnych Kościołów, w wierze i nadziei, że także to, co nas dzieli, przyczyni się do „falow ego" i
uwzględniającego drogi okrężne postępu historii zbawienia.
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Cullmann opublikował w 1986 r. książkę pt. „Jedność przez różnorodność”7,
która jest poniekąd syntezą jego wieloletnich doświadczeń i przemyśleń w dziedzi
nie ekumenizmu. Wywołała ona żywą dyskusję wśród księży, profesorów teologii,
przywódców kościelnych i świeckich, wywodzących się z głównych tradycji chrze
ścijaństwa. W 1990 r. zaszła potrzeba wznowienia tej publikacji poszerzonej o roz
dział, w którym autor ustosunkował się do poruszonych w dyskusji kwestii8.

Jedność przez różnorodność
Już na pierwszych stronach swojej książki Cullmann podkreśla: Nie chodzi o
jedność mimo różnorodności, lecz o jedność w różnorodności, a nawet o jed 
n o ś ć przez różnorodność (s. 27). Jako profesjonalny egzegeta stara się wyka
zać, że Nowy Testament odżegnuje się od uniformizmu. Duch Święty, zgodnie ze
swoją istotą, tworzy jedność, która mieści w sobie różnicującą wielość. I dalej:
Bogactwo pełni Ducha Świętego istnieje w różnorodności /.../ Uniformizm jest
grzechem przeciw Duchowi Świętemu (s. 28).
Potwierdzenie dla powyższego wywodu znajduje Cullmann w I Liście do Ko
ryntian 12, 4, gdzie jest mowa o różnych darach tego samego Ducha. Charyzma
ty rozumie on nie tylko jako indywidualne dary Ducha, lecz także jako przymioty
poszczególnych Kościołów.
Jeśli ideą przewodnią teologa bazylejskiego jest jedność przez różnorodność,
to spinającą je klamrą byłaby pozytywna ocena poszczególnych wyznań chrześci
jańskich. Już w uwagach wstępnych do książki czytamy: Główna perspektywa, w
jakiej widzę problemy ekumeniczne, perspektywa, która mi się narzucała i potwier
dzała /.../podczas całej mojej działalności dydaktycznej oraz podczas wielu spo
tkań z chrześcijanami innych wyznań, jest następująca: każda konfesja chrześci
jańska ma niezbywalny dar Ducha, charyzmat, który winna zachować, pielęgno
wać, oczyszczać i pogłębiać, a nie wyzbywać się go w imię ujednolicenia. I dalej:
Moje liczne spotkania z chrześcijanami innych wyznań i moje doświadczenia, któ
re poczyniłem uczestnicząc w ich nabożeństwach, były tego potwierdzeniem i umoc
niły mnie w głębokim przekonaniu, że w każdej konfesji chrześcijańskiej obecny
jest jeden Kościół Chrystusa w specyficznym kształcie jako Ciało Chrystusa, i że
dążenia ekumeniczne winny to mieć na względzie (s. 14).
Charyzmaty poszczególnych tradycji chrześcijańskich Cullmann charaktery
zuje następująco: charyzmat protestancki to - z jednej strony - skupienie uwagi
na Biblii („biblische Konzentration”), z drugiej zaś - wolność chrześcijańska,
która sprzyja otwarciu na świat, a jednocześnie wywiera wpływ na strukturę Ko
ściołów protestanckich.
7 O. Cullmann, Einheit durch Vielfalt - Grundlegung und Beitrag zur Diskussion über die
Möglichkeiten ihrer Verwirklichung, Tübingen 1986.
8 Omawiając książkę Cullmanna opieram się na drugim wydaniu, do niego więc odnoszą się podane
w tekście strony.
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Istotne charazmaty Kościoła katolickiego to uniwersalizm w znaczeniu prze
strzennym i czasowym (prawowita tradycja) i instytucja, organizacja, która umoż
liwia przemawianie w sposób wiążący do swoich członków i do świata oraz
stwarza jednolite struktury.
Jako charyzmaty Kościoła prawosławnego Cullmann wymienia teologiczne
pogłębienie pojęcia Ducha i konserwowanie tradycyjnych form liturgicznych
(s. 34-35).

Praktyczne urzeczywistnienie jedności w różnorodności
Po wykazaniu, że Nowy Testament dopuszcza jak najbardziej jedność w róż
norodności, Cullmann w części drugiej swego interesującego studium przedsta
wia propozycje praktycznego urzeczywistnienia tej jedności.
Teolog bazy lej ski proponuje rzeczywistą wspólnotę w pełni samodzielnych
Kościołów, które pozostają przy tradycji katolickiej, protestanckiej i prawosław
nej, zachowując swoje dary duchowe, ale nie po to, by się odseperować, lecz by
utworzyć wspólnotę tych wszystkich, którzy wzywają imienia Jezusa Chrystusa
(s. 59).
Ideą przewodnią jest więc wspólnota Kościołów. Odpowiedź Cullmanna na
zasadnicze pytanie w sprawie możliwości zawarcia takiej wspólnoty wypada
twierdząco. Uważa on, że w świetle nowotestamentowego pojmowania chary
zmatów i historii zbawienia istniejące różnice nie stanowią trudności, które były
by nie do pokonania.
Jedyną przeszkodą mogłoby być - według teologa bazylejskiego - wysuwane
przez Kościół katolicki roszczenie, że dysponuje pełnią chrześcijańskich środ
ków łaski i prawd (s. 62). Roszczenie to osłabiają jednak nowsze wypowiedzi
teologów katolickich, Karla Rahnera (1904-1984) i Heinricha Friesa (19111998)9, przyznające, że w każdym Kościele istnieją jakieś deficyty, toteż pełnia
realizuje się dopiero przez przyjęcie uzupełniających elementów od innych trady
cji kościelnych.
Właściwe trudności w realizowaniu wspólnoty Kościołów Cullmann dostrze
ga słusznie tam, gdzie chodzi o pytanie, czy wspólnota ta musi się przejawiać w
widzialnej, strukturalnej formie. Przy okazji zwraca uwagę, że widzialna realiza
cja jedności w różnorodności jest możliwa w dwojaki sposób: 1/ przez wspólną
ekumeniczną współpracę w poszczególnych dziedzinach oraz 2/ przez tworzenie
specjalnej struktury.
Pierwsza forma współpracy obejmuje: ekumeniczne rozmowy teologiczne,
prowadzące do opracowania wspólnych tekstów; wspólną pracę biblijną; wspól
ne nabożeństwa; wspólne instytuty; wspólne inicjatywy społeczne. Teolog bazy9
Chodzi to o głośną pracę H. Friesa i K. Rahnera: Einigung der Kirchen - reale Möglichkeit, Freiburg
1983. Wydanie rozszerzone ukazało się w 1985 r.
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lejski przestrzega, by w ramach teologicznych dialogów dwustronnych nie prze
kraczać granicy tożsamości konfesyjnej (s. 66).
Cullmann nie jest szczególnym entuzjastą częstego praktykowania interkomunii. Opowiada się za wspólną uroczystością eucharystyczną w pewnych wyjąt
kowych przypadkach, wówczas, gdy zachowana zostaje tożsamość różnych Ko
ściołów we wspólnocie (s. 71). Sprzeciwia się natomiast uroczystościom interkomunijnym, organizowanym z motywów wspólnej obojętności wobec spraw
wiary. Ta wspólnota j e s t - jego zdaniem - gorsza niż wszelki rozłam. Chodzi tu o
zasługującą na odrzucenie jedność „za wszelką cenę”, za cenę sensu Uczty Pań
skiej (s. 72).
Teolog bazy lejski proponuje, aby podczas spotkań międzywyznaniowych się
gano częściej po starokościelny zwyczaj organizowania agapy - uczty miłości.
Uważa, że obok ekumenicznych nabożeństw Słowa Bożego byłaby to praktyka
możliwa do zaakceptowania przez wszystkie Kościoły.
Cullmann jest zwolennikiem strukturalnego urzeczywistnienia wspólnoty, to
też opowiada się za koniecznością wspólnej organizacji, która nie zadowala się
zwykłą współpracą i okazywaniem solidarności w poszczególnych kwestiach.
Sądzi, że każda wspólnota jest narażona na najrozmaitsze niebezpieczeństwa, za
równo ta, której się nada strukturę, jak i ta, która nie przyjmie form struktural
nych. Ale rozważając za i przeciw, trzeba się jednak zdecydować na mniej lub
bardziej luźną strukturę /.../M a ona ukazać wyraźnie, że we wszystkich Kościo
łach partykularnych, mających wejść w skład planowanej wspólnoty, w struktu
rze każdego z nich istnieje jeden Kościół jako Ciało Chrystusa (s. 77-78). Cull
mann nie waha się mówić w tym kontekście o superstrukturze i narzucających się
modelach jedności.
Teolog bazylejski dostrzega wyraźnie wielką trudność, jaką sprawia idea pa
pieża jako gwaranta jedności (s. 79). Trudność ta wynika z faktu, że idea papie
ska ma dla strony katolickiej rangę wypowiedzi dogmatycznej, której w obecnej
formie nie są w stanie zaakceptować ani prawosławni, ani protestanci. Zastana
wiając się więc nad formami ewentualnej struktury poszukiwanej wspólnoty
Cullmann odrzuca model urzędu Piotrowego, chociaż uczynienie tego kroku nie
przychodzi mu łatwo. Zdaje jednak sobie sprawę, że na obecnym etapie stosun
ków międzywyznaniowychnie byłoby to rozwiązanie zadowalające wszystkie
strony.
Cullmann skłania się ku poglądowi, że modelem strukturalnego urzeczywist
nienia wspólnoty mógłby być sobór, ale sobór niezależny od papiestwa. Jest on
świadom trudności, jakie wynikają przy tej okazji dla Kościoła katolickiego,
gdyż w rozumieniu tego Kościoła istnieje ścisłe strukturalne powiązanie między
soborem a papiestwem (s. 111-112).
Z drugiej jednak strony z obu konstytutywnych elementów struktury katolic
kiej - papiestwa i soboru - elementem, który sprawiłby mniej trudności niekato
likom, byłby sobór. Idea soborowa jest wszak żywa do dzisiaj w całym prawosła
wiu. Jest ona bliska także Kościołom protestanckim, które realizują ją w jakimś
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sensie poprzez swoje synody. Teolog bazylejski dochodzi więc do następującej
konkluzji: dla superstruktury wspólnoty autonomicznych Kościołów może być
wzięte zatem pod uwagę rozwiązanie soborowe.
Proponowane przez Cullmanna zgromadzenie soborowe posiadałoby prezy
dium złożone z delegatów różnych Kościołów. Ich liczba musiałaby odpowiadać
wielkości Kościoła. W sposób naturalny Kościół katolicki wysyłałby więcej dele
gatów niż każdy inny Kościół. Wybór tematów byłby dokonywany w taki spo
sób, że przedmiotem obrad byłyby tylko sprawy interesujące wszystkie autono
miczne Kościoły. Przyjmowane przez zgromadzenie soborowe teksty nie powin
ny być tylko dokumentami konwergencji, lecz winny również manifestować
jedność w różnorodności - jedność w pojednanej różnorodności.lśzgodmonym
tekstom nie wolno by jednak naruszać niezależności poszczególnych Kościołów.
Cullmann zastanawia się także nad kwestią autorytetu, jaki przysługiwałby de
cyzjom soborowego zgromadzenia. Uważa , że gremium to, nie roszcząc sobie
prawa boskiego (ius divinum), oznaczałoby dla wszystkich więcej niż jakakol
wiek konferencja, zwłaszcza że jego uchwały byłyby podejmowane z przywoła
niem Ducha Świętego. Teolog bazylejski dodaje jednak zastrzeżenie, że uchwały
te nie mogłyby mieć jednak hamującego wpływu na dalszy rozwój charyzmatów
różnych Kościołów (s. 116).
Podsumowując swoje wywody Cullmann dochodzi do ostrożnego wniosku:
Widzieliśmy, że strukturalne węzły soborowego zgromadzenia sprawiają mniej
trudności niż węzły służby Piotrowej, toteż trzeba uznać, że przyjęcie pierwszej
propozycji będzie łatwiejsze dla każdej ze stron /.../Sprawą najważniejszą jest to,
żeby doszła do skutku koinonia jako rzeczywista jedność przez różnorodność
(s. 117).
Karol Karski

SIOSTRA REGINA WITT
(1921-1998)

Jeszcze kilka tygodni przed śmiercią zadzwoniła do mnie „z serdeczną proś
bą”. Drogi panie redaktorze. Czy nie znalazłby pan jakiejś pracy dla młodej, bezrobotnej dziewczyny? - pytała przez telefon. Taka była właśnie do ostatnich
chwil życia siostra Regina: niezwykle uczynna, wrażliwa na potrzeby bliźnich,
po prostu dobra. Nic też dziwnego, że tę skromną luterańską diakonisę, sanita
riuszkę AK, która całe swoje życie poświęciła służbie potrzebującym oraz jedno
ści chrześcijan, żegnało 5 stycznia 1999 r. na cmentarzu ewangelicko-augsbur
skim w Warszawie spore grono duchownych i świeckich z różnych Kościołów
chrześcijańskich.
Siostra Regina Witt zmarła w wieku 77 lat, 30 grudnia, o godz. 1 w nocy, w
Laskach pod Warszawą. Jej śmierć miała wymiar symbolu - zmarła w katolickim
klasztorze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża, w którym przebywa
po dziś dzień jej wielka przyjaciółka, s. Joanna Lossow.
Siostra Regina urodziła się 7 września 1921 r. w Warszawie w rodzinie mie
szanej wyznaniowo: matka Wanda z domu Żamowska była luteranką, ojciec, An
toni Witt - katolikiem. Całe życie była związana ze stołecznym kościołem ewan
gelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie. Tu została ochrzczona i przystą
piła do konfirmacji, tutaj też, krótko przed wybuchem wojny, 1 sierpnia 1939,
wstąpiła do Diakonatu Ewangelickiego „Tabita”.
Wcześniej ukończyła Szkołę Pielęgniarską przy Szpitalu Ewangelickim w
Warszawie. We wrześniu, gdy na Warszawę spadały bomby, odmówiła wyjazdu
do Stanów Zjednoczonych z zaprzyjaźnionym małżeństwem - pastorem i jego
żoną - Polką, którzy chcieli ją adoptować. W tym geście było coś z patriotycznej
postawy biskupa Juliusza Burschego i wielu innych polskich luteran, którzy mo
gąc wyjechać z okupowanego kraju, zostali skazując się na najgorszy los.
Młoda diakonisa pracowała w szpitalu ewangelickim przy ulicy Karmelickiej.
Była to służba heroiczna: w bombardowanym mieście przybywało chorych i ran
nych, a z położonego nieopodal getta trzeba było ratować żydowskie dzieci,
umieszczając je w rodzinach zastępczych po stronie aryjskiej. W czasie Powsta
nia Warszawskiego, pod pseudonimem Regina, była sanitariuszką Batalionu AK
„Kiliński”; została ranna w nogę i głowę. Za tę działalność odznaczona została
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później m.in. Warszawskim Krzyżem Powstańczym i londyńskim Krzyżem Ar
mii Krajowej. Swoją bohaterską przeszłością okupacyjną siostra Regina nigdy
się nie chwaliła.
W latach 1945-1962 pracowała w ewangelicko-augsburskiej parafii Św. Trój
cy, gdzie była sekretarką ks. Zygmunta Michelisa, wielkiej postaci polskiej ekumenii. To on swoim charyzmatem ekumenicznym wywarł wielki wpływ na dia
konisę, która od tamtego czasu poświęciła się służbie jednania, mimo, że nie bra
kowało jej zajęć. W tym czasie prowadziła kancelarię parafialną, miała pod swą
pieczą kasę odbudowy zniszczonego podczas okupacji kościoła, odtwarzała
zniszczone kartoteki - parafialną i cmentarną, prowadziła szkółkę niedzielną,
pełniła dyżury w sekretariacie Polskiej Rady Ekumenicznej. Późnym wieczorem
wracała ciuchcią do diakonatu w Skolimowie, by rano znowu stawić się w War
szawie do pracy. Siostra Regina nie miała bowiem wóczas możliwości zamiesz
kania w stolicy.
W tamtym czasie zafascynowała była postacią ewangelickiego doktora, Alber
ta Schweitzera, który poświęcił sie służbie trędowatych w Afryce. Chciała pójść
w jego ślady. Jednak ze względu na słaby stan zdrowia komisja lekarska odrzuci
ła jej wniosek na wyjazd na ten kontynent.
W latach 1955-1971 s. Regina pracowała jako pielęgniarka, sekretarka, a nie
raz salowa w gabinecie światowej sławy ortopedy prof. Adama Grucy. Liczne
obowiązki nie przeszkadzały jej włączyć się w pracę na rzecz jedności chrześci
jan.
Od blisko 40 lat przyjaźniła się i współpracowała z s. Joanną Lossow, fran
ciszkanką służebnicą krzyża, wielką polską ekumenistką. Siostry organizowały
dwa razy do roku rekolekcje dla księży, podczas których konferencje głosili
ksiądz katolicki na przemian z duchownym z bratniego Kościoła. W czasie waka
cji i ferii zapraszały młodzież na rekolekcje ekumeniczne, w których uczestniczy
li młodzi chrześcijanie z różnych Kościołów. W pierwsze czwartki miesiąca mo
dliły się wspólnie w kościele św. Marcina o jedność chrześcijan. Miały gromadkę
wspólnych przyjaciół - ks. Jerzego Klingera, ks. Bronisława Dembowskiego, bp
Władysława Miziołka, ks. Michała Czajkowskiego i wielu, wielu innych. Nie
było w Warszawie wydarzenia ekumenicznego, gdzie nie można byłoby spotkać
siostry Reginy i siostry Joanny. Z wielkim oddaniem organizowały słynne opłatki
ekumeniczne w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W 1997 r. obie siostry, za
działalność ekumeniczną otrzymały nagrodę „Bóg zapłać”, przyznaną przez
miesięcznik księży michalitów „Powściągliwość i Praca”.
Papież Paweł VI powiedział im podczas audiencji prywatnej: Niech wasza
przyjaźń, dwóch sióstr z dwóch różnych Kościołów przetrwa do końca waszego
życia, bo jesteście dla Kościoła znakiem i zadatkiem nadziei, że jedność rodziny
chrześcijańskiej zostanie osiągnięta. Słowa te sprawdziły się: przyjaźń ta rzeczy
wiście przetrwała do końca.
Siostra Joanna Lossow tak charakteryzowała swoją przyjaciółkę: Siostra Regi
na to kryształ, szczere złoto, nie można jej nie kochać. Ma jakąś niezwykłą czy
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stość wewnętrzną i pełną uroku prostotę. Myśli bezustannie o innych, żeby komuś
coś ułatwić, pomóc, ulżyć. Nadto cechuje siostrę Reginę jakaś niezwykła, chyba
nadprzyrodzona roztropność. Jest też ogromnie delikatna i subtelna, odgaduje
potrzeby drugiego człowieka, których wcześniej nikt je j nie powiedział. Ma wspa
niałą zdrową formację religijną, jest prawdziwą diakonisą, służebnicą Pańską.
Ma także inne zalety: wybitna inteligencja, szerokie zainteresowania, świetny
styl, gdy opowiada lub pisze i jakiś wielki autentyzm, który sprawia, że jest jedy
na, nie do naśladowania, choć należałoby ją naśladować. Dziękuję Bogu, że dał
mi ją poznać, dziękuję za dar je j przyjaźni. To jest dla mnie wielka, niezasłużona
łaska...
Nabożeństwo pogrzebowe 5 stycznia 1999 r. w kaplicy Halpertów odprawili:
proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii Świętej Trójcy w Warszawie ks.
Włodzimierz Nast, proboszcz pomocniczy tej parafii ks. Sławomir Sikora i ks.
Lech Tranda, II proboszcz stołecznej parafii ewangelicko-reformowanej. Katolic
kie zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które
stanowiły najliczniejszą grupę żałobnych uroczystości, nad trumną s. Reginy od
śpiewały błogosławieństwo Aaronowe. Na niejednej twarzy widać było łzy.
W kazaniu ks. Nast przypomniał pielęgniarską służbę s. Reginy chorym i cier
piącym w ewangelickim domu opieki „Tabita”, opiekę nad rannymi żołnierzami
w Powstaniu Warszawskim oraz pracę wychowawczą i katechetyczną wśród
dzieci. Kaznodzieja przypomniał też, że s. Regina zaangażowała się w działal
ność na rzecz jedności chrześcijan w czasach, kiedy słowo „ekumenizm” było
jeszcze nieznane. Podkreślił, że była bliską współpracownicą ks. Zygmunta Michelisa, wielkiego ekumenisty, a ekumenizm dla s. Reginy nie był hobby, ale rze
czywistą, wspaniałą służbą, której nam tak bardzo potrzeba.
W imieniu bp. Władysława Miziołka, s. Joanny Lossow, franciszkanki służebni
cy krzyża, która przez blisko 40 lat przyjaźniła się ze zmarłą, oraz wielu katolickich
przyjaciół, s. Reginę pożegnał ks. prof. Michał Czajkowski z ATK. Żegnaj siostro
Regino, królowo naszych ekumenicznych serc - mówił nad otwartą mogiłą ks. Czaj
kowski, nawiązując do łacińskiego znaczenia imienia zmarłej. Dziękował luterańskiej diakonisie za wszystko, co uczyniła na wspólnej drodze do jedności.
Zmarłą pożegnali również: emerytowany pierwszy biskup Kościoła Polskokatolickiego, Tadeusz R. Majewski i rektor seminarium Kościoła MetodystycznoEwangelickiego, ks. Adam Kleszczyński. W pogrzebie uczestniczyły ewangelic
kie diakonisę z s. Lidią Gottschalk, przełożoną diakonatu „EBEN-EZER” w
Dzięgielowie k.Cieszyna. Wśród sióstr franciszkanek służebnic krzyża była prze
łożona generalna zgromadzenia, s. Goretti Maria Podoska.
7 stycznia 1999 r., w drogim siostrze Reginie kościele św. Marcina na Starym
Mieście, w którym tak często modliła sie o jedność chrześcijan, została odpra
wiona Msza św. w jej intencji. We Mszy, mimo choroby , uczestniczyła jej przy
jaciółka, siostra Joanna Lossow.
Grzegorz Polak
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lipiec-grudzień 1998

Z zagranicy
- Sympozjum poświęcone konfliktom między Kościołem prawosławnym i
grekokatolickim (unickim) na Ukrainie Zachodniej odbyło się w Wiedniu
w dniach 1-3 lipca z inicjatywy fundacji „Pro Oriente”. Oprócz kard. Franza
Königa w sympozjum uczestniczyli: arcybiskup Wiednia kard. Christoph
Schönbom, grekokatolicki sufragan Lwowa Lubomyr Huzar oraz prawosławny
biskup lwowski i drohobycki Augustyn. Bp Augustyn zarzucił grekokatolikom,
że nie wypełniają zobowiązań podjętych podczas ubiegłorocznych rozmów mię
dzywyznaniowych w Kijowie, z kolei bp Huzar stwierdził, że Rzym i Moskwa
chętnie przedstawiają się jako rzecznicy pokoju, winą za złe stosunki obciążając
unitów. Oświadczył też, że Kościoły na Ukrainie same powinny ostatecznie roz
wiązać swoje problemy. Komunikat końcowy głosi jednak, że Kościół grekoka
tolicki i ukraiński Kościół prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego pragną nor
malizacji wzajemnych stosunków i dążą do pojednania. Obie strony potępiają
wszelkie formy przemocy fizycznej i moralnej, podkreślając zwłaszcza, że nie po
winno dochodzić do zajmowania siłą świątyń drugiego wyznania. Obie delegacje
zaproponują władzom kościelnym zgodny z zasadami Ewangelii sposób postępo
wania w razie konfliktów religijnych. Zamierzają też wystąpić ze wspólnymi ini
cjatywami w zakresie działalności charytatywnej, nauki religii w szkołach, dusz
pasterstwa wojskowego i zaangażowania w sprawy społeczne.
- W dniach od 19 lipca do 9 sierpnia obradowała w Canterbury 13. Konfe
rencja Lambeth, która zgromadziła ponad 700 biskupów anglikańskich z całego
świata. Takie spotkania odbywają się od 1867 r. w odstępach dziesięcioletnich.
Po raz pierwszy w spotkaniu tym uczestniczyło 11 kobiet sprawujących urząd bi
skupa. Arcybiskup Canterbury George Carey, któremu przysługuje godność ho
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norowego zwierzchnika Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, podniósł w swoim
przemówieniu problem ogromnego zadłużenia krajów tzw. Trzeciego Świata. Za
apelował więc do uczestników o podjęcie uchwały wzywającej kraje bogate do
anulowania zadłużenia krajów biednych. Abp Carey wyraził też niepokój o przy
szły kurs swego Kościoła. Zwłaszcza dał wyraz trosce, aby statek anglikański nie
wpadł na mielizny nietolerancji i dyscyplinowania lub na skały fundamentalizmu
czy liberalizmu. Innym tematem, który jeszcze przed rozpoczęciem spotkania
wywołał wiele emocji i sporów, jest postawa anglikańskiego biskupa z Newark
(USA), który zażądał utworzenia międzynarodowej komisji anglikańskiej ds. ho
moseksualizmu. Jego zdaniem, jest to naturalna i normalna forma wyrazu za
chowań ludzkich, prawie tak ja k leworęczność. Na porządku dziennym pojawiła
się sprawa dopuszczenia praktykujących homoseksualistów do urzędów kościel
nych. Po dłuższej debacie przyjęto jednak rezolucję głoszącą, że praktykowanie
homoseksualizmu jest niezgodne z Ewangelią, i zalecono abstynecję seksualną
(celibat) wszystkim, którzy nie są powołani do małżeństwa. Ogółem przyjęto po
nad 100 rezolucji na najróżniejsze tematy. M.in. zdecydowanie odrzucono euta
nazję, stwierdzając, że ani nie da się je j pogodzić z wiarą chrześcijańską, ani
nie wolno dać na nią przyzwolenia w ustawach obywatelskich. W sprawie po
zycji kobiety w Kościele postanowiono, że nikogo nie można zmuszać do ordy
nowania kobiet. Stwierdzono też, że arcybiskup Canterbury powinien otrzymać
szersze pełnomocnictwa, które umożliwią mu skuteczniejszą pomoc dla pro
wincji kościelnych w sytuacjach, gdy na ich terenie toczy się np. wojna domo
wa. Postanowiono powołać międzynarodową komisję, która opracuje projekt
takich pełnomocnictw. Mons. Timothy Galligan, który wraz z bp. Pierre Duprey uczestniczył w obradach z ramienia Papieskiej Rady ds. Jedności Chrze
ścijan, powiedział Radiu Watykańskiemu, że po euforii i entuzjazmie z czasów
Vaticanum II stosunki katolicko-anglikańskie znowu się skomplikowały. Pod
kreślił, że obie strony zdają sobie sprawę z istniejących trudności, stojących na
drodze do ponownego zjednoczenia obu Kościołów. Jedną z głównych przy
czyn tych przeszkód jest wprowadzenie w anglikanizmie ordynacji kobiet. Se
kretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej Ishmael Noko, przemawia
jąc do uczestników Konferencji Lambeth, zaproponował zawarcie ogólnoświa
towego porozumienia w sprawie pełnej wspólnoty kościelnej między
luteranami i anglikanami. Takie porozumienia istnieją już częściowo w Euro
pie, w najbliższej przyszłości należałoby je również wprowadzić w Ameryce
Północnej i Afryce. Uzupełniająco trzeba dodać, że Konferencje Lambeth są
ciałem doradczym, ich uchwały nie mają charakteru wiążącego dla 37 prowicji
kościelnych Wspólnoty Kościołów Anglikańskich.
- Synod Biskupów Kościoła Prawosławnego Bułgarii potwierdził 22 lipca
wcześniejsze pogłoski o decyzji w sprawie wycofania się ze współpracy ze Świa
tową Radą Kościołów. W maju 1997 r. z ŚRK wystąpił Kościół Prawosławny
Gruzji.
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- Papież Jan Paweł II w piśmie apostolskim „O teologicznej i prawnej naturze
konferencji episkopatów”, opublikowanym w Watykanie 23 lipca, podkreślił po
nownie przywódczą rolę biskupa Rzymu. Jednocześnie napomniał, aby oświad
czenia episkopatów były publikowane tylko wówczas, gdy zostały przyjęte jed
nomyślnie. Zgromadzeni biskupi muszą być świadomi ograniczenia swoich wy
powiedzi nawet w sytuacji, gdy są one oficjalne, autentyczne i we wspólnocie ze
Stolicą Apostolską.
- W dniach od 31 lipca do 8 sierpnia odbyło się w Sigtunie (Szwecja) dzie
wiąte posiedzenie Wspólnej Komisji Luterańsko-Prawosławnej. Przyjęto deklara
cję na temat: „Zbawienie: łaska, usprawiedliwienie i współdziałanie (synergia)”.
Ustalono, że podczas następnego spotkania za dwa lata przedstawiciele obu stron
zajmą się tajemnicą Kościoła. Ustalono, że praca nad tym tematem zacznie się od
zagadnienia: „Słowo i sakramenty (misteria) w życiu Kościoła”. Asystujący se
kretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej ds. ekumenizmu Sven Oppegaard pozytywnie ocenił bilans dotychczasowych rozmów. Jego zdaniem obecne
posiedzenie było ważnym krokiem w luterańsko-prawosławnych staraniach na
rzecz wspólnego naświetlenia i sformułowania podstawowych elementów wiary
chrześcijańskiej. Mimo różnic między naszymi tradycjami co do terminologii teo
logicznej i zasadniczych kwestii i tak udało się nam wyartykułować wspólnie
istotne aspekty łaski Bożej i zbawienia w Chrystusie - powiedział Oppegaard.
Celem dialogu luterańsko-prawosławnego, odbywającego się od 1981 r., jest peł
na wspólnota kościelna jako pełne wzajemne uznanie.
- Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan kard. Edward
Cassidy otrzymał 24 sierpnia wyróżnienie im. Sigmunda Sternberga za zaangażo
wanie na rzecz dialogu katolicko-żydowskiego. Nagrodę wręczono kardynałowi
w czasie konferencji Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ), która
odbywała się w niemieckiej miejscowości Erlbach pod hasłem: „Jedność bez uni
formizacji - wyzwanie pluralizmu”.
- Po raz pierwszy w historii obaj główni rabini Izraela, Yisrael Meir Lau i
Eliahu Bakshi Doron, złożyli wizytę w dniu 24 sierpnia patriarsze łacińskiemu
Jerozolimy Michelowi Sabahowi. Przy tej okazji wypowiedzieli się na rzecz
poszerzenia dialogu także o przywódców muzułmańskich. Przyczyną spotkania
była wspólna troska o nie zakłócenie pokojowego procesu między Izraelem a
Palestyną.
- Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (ICCJ) podczas obrad w miej
scowości Erlbach (Niemcy) wybrała 27 sierpnia nowego prezydenta. Został nim
David Rosen z Izraela. Nowy prezydent urodził się w 1950 r. w Anglii i po stu
diach w Izraelu był w latach 1975-1985 rabinem w Afryce południowej i Irlandii,
gdzie zakładał krajowe organizacje ds. współpracy międzyreligijnej oraz nimi
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kierował. Po powrocie do Izraela w 1985 r. był profesorem judaistyki w Ośrodku
ds. Studiów Bliskowschodnich. Poprzednik Rosena, duchowny ewangelicki i
profesor teologii Martin Stöhr, był pierwszym Niemcem, który przez osiem lat
stał na czele ICCJ. Przez przyjęcie Ukrainy liczba krajowych organizacji zweiązanych z ICCJ wzrosła do 29.
- Z udziałem ponad 300 oficjalnych przedstawicieli wyznań chrześcijań
skich i religii niechrześcijańskich z przeszło 40 krajów odbyło się w dniach 30
sierpnia - 1 września w Bukareszcie XII Międzynarodowe Spotkanie Modlitew
ne z cyklu „Ludzie i religie”, zorganizowane przez rzymską Wspólnotę św.
Idziego we współpracy z miejscowymi władzami kościelnymi i państwowymi.
Impreza tegoroczna, przebiegająca pod hasłem: „Pokój jest imieniem Boga.
Bóg, człowiek, narody”, odbyła się po raz pierwszy w kraju o większości pra
wosławnej. Na uroczystości otwarcia przybyli: prezydent Rumunii Emil Constantinescu, prawosławny patriarcha Teoktist z Bukaresztu, a także patriarcha
Aleksandrii Piotr VII, patriarchowie przedchalcedońskich Kościołów Wscho
du: Ormiańskiego z Cylicji - Aram I i Etiopskiego z Addis Abeby - Paulos, pre
fekt watykańskiej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich kard. Achille Silvestrini oraz naczelny rabin Izraela Meir Lau, prof. Ismail z Islamskiego Uniwer
sytetu Al-Azhar w Kairze i przewodniczący Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża - Cornelio Samaruga. Kościół rzymskokatolicki reprezentowali ponadto
m.in. kardynałowie Roger Etchegaray, Edward Cassidy i Józef Glemp. Jednym
z celów spotkania było przygotowanie „klimatu ekumenicznego” dla planowa
nej wizyty w Rumunii papieża Jana Pawła II. Byłaby to pierwsza wizyta papie
ża w kraju z przewagą ludności prawosławnej. Duże wrażenie zrobiło na
wszystkich zakończenie spotkania, gdy późnym wieczorem odczytano i zaczęto
podpisywać Apel Pokoju, po czym uformowała się procesja ze świecami, która
przeszła głównymi ulicami stolicy. Wcześniej, przez dwa dni odbywały się spo
tkania panelowe na tematy: perspektywy humanizmu, ekumenizmu i dialogu
chrześcijańsko-muzułmańskiego i międzyreligijnego, prawa człowieka i religie,
Rumunia i Europa, apel o życie - przeciw karze śmierci, religia i naród między
Wschodem i Zachodem, ubodzy, problemy Morza Śródziemnego, głoszenie
Boga światu, monastycyzm, modlitwa, religie japońskie, przyszłość człowieka
wierzącego itp.
- W dniach 3-5 września odbyło się pierwsze posiedzenie dziesiątej rundy
dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego w USA pod patronatem Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce i Krajowej Konferencji Biskupów Katolickich
(NCCB). Naczelny temat nowej rundy dialogu brzmi: „Kościół jako koinonia
zbawienia. Jego struktury i zadania”. W ogłoszonym komunikacie stwierdza się,
że dialog ma zająć się zagadnieniem koinonia w kontekście urzędu na mocy or
dynacji i struktur kościelnej jedności. Pierwsza runda dialogu dwustronnego w
USA rozpoczęła się w 1965 r. Rozmowy doprowadziły do wydania wspólnych
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deklaracji na temat Pisma Świętego, świętych i usprawiedliwienia przez wiarę. Z
okazji posiedzenia opublikowano też broszurę na temat wyników dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego w USA i na płaszczyźnie międzynarodowej.
- Komitet Naczelny Konferencji Kościołów Europejskich (KKE) i Zgroma
dzenie Ogólne Europejskiej Komisji Ekumenicznej ds. Kościoła i Społeczeństwa
(EECCS) na wspólnym posiedzeniu w dniu 12 września w Vaalbeek (Belgia)
postanowiły się połączyć z dniem 1 stycznia 1999 r. Przewiduje się utworzenie
nowej Komisji ds. Kościoła i Społeczeństwa KKE, która będzie reprezentować
Kościoły członkowskie w Unii Europejskiej, Radzie Europy, Organizacji Bez
pieczeństwa i Współpracy w Europie oraz w Organizacji Narodów Zjednoczo
nych. Po przyjęciu nowych członków KKE zrzesza aktualnie 125 Kościołow tra
dycji prawosławnej, starokatolickiej, anglikańskiej i protestanckiej. W 1999 r.
przypada 40. rocznica powołania jej do życia. Z tej okazji w Nyborgu (Dania),
gdzie miało miejsce to wydarzenie, odbędą się we wrześniu uroczystości jubile
uszowe.
- W dniach 14-20 września trwało w Davos kolejne polsko-szwajcarskie
sympozjum. Sympozja te mają długą tradycję, gdyż odbywają się co dwa lata od
19 już lat. Biorą w nich udział przedstawiciele Kościołów: rzymskokatolickiego,
starokatolickich i ewangelickich z obu krajów i reprezentanci Kościoła prawo
sławnego z Polski. Organizują je na przemian w Szwajcarii i w Polsce ekume
niczna szwajcarska Wspólnota Robocza Kościołów Chrześcijańskich oraz Polska
Rada Ekumeniczna we współpracy z Instytutem Ekumenicznym KUL i, obecnie,
z Wydziałem Teologii Uniwersytetu w Opolu. W czasie tych spotkań omawia się
tematy, które dotyczą środowisk ekumenicznych w obu krajach lub budzą ich za
interesowanie. Tym razem pod hasłem „Prawda a dowolność jako problem eku
meniczny” wygłoszono referaty dotyczące przede wszystkim roli Kościołów w
procesie jednoczenia się Europy oraz ich konfrontacji z problemami współcze
sności. Na spotkaniu z burmistrzem Davos Marią von Balmoos uczestnicy wysłu
chali prelekcji o wkładzie Kościołów w służbę społeczeństwu na przykładzie
tego miasta. W sympozjum wzięło udział 25 osób, w tym 11 z Polski.
- Uroczystym nabożeństwem w Amsterdamie Światowa Rada Kościołow
uczciła 19 września 50. rocznicę swojego istnienia. Uczestniczyła w nim również
królowa Holandii Beatrix. Katolikos Aram Keshishian z Ormiańskiego Kościoła
Apostolskiego, przewodniczący Komitetu Naczelnego ŚRK, w okolicznościo
wym kazaniu przypomniał, że w 1948 r. Kościoły złożyły przyrzeczenie, iż chcą
pozostać w łączności ze sobą. W związku z wystąpieniem z ŚRK niektórych Ko
ściołów prawosławnych zaapelował on o pozostawanie w tej organizacji. Musimy
pozostawać w łączności ze sobą, musimy się wspólnie modlić, musimy wspólnie
namyślać się i działać, musimy się zrastać w pełną wspólnotę - podkreślił prze
wodniczący Komitetu Naczelnego.
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- Po raz pierwszy w historii przewodniczący i delegaci 34 episkopatów ka
tolickich z całej Europy, uczestniczący w dorocznym zgromadzeniu ogólnym
Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), obradowali w prawosławnym
klasztorze. Konferencja odbyła się w dniach 1-4 październia w Valamo (Finlan
dia). Episkopat Polski reprezentował jego przewodniczący, prymas Józef
Glemp. Zgromadzenie, którego obradami kierował kard. Miroslav Vlk z Pragi
jako przewodniczący CCEE, omówiło sytuację Kościoła w diasporze oraz trud
ności, jakie przeżywa Kościół katolicki w niektórych krajach europejskich, np.
w Rosji, na Białorusi, Ukrainie, w Grecji czy Turcji. Jak powiedział kard. Vlk,
dyskusja wykazała, że problematyka pogranicza jest dla Kościoła ważnym do
świadczeniem w sprawach dialogu ekumenicznego, spotkania z innymi religiami, a także kontaktów Europy z innymi kontynentami. W rok od Drugiego Eu
ropejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, które odbyło się w Grazu w czerw
cu 1997 r., członkowie CCEE podkreślili, że ekumenizm należy do zadań
priorytetowych Rady. Ustalono, że wspólnie z Konferencją Kościołów Europej
skich, zrzeszającą Kościoły protestanckie, prawosławne, anglikańskie i staroka
tolickie naszego kontynentu, sformułowana zostanie ekumeniczna karta dla Eu
ropy, której ostateczna treść będzie dyskutowana przez episkopaty i wszystkie
Kościoły poszczególnych krajów.
- 2 października jeden z najwybitniejszych teologów ewangelickich prof.
Wolfhart Pannenberg ukończył 70 lat. Po studiach teologicznych i filozoficznych
zaczął wykładać w Wyższej Szkole Teologicznej w Wuppertalu. W latach sześć
dziesiątych słynna stała się jego krytyka tez teologicznych Karola Bartha, zawar
ta w dziele zbiorowym „Objawienie jako historia”. W latach 1961-1968 był pro
fesorem teologii systematycznej w Moguncji, następnie - do przejścia na emery
turę w 1994 r. - w Monachium. Kierował także uniwersyteckim Instytutem ds.
Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu, prowadząc badania nad ekumenizmem,
ideami Teilharda de Chardin i amerykańską teologią procesu. W latach 19801988, wraz z rzymskokatolickim biskupem Karlem Lehmannem, obecnym prze
wodniczącym Episkopatu Niemiec, współprzewodniczył ekumenicznej grupie ro
boczej teologów katolickich i ewangelickich. Po polsku ukazały się następujące
prace Pannenberga: „Kim jest człowiek” (Paryż 1978) oraz „Człowiek, wolność,
Bóg” (Kraków 1995).
- Watykan odwołał planowaną na 3 października audiencję papieską dla
zwierzchnika szwedzkiego Kościoła luterańskiego, abpa K. G. Hammara. Obser
watorzy watykańscy uważają, że powodem takiej decyzji były protesty katolików
wobec postępowania arcybiskupa, znanego ze swej tolerancyjnej postawy wobec
homoseksualistów. Ostatnio zezwolił na otwarcie w swej katedrze w Uppsali wy
stawy fotograficznej, na której znalazło się przedstawienie Ostatniej Wieczerzy z
apostołami w butach na szpilkach i przebranych za kobiety. Wokół tej sprawy
wynikła ożywiona dyskusja w Szwecji. Abp Hammar skrytykował postawę Waty
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kanu podczas spotkania z dziennikarzami, stwierdzając, iż jest rzeczą osobliwą, że
w ten sposób chce się upokorzyć cały Kościół szwedzki. Arcybiskup stwierdził, że
wskutek zaistniałej sytuacji rozważana jest w Szwecji całkowita rezygnacja z pod
róży do Rzymu. Według szwedzkiego czasopisma kościelnego „Kyrkans Tidning”
przełożenie audiencji papieskiej było też totalnym zaskoczeniem dla katolików
szwedzkich. Henri Roelvink, przewodniczący katolickiego wydziału ekumeniczne
go, wyraził nadzieję, że cała ta sprawa nie zaszkodzi ekumenii w Szwecji.
- Uroczystym nabożeństwem odprawionym w Chicago w dniu 4 października
zainaugurowana została wspólnota ołtarza i ambony między Kościołem Ewangelicko-Luterańskim w Ameryce a trzema Kościołami tradycji ewangelicko-refor
mowanej w USA: Kościołem Prezbiteriańskim, Zjednoczonym Kościołem Chry
stusa i Kościołem Reformowanym Ameryki.
- 8 października podano do wiadomości, że nowym sekretarzem generalnym
Europejskiej Federacji Baptystów (EFB) został Theo Angelow, przewodniczący
Związku Baptystów Bułgarii. Ten 59-letni biochemik i pastor obejmie swój nowy
urząd jesienią 1999 r. jako następca pastora Karla Heinza Waltera z Hamburga,
który przejdzie na emeryturę. W skład EFB wchodzi 50 Kościołów baptystycznych w Europie i na Bliskim Wschodzie, które zrzeszają łącznie 750 000 człon
ków. Prezydentem EFB jest Brytyjczyk David Coffey.
- Dnia 16 października minęła 20 rocznica pontyfikatu papieża Jana Pawła II.
Był to okres wzmożonej aktywności Kościoła rzymskokatolickiego również na
niwie ekumenicznej.
- W dniach 14-18 października odbyło się w Strasburgu (Francja) oficjalne
spotkanie między mennonitami a katolikami pod hasłem: „Ku uzdrowieniu wspo
mnień”. Było to pierwsze od XVI wieku oficjalne spotkanie reprezentantów obu
Kościołów. W posiedzeniu wzięło udział 7 przedstawicieli Światowej Konferen
cji Menninitów pod przewodnictwem Helmuta Haidera z Kanady. Delegacji kato
lickiej, powołanej przez Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan, przewodniczył
biskup Joseph Martino z Filadelfii (USA), który posiada już doświadczenie
współpracy z mennonitami na terenie swojej diecezji. Droga do nawiązania ofi
cjalnych stosunków wyglądała następująco. Przedstawiciel Watykanu, John Mutiso Mbinda z Kenii, został zaproszony na Zgromadzenie Światowej Konferencji
Menninitów w Kalkucie (Indie). Przy tej okazji poinformował, że Kościół kato
licki byłby zainteresowany dialogiem z mennonitami. Ci ostatni zareagowali na
to pozytywnie i tak rozpoczęły się przygotowania do oficjalnego dialogu. Jego
celem jest porozumienie i pojednanie. Strona katolicka ma nadzieję, że mennonici przybliżą jej swą teologię pokoju. Inne tematy przyszłych rozmów to: znacze
nie tradycji w odniesieniu do Pisma Świętego, Chrzest i Wieczerza Pańska (rozu
mienie sakramentu), pojęcie Kościoła.
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- Dnia 21 października zmarł w Szwecji w wieku 80 lat znany teolog luterański i ekumenista pochodzenia węgierskiego - Vilmos Vajta. Swój kraj ojczysty
opuścił podczas drugiej wojny światowej, udając się do Szwecji, gdzie obronił
pracę doktorską. W 1952 r. został pierwszym dyrektorem Wydziału Teologiczne
go Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie. W 1964 r. stanął na czele nowo
utworzonego luterańskiego Instytutu Badań Ekumenicznych w Strasburgu, któ
rym kierował do przejścia na emeryturę w 1981 r. Był autorem wielu cennych
publikacji. Jego studium pt. „Teologia nabożeństwa u Lutra” (1952) należy jesz
cze dzisiaj do dzieł standardowych w dziedzinie badań nad Lutrem. Potem ogło
sił wiele publikacji na temat historii, ustroju i życia Kościołów luterańskich w
świecie. Uczestniczył w obradach II Soboru Watykańskiego w charakterze obser
watora, a także w dialogu luterańsko-katolickim na płaszczyźnie światowej. W
1990 r. otrzymał honorowy doktorat Wyższej Szkoły Teologicznej Kościoła Lute
rańskiego na Węgrzech.
- Znany teolog katolicki Hans Küng otrzymał 21 października w Londynie
Interfaith Gold Medallion (międzyreligijny złoty medal) Międzynarodowej Rady
Chrześcijan i Żydów za nadzwyczajny wkład do międzynarodowego dialogu reli
gijnego. Szczególnie podkreślono przy tej okazji tezę Künga, że w obliczu glo
balnej ekonomii, technologii i obejmujących cały świat mediów konieczny jest
także globalny etos, który mogłyby przyjąć wszystkie narody.
- 24 października minęła 350. rocznica podpisania pokoju westfalskiego. Za
warty w Münster między Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego i Francją
oraz w Osnabrücku między Cesarstwem i Szwecją pokój kończył wojnę trzydzie
stoletnią, państewkom niemieckim dawał samodzielność i federalizm, a Holandii
i Szwajcarii - niezależność. Wojna spustoszyła pół Europy, ludność samych Nie
miec spadła z 20 min do 8 min. Traktat przywracał pokój religijny na zasadzie
„czyja władza tego wyznanie”, jednak znajdujący się pod władzą katolickich
Habsburgów ewangelicy śląscy otrzymali prawo wzniesienia kilku tzw. świątyń
pokoju. Jedna z nich, arcydzieło barokowej sztuki snycerskiej, zachowała się
m.in. w Świdnicy. Uroczystości rocznicowe zgromadziły w dniach 6-8 listopada
w Münster i Osnabrücku grono 20 monarchów i przywódców państw europej
skich. Głównym punktem obchodów było nabożeństwo ekumeniczne w kościele
mariackim w Osnabrücku, podczas którego kazanie wygłosił przewodniczący
Rady Kościoła Ewangelickiego Niemiec ks. bp Manfred Kock.
- Ze wstydem stwierdzamy; że nasze Kościoły wykazały obojętność wobec
Żydów i innych prześladowanych - głosi tekst oświadczenia o winie wobec Ży
dów, przyjętego 29 października w Wiedniu podczas Synodu Generalnego Ko
ściołów Ewangelickich w Austrii. Jest to tym bardziej niezrozumiałe - napisali
sygnatariusze oświadczenia - że jako ewangelicy we własnej historii, szczególnie
w okresie kontrreformacji, sami byliśmy dyskryminowani i prześladowani. Ko
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ścioły nie zaprotestowały przeciw widocznej niesprawiedliwości, milczały i od
wracały głowę. Uczestnicy Synodu stwierdzają, że winę w związku Holocaustem
ponoszą nie tylko pojedynczy chrześcijanie, ale także Kościoły ewangelickie.
Wspominając z żalem wszystkich prześladowanych, którzy ograbieni zostali z
praw obywatelskich i ludzkiej godności, wystawieni na niesłychane prześladowa
nia i zamordowani w obozach koncentracyjnych, Synod Generalny składa Żydow
skiej Gminie Wyznaniowej i Żydom w Austrii zapewnienia dotyczące przyszłej
działalności. Kościoły ewangelickie w Austrii zobowiązują się do poddania rewizji
swej nauki, kazań, liturgii i praktyki kościelnej w kontekście antysemityzmu oraz
do przeciwstawiania się społecznemu i jednostkowemu antysemityzmowi. Kościo
ły ewangelickie w Austrii podejmą starania o odpowiednie ukształtowanie stosun
ków między chrześcijanami a Żydami. Ewangelików obciążają późne pisma Lutra i
jego żądanie wypędzenia i prześladowania Żydów - stwierdzają uczestnicy Synodu
w dalszej części oświadczenia, zapewniając o odrzuceniu tych pism. Oświadczenie
Kościołów ewangelickich w Austrii kończy się stwierdzeniem, że działalność mi
syjna wśród Żydów nie znajduje uzasadnienia teologicznego i musi być odrzucona.
- Z okazji Święta Reformacji (31 października) sekretarze generalni Świato
wej Federacji Luterańskiej i Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych Ishmael Noko i Milan Opocensky - zaproponowali podjęcie kroków wiodących
do większej wspólnoty między wyznawcami obu rodzin kościelnych. Podczas se
minarium w Ośrodku Reformowanym im. Johna Knoxa w Genewie Noko zapro
ponował niektóre obszary, w których obie rodziny kościelne mogłyby podjąć zin
tensyfikowaną współpracę, np. w zakresie pracy teologicznej. W przyszłości
można by ustalać wspólną tematykę dla zgromadzeń ogólnych. Także sztaby obu
organizacji winny spotykać się regularnie w celu omawiania bieżących proble
mów. Opocensky poparł sugestie Noko w sprawie utworzenia mieszanej grupy
roboczej dla zbadania stosunków luterańsko-reformowanych w skali światowej.
Takie porozumienia jak Konkordia Leuenberska (wspólnota ołtarza i ambony
między luteranami i reformowanymi w Europie, wprowadzona w 1973 r.) i nie
dawno podpisane porozumienie między przedstawicielami obu tradycji kościel
nych w USA nie mogą pozostawać bez następstw. W odniesieniu do ŚFL Noko
przypomniał rok 1984, kiedy to jej Kościoły członkowskie zadeklarowały wspól
notę Słowa i sakramentu. Na tej podstawie w 1990 r. zmieniono statut ŚFL: odtąd
jest ona wspólnotą Kościołów, a nie - jak dawniej - dobrowolnym stowarzysze
niem. Fakt ten sprawił, że Kościoły luterańskie ponoszą nie tylko indywidualną,
lecz także wspólną odpowiedzialność za ekumenię. Czy Światowy Alians Ko
ściołów Reformowanych mógłby przeksztacic się w podobną wspólnotę? - zapy
tał Noko.
- Synod Kościoła Starokatolickiego Holandii na posiedzeniu w Hilversum
podjął w dniu 2 listopada uchwałę w sprawie dopuszczenia kobiet do urzędu ka
płana i biskupa. Drogę do podjęcia tej uchwały utorowała decyzja Międzynaro
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dowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej w 1997 r. Posta
nowiła ona wówczas, że Kościoły członkowskie mają prawo do samodzielnego
decydowania o dopuszczeniu kobiet do kapłaństwa. Kobiety pełniące urząd ka
płański istnieją już w Kościołach starokatolickich Niemiec i Austrii.
- Znany amerykański ewangelista baptystyczny Billy Graham ukończył 7 li
stopada 80 lat. Jako mało kto wywarł on przemożny wpływ na chrześcijaństwo
typu ewangelicznego. Według szacunków 200 min. ludzi w 185 krajach słyszało
jego kazania bezpośrednio, do tej liczby można by dodać setki milionów słucha
czy w telewizji, radiu i w internecie. W USA Graham zaliczany jest do najbar
dziej poważanych osobistości. Od dziesięcioleci głosi on to samo poselstwo: każ
dy człowiek jest grzesznikiem. Jezus Chrystus umarł za wszystkich na krzyżu.
Uratowany będzie tylko ten, kto przyjmie Go jako Pana. Początkowo jego kaza
nia przeniknięte były elementami politycznymi i patriotycznymi. W latach 50. i
60. wypowiedział komunizmowi duchową wojnę i stał po stronie konserwatyw
nych polityków. Popierał politykę zbrojeń w okresie tzw. zimnej wojny, prześla
dowania komunistów w USA i wojnę wietnamską. Pod koniec lat 70. oświadczył
publicznie, że pomylił Królestwo Boże z amerykańskim stylem życia. W 1982 r.
pojechał do Moskwy, tj. w okresie, gdy prezydent Ronald Reagan nazywał Zwią
zek Radziecki imperium zła. Polskę odwiedził dwukrotnie: w 1978 i w 1981 r.
Podczas drugiej wizyty otrzymał honorowy doktorat Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie.
- 9 listopada, w 60. rocznicę Kristallnacht, w ramach XIX Ekumenicznej Deka
dy Pokoju (8-18 listopada) odbyły się w Niemczech liczne nabożeństwa. Aby prze
łamać krąg przemocy, trzeba reagować na każdy, nawet najmniejszy je j przejaw głosiły ulotki. Podczas Kristallnacht nazistowskie bojówki zabiły 91 Żydów, a 30
tys. aresztowano i wywieziono do obozów koncentracyjnych. Spalono i zburzono
101 synagog, 171 domów mieszkalnych, 29 domów handlowych, złupiono 7,5 tys.
sklepów. Żydowskim prawnikom i lekarzom zakazano wykonywanie zawodu, a
całą społeczność żydowską zmuszono do zapłacenia 1 mld marek „odszkodowa
nia”. W oświadczeniu z 7 listopada Episkopat Niemiec stwierdza, że wspomnienie
tamtych wydarzeń nie tylko budzi pytanie o winy przodków, ale także wzywa dziś
do zwalczania nienawiści u korzeni. Zło bowiem zaczyna się szerzyć tam, gdzie
wrogo odnosimy się do obcych, odrzucamy inaczej myślących, rozbudzamy nad
mierny strach o byt i nie okazujemy gotowości do przyjęcia ludzi z tych krajów, w
których życie ludzkie jest rzeczywiście zagrożone.
- Znany teolog katolicki i ekumenista prof. Heinrich Fries zmarł 19 listopada
w Monachium w wieku 87 lat. Pochodził z Mannheim, cieszył się międzynarodo
wą renomą naukową, wykładał na wydziałach teologii katolickiej uniwersytetów
w Tybindze i Monachium. Po stronie katolickiej uchodził za jednego z najwięk
szych animatorów dialogu ekumenicznego. Przez wiele lat był członkiem waty
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kańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan. Jako wieloletni kierownik Instytu
tu Ekumenicznego na Wydziale Teologii Katolickiej w Monachium wraz ze swoim
ewangelickim kolegą prof. Wolfhartem Pannenbergem prowadził wspólne semina
ria. Swoje poglądy na temat dróg wiodących do jedności Kościoła przedstawił
wraz z innym wybitnym teologiem katolickim Karlem Rahnerem w książce pt.
„Zjednoczenie Kościołow - realną możliwością”. Fries był autorem ponad 50 ksią
żek i 1200 artykułów. Ukazywał w nich obraz Kościoła otwartego na świat i samoświadomego, Kościoła, który nie musi się obawiać innych ofert zbawienia.
- Włoscy waldensi skrytykowali opublikowaną 29 listopada bullę papieską z
okazji Roku Świętego 2000. Delegat tego mniejszościowego Kościoła ewangelic
kiego w Komisji Ekumenicznej ds. Roku Świętego, Salvatore Riccardi, stwierdził
w oświadczeniu prasowym, że czuje się tą bullą obrażony. Zapowiedziany w do
kumencie papieskim odpust jest problematyczny. Tutaj od wydarzeń XVI wieku
najwidoczniej nic się nie zmieniło - protestuje reprezentant waldensów. Jeśli Ko
ściół mówi nadal o nabywaniu odpuszczenia grzechów, to jest to dowodem, że
nawet o jotę nie zmienił swoich poglądów. Riccardi wezwał komisję do złożenia
deklaracji w sprawie nadal istniejących problemów ekumenii. Jeśli to nie nastąpi,
to zrezygnuje z pracy w tym gremium.
- Jan Paweł II wystosował 30 listopada przesłanie do patriarchy Konstanty
nopola Bartłomieja I z okazji święta Andrzeja Apostoła. Katolicy i prawosławni
powinni przezwyciężyć różnice i trudności, które przeszkadzają im w osiągnięciu
pełnej jedności - napisał papież. Przesłanie przekazała patriarsze delegacja waty
kańska z kardynałem Williamem Kellertem na czele.
- Pod hasłem: „Nawróćcie się do Boga - bądźcie radośni w nadziei” w stolicy
Zimbabwe, Harare, w dniach od 3 do 14 grudnia obradowało VIII Zgromadzenie
Ogólne Światowej Rady Kościołów (przebieg obrad i „Posłanie” zamieszczamy
w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
- Zdaniem prezydenta Republiki Czeskiej Vaclava Havla Kościoły odgrywają
niezbędną rolę w życiu społeczeństwa. Pokora, która jest związana z ich wyzna
niem wiary, jest cenną towarzyszką życia, czytamy w opublikowanym 6 grudnia li
ście prezydenta do Kościoła ewangelickiego braci czeskich z okazji 80 rocznicy
jego utworzenia. Najwyższy reprezentant Kościoła, senior synodalny Pavel Smeta
na, wezwał chrześcijan do przezwyciężenia obojętności wobec problemów global
nych i silniejszego zaangażowania się na rzecz służby dla innych. Skupienie uwagi
na samym sobie, zadowolenie z siebie i poszukiwanie własnego powodzenia są
grzechem - podkreślił w okolicznościowym kazaniu. Miejsce chrześcijan jest ra
czej tam, gdzie uciskani i pozbawieni nadziei wołają o pomoc. Kościół ewangelicki
braci czeskich, który liczy dziś 130 tys. członków, powstał w grudniu 1918 r.
przez połączenie parafii reformowanych i luterańskich w Czechach i na Morawach.
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- 11 grudnia w wieku 84 lat zmarł we Frankfurcie n.M. znany działacz eku
meniczny ks. Hanfried Krüger. Od 1953 r. pełnił funkcję nadradcy kościelnego
w wydziale zagranicznym Kościoła Ewangelickiego Niemiec (EKD). Jednocze
śnie, od 1956 r. do przejścia na emeryturę w 1980 r. kierował Centralą Ekume
niczną we Frankfurcie, która była organem wykonawczym Wspólnoty Roboczej
Kościołów Chrześcijańskich w Niemczech. W ramach swoich obowiązków wy
dawał również ceniony kwartalnik ekumeniczny „Ökumenische Rundschau”. Re
prezentował EKD na niezliczonych międzynarodowych konferencjach ekume
nicznych. Należał do inicjatorów powołania do życia w 1974 r. Komisji Kontak
tów między Polską Radą Ekumeniczną a Kościołami ewangelickimi w RFN.
Jego „Katechizm ekumeniczny”, który w RFN miał wiele wydań, ukazał się
również po polsku w 1987 roku.
- W orędziu na Boże Narodzenie sekretarz generalny Światowej Rady Ko
ściołów, prof. Konrad Raiser nawiązał do zakończonego kilkanaście dni wcze
śniej VIII Zgromadzenia Ogólnego w Harare. M.in. stwierdził: Zgromadzenie
Ogólne świętowało nie tylko jubileusz 50-lecia Światowej Rady Kościołów. Ją
drem rozważań był nakazany przez Boga Rok Jubileuszowy, który jest „dobrą no
winą dla ubogich”, zwiastując „miłościwy rok Pana” (Łk 4, 18-19).7a dobra no
wina jest aktualna także dzisiaj i można ją zweryfikować tam wszędzie, gdzie
nadzieja chrześcijańska przemienia się w czyn. Boży Rok Jubileuszowy urzeczy
wistnia się tam, gdzie uwięzieni wychodzą na wolność i darowane zostają długi,
gdzie dobra ulegają rozdysponowaniu, a ziemia - jako dobre stworzenie Boga otaczana jest ochroną i podlega odnowie.
- XXI Europejskie Spotkanie Młodych, odbywające się od 28 grudnia do 1
stycznia 1999 w Mediolanie (Włochy), zgromadziło 100 tys. młodzieży z niemal
wszystkich krajów naszego kontynentu, a także niewielkie grupy młodych z Zie
mi Świętej i kilku krajów afrykańskich. Było też ponad 32 tys. Polaków. Towa
rzyszyło im blisko 400 księży. Wraz z młodzieżą modlili się m.in. metropolita
Mediolanu kard. Carlo Maria Martini, bp Gerard Daucourt z Troyes (Francja),
biskupi pomocniczy archidiecezji sarajewskiej - Pero Sudar i diecezji kieleckiej Marian Florczyk, duchowni protestanccy i prawosławni, a także niektórzy polity
cy. Specjalne orędzia do uczestników Spotkania skierowali Jan Paweł II, patriar
cha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I i wielu innych. 31 grudnia przed
północą na terenie poszczególnych parafii rozpoczęły się nabożeństwa i spotka
nia modlitewne. Powitanie Nowego Roku odbywało się podczas tzw. Świąt Naro
dowych - bezalkoholowych imprez, przygotowanych przez miejscowe wspólnoty
parafialne. W jednej z parafii Polacy uczyli wszystkich poloneza, tańczonego
w rytm jednej z kolęd.Organizatorem Spotkania była tradycyjnie Wspólnota z
Taize i miejscowy Kościół.
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- W 52. rocznicę pogromu kieleckiego w kaplicy ewangelicko-augsburskiej
w Kielcach, z inicjatywy ks. Roberta Opali, odbyło się 4 lipca ekumeniczne na
bożeństwo pokutne. Prócz członków zboru uczestniczyli w nim baptyści, meto
dyści, zielonoświątkowcy, prawosławni i katolicy. Nabożeństwu przewodniczył
zwierzchnik Kościoła ewangelicko-reformowanego ks. bp Zdzisław Tranda, któ
ry zwrócił uwagę zebranych na coraz częstsze w Polsce wystąpienia antysemic
kie. Kazanie wygłosił duchowny ewangelicko-augsburski ks. Roman Mikler,
przewodniczący krakowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, na podsta
wie słów św. Pawła: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej (Rz 11, 1-2).
- Wielka postać polskiej ekumeniii, s. Joanna Lossow, franciszkanka służeb
nica krzyża, ukończyła 10 lipca 90 lat (sylwetkę Jubilatki zamieściliśmy w po
przednim zeszycie „Studiów”).
- 1 sierpnia odbyło się we Wrocławiu spotkanie członków i sympatyków polskiej
sekcji Międzynarodowego Towarzystwa im. Bonhoeffera. Spotkanie odbyło się w
ogrodzie domu (przy ul. Bartla 7) , w którym urodził się i do piątego roku życia
mieszkał wielki protestancki teolog. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób - nie
tylko członków sekcji, lecz także przedstawicieli wrocławskich organizacji ekume
nicznych. Poinformowano, że 9 kwietnia 1999 r., w 54. rocznicę męczeńskiej śmierci
Dietricha Bonhoeffera, zostanie we Wrocławiu odsłonięty jego pomnik.
- Parafia ewangelicko-augsburska w Brennej na Śląsku Cieszyńskim obchodzi
ła 23 sierpnia 10-lecie poświęcenia kościoła św. Bartłomieja Apostoła. W uroczy
stościach, którym przewodniczył bp Jan Szarek, zwierzchnik Kościoła ewangelic
ko-augsburskiego, uczestniczyli również miejscowi katolicy, na codzień współpra
cujący z luteranami. Wątek ekumeniczny uwypuklił w kazaniu bp Szarek,
stwierdzając, że współżycie katolików i ewangelików Brennej jest przykładem, jak
należy budować jedność między chrześcijanami. Stwierdził nawet, że to, co się do
konuje w tej miejscowości, wybiega daleko naprzód i wyprzedza to, co osiągnięto
w dialogu katolicko-luterańskim. Słowo braciom luteranom przekazał proboszcz
katolickiej parafii w Brennej i prezydent Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicz
nej Regionu Polskiego, ks. dr Józef Budniak. Podkreślił on, że chrześcijaństwo w
swoich najgłębszych pokładach jest religią dialogu, a do dialogu i modlitwy wszy
scy jesteśmy powołani. Budowniczego kościoła i zarazem pierwszego proboszcza
ewangelicko-augsburskiej parafii w Brennej, przedwcześnie zmarłego ks. Erwina
Miklera, wspominał bardzo ciepło ks. Yves Marion, wiceprezydent Międzynarodo
wej Wspólnoty Ekumenicznej z siedzibą w Brukseli. W Brennej ewangelicy i kato
licy od lat żyją w najlepszej zgodzie. Pomagali sobie wzajemnie w budowie ko
ściołów, od dziewięciu lat uczestniczą wspólnie w jedynych w Polsce dożynkach
ekumenicznych. W tym roku odbyły się one 30 sierpnia.
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- Czwarte spotkanie Międzynarodowej Komisji Luterańsko-Rzymskokatolickiej odbyło się w dniach od 28 sierpnia do 3 września w Kamieniu Śląskim koło
Opola (Sprawozdanie zamieściliśmy w poprzednim zeszycie „Studiów”).
- W świdnickim ewangelickim Kościele Pokoju odbywały się od 11 do 13
września obrady poświęcone 350. rocznicy podpisania Pokoju Westfalskiego. W
uroczystym nabożeństwie ekumenicznym uczestniczył premier Jerzy Buzek, par
lamentarzyści, władze dolnośląskich województw. Stronę kościelną reprezento
wali: zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, bp Jan Szarek,
przedstawiciele Kościoła luterańskiego z Uppsali i ewangelickiego z Westfalii, a
także metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz wraz z proboszczami
świdnickich parafii rzymskokatolickich. Wrocławski metropolita przypomniał
modlitwę ekumeniczną podczas ubiegłorocznego 46. Kongresu Eucharystyczne
go we Wrocławiu, która pokazała, że umiemy nie tylko wspólnie się modlić, ale
także współpracować, szczególnie na niwie duszpasterskiej i charytatywnej. Bp
Jan Szarek mówiąc o znaczeniu Wojny Trzydziestoletniej zaznaczył, że dzień
podpisania Pokoju Westfalskiego był ważną datą w historii Europy, gdyż stał się
wyrazem aprobaty dla dotychczasowego podziału religijnego. Przypomniał, że
wojna ta dotknęła także Śląsk, który wówczas znajdował się pod panowaniem
Austrii. Po zawarciu pokoju w 1648 r., kończącego wyniszczającą wojnę, cesarz
austriacki pozwolił na budowę trzech protestanckich Kościołów Pokoju - w Gło
gowie, Świdnicy i Jaworze. Na Śląsku zamknięto jednak 650 zborów, a wypę
dzono 550 duchownych. Musimy czynić wszystko - apelował bp Szarek - aby już
nigdy więcej spór o Boga nie był powodem konfliktów między ludźmi.
- 6 października odbyła się inauguracja roku akademickiego w Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej. Rektor ChAT, prawosławny arcybiskup Jeremiasz
poinformował, że nowy rok akademicki rozpocznie ponad 800 studentów, z cze
go 258 przyjęto na pierwszy rok. Poprawił się również stan kadry naukowej
uczelni. Obecnie wśród 76 pracowników naukowych jest 19 doktorów habilito
wanych, w tym 9 profesorów zwyczajnych. Abp Jeremiasz podkreślił, że w ChAT
spotykają się trzy wielkie tradycje myślenia teologicznego: prawosławna, prote
stancka i starokatolicka. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Jan Szarek na
zwał ChAT dobrą szkołą polskiego ekumenizmu. Studentom życzył, aby wyrośli z
nich przyszli ekumeniści, którzy poniosą sztandar Chrystusa w nowe tysiąclecie.
Podczas uroczystości trzem teologom: prawosławnemu, luterańskiemu i adwentystycznemu wręczono dyplomy doktorskie, a studenci pierwszego roku złożyli
ślubowanie. W inauguracji uczestniczyli zwierzchnicy Kościołów, dla których
ChAT kształci przyszłe kadry, a także przedstawiciele wszystkich warszawskich
wyższych uczelni.
- Zwierzchnik honorowy prawosławia, patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I,
złożył w dniach 10-16 października oficjalną wizytę w Polsce na zaproszenie
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Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Podczas pobytu w War
szawie Bartłomiej I został przyjęty przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskie
go, premiera Jerzego Buzka i prymasa Polski kard. Józefa Glempa, a także otrzy
mał honorowy doktorat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ponadto odwie
dził Kraków, Oświęcim, Częstochowę i Białostocczyznę. W Częstochowie
poświęcił kamień pod cerkiew oraz gościł w sanktuarium maryjnym na Jasnej
Górze, na Białostocczyźnie - największym skupisku prawosławnym w Polsce wizytował różne parafie oraz poświęcił nowy kościół w Białymstoku wybudowa
ny na wzór słynnej Hagia Sofia w Stambule.
- Na zaproszenie Kościoła ewangelicko-augsburskiego w dniach 12-14 paź
dziernika przebywał w naszym kraju prezydent Światowej Federacji Luterańskiej
bp Christian Krause. W pierwszym dniu swego pobytu uczestniczył on w konfe
rencji księży i katechetek diecezji cieszyńskiej i katowickiej oraz Śląskiego Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w Czechach. Odwiedził też kościół Jezusa w
Cieszynie oraz Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. 13 października
prezydent ŚFL przebywał w Bielsku-Białej, gdzie zapoznał się z pracą domu
opieki „Soar”, spotkał się z miejscowym wojewodą i wziął udział w konferencji
prasowej. Zapoznał się ponadto z działalnością Ośrodka Wydawniczego „Augu
stana”. Po południu w Wiśle, Goleszowie i Salmopolu zaznajomił się z różnymi
dziedzinami pracy kościelnej. Podczas wspomnianej konferencji prasowej prezy
dent ŚFL podkreślił znaczenie stosunków między katolikami a luteranami. Na
wiązując do Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu stwier
dził, że pierwsza reakcja Kościoła rzymskokatolickiego na ten wspólny doku
ment była dla luteran rozczarowaniem. Pozytywne jest jednak to, że oba
Kościoły kontynuują dialog i szukają dróg do jedności. Zwierzchnik Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP biskup Jan Szarek następująco podsumował
wizytę prezydenta ŚFL: Jest to ważne wydarzenie dla naszego Kościoła i jego
pozycji w światowej rodzinie luterańskiej.
- Dnia 14 października w siedzibie biskupa diecezji śląsko-łódzkiej Kościo
ła Starokatolickiego Mariawitów w Łodzi odbyło się drugie posiedzenie Komi
sji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolic
kim a Kościołem Starokatolickim Mariawitów. Stronę rzymskokatolicką repre
zentowali: bp Bronisław Dembowski (współprzewodniczący), ks. Ireneusz
Mroczkowski i ks. Henryk Seweryniak, mariawicką: bp Ludwik Jabłoński
(współprzewodniczący), ks. Paweł Rudnicki i ks. Tadeusz Szymański. Podczas
posiedzenia zebrani wysłuchali relacji bpa Dembowskiego o realizacji postula
tu dotyczącego dostępu do archiwów watykańskich w kwestii genezy ruchu
mariawickiego. Następnie ks. P. Rudnicki dokonał prezentacji zasad doktrynal
nych, prawnych i moralnych Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Strona
rzymskokatolicka złożyła propozycje dotyczące wspólnych obchodów 2000-lecia chrześcijaństwa.
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- Wyznawcy judaizmu i chrześcijanie z różnych Kościołów modlili się wspól
nie z okazji święta Radości Tory. Skosztujcie, jak jest pięknie, ja k jest słodko, gdy
bracia są razem - śpiewali zebrani na nabożeństwie, które odbyło się w katolickim
kościele Dzieciątka Jezus w Warszawie dnia 18 października. Na ołtarzu leżała
XVI-wieczna Biblia Radziwiłłowska - własność warszawskiej parafii ewangelickoreformowanej - stała też menora. Tora - Słowo Boże jest tą siłą, która gromadzi
chrześcijan z różnych wyznań oraz Żydów - powiedział współprzewodniczący
Rady Chrześcijan i Żydów ks. prof. Andrzej Zuberbier. Wyjaśnił, że przede wszyst
kim Dziesięć Przykazań Bożych, stanowiących rdzeń Pięcioksiągu Mojżesza, łączy
ludzi rozproszonych przez grzech. Współprzewodniczący Rady ze strony żydow
skiej Stanisław Krajewski przyznał, że jego obecność w kościele katolickim może
być źle odczytana przez współwyznawców, dla których krzyż oznaczał w przeszło
ści groźbę nawracania siłą. Jego zdaniem najważniejsze dla wyznawców obu religii
jest wspólne rozumienie Boga. Fragment Księgi Rodzaju (49, 1- 28) skomentowali:
Helena Datner, wiceprzewodnicząca warszawskiej gminy żydowskiej oraz Krzysz
tof Skuza z Kościoła ewangelicko-reformowanego.
- Dnia 18 października w kościele ewangelicko-augsburskim Zmartwych
wstania Pańskiego w Katowicach odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z okazji
50. rocznicy powstania Światowej Rady Kościołów zorganizowane przez Śląski
Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej. Uroczystość zgromadziła wielu wiernych i
duchowieństwo z Kościołów członkowskich. Nabożeństwo odprawiono według
liturgii Kościoła ewangelicko-augsburskiego w asyście księży innych wyznań.
Obchody jubileuszu rozpoczął powitaniem i krótką historią ŚRK ks. Tadeusz
Szurman. Kazanie wygłosił ks. Jan Gross - przewodniczący Śląskiego Oddziału
PRE. Podczas nabożeństwa odczytano pozdrowienia nadesłane przez bpa Alfonsa
Nossola - przewodniczącego Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu i abpa Damiana
Zimonia - rzymskokatolickiego metropolity katowickiego. Nabożeństwo zostało
zakończone błogosławieństwem udzielonym przez ewangelicko-augsburskiego
biskupa Pawła Anweilera.
- Dnia 19 października w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie odbyło
się posiedzenie Komisji ds. Dialogu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a
Polską Radą Ekumeniczną pod wspólnym przewodnictwem prezesa PRE bpa
Jana Szarka oraz przewodniczącego Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu
bpa Alfonsa Nossola. Na spotkaniu omówiono: deklarację o wzajemnym uznaniu
chrztu, wspólne wydanie broszury na Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan,
dokument „Pojednanie w Europie - zadaniem Kościołów na Ukrainie, Białorusi,
w Polsce i w Niemczech”, informacje o krajowych wydarzeniach ekumenicz
nych. Po zakończeniu obrad obaj współprzewodniczący poinformowali, że Ko
ściół rzymskokatolicki oraz Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej
prawdopodobnie w 2000 r. uznają nawzajem ważność chrztu udzielanego w tych
wspólnotach.
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- Nauka Kościoła polskokatolickiego i rzymskokatolickiego odnośnie do
chrztu i grzechu pierworodnego jest identyczna. Tak orzekła Komisja ds. Dialogu
pomiędzy Kościołem polskokatolickim i Kościołem rzymskokatolickim, która
obradowała 27 października w klasztorze sióstr klarysek w Skaryszewie k. Rado
mia. W komunikacie poinformowano, że oba Kościoły dołożą starań, aby w ju
bileuszowym roku 2000 zorganizować wspólne uroczyste nabożeństwo ekume
niczne. Zwierzchnik Kościoła polskokatolickiego, bp Wiktor Wysoczański, po
dziękował delegacji rzymskokatolickiej za wzięcie po raz pierwszy udziału w
Synodzie Kościoła polskokatolickiego (w czerwcu), a bp. Jackowi Jezierskiemu
za słowo skierowane do jego uczestników. Członkowie Komisji wyrazili przeko
nanie o potrzebie konsultacji między obydwoma Kościołami przy redagowaniu
ksiąg liturgicznych. W obradach udział wzięli: ze strony Kościoła polskokatolic
kiego - bp Wiktor Wysoczański, ks. infułat Henryk Buszka z Bielska-Białej i ks.
infułat Kazimierz Bonczar z Długiego Kąta; ze strony Kościoła rzymskokatolic
kiego - biskup pomocniczy warmiński Jacek Jezierski, ks. dr hab. Edward War
choł i o. dr hab. Zdzisław Kijas OFM Conv.
- Katolicki profesor, duchowny prawosławny i rabin dyskutowali na temat
aniołów podczas panelu towarzyszącego wystawie „Krocząc drogami aniołów” w
warszawskim Muzeum Etnograficznym. Debata odbyła się 28 października. W
dyskusji uczestniczyli: prof. Mieczysław Gogacz - emerytowany profesor ATK,
rabin Sasza Pecarić i ks. Henryk Paprocki z Kościoła prawosławnego. Na wysta
wie przedstawiono obrazy, ikony, rzeźby i inne eksponaty ukazujące aniołów i
ich miejsce w myśli filozoficznej i teologicznej Kościołów katolickiego i prawo
sławnego oraz w judaizmie.
- Mimo nieustającego deszczu pięciuset katolików i prawosławnych uczestni
czyło 1 listopada w jedynej w Polsce procesji ekumenicznej na cmentarzu pra
wosławnym na Woli, współużytkowanym także przez katolików. Przewodniczyli
jej: ks. kanonik Józef Łazicki - proboszcz rzymskokatolickiej parafii św. Waw
rzyńca oraz ks. mitrat Anatol Szydłowski - proboszcz parafii prawosławnej pw.
św. Jana Klimaka. Była to trzynasta z kolei procesja w dniu Wszystkich Świętych
na tym cmentarzu.
- Promocja angielskiej wersji specjalnego numeru „Więzi”, zatytułowanego:
„Pod wspólnym niebem. Tematy polsko-żydowskie” (Under one Heaven. Poles
and Jews) odbyła się 5 listopada w Warszawie, z honorowym udziałem sir Sigmunda Sternberga, byłego wieloletniego przewodniczącego Międzynarodowej
Rady Chrześcijan i Żydów. Zamierzeniem redakcji było zaprezentowanie szersze
mu kręgowi czytelników osiągnięć dialogu polsko-żydowskiego i chrześcijańskożydowskiego w Polsce - powiedział na wstępie zastępca redaktora naczelnego
„Więzi” Zbigniew Nosowski. Przypomniał, że polska wersja numeru specjalnego
cieszyła się wielkim zainteresowaniem i konieczny był jej dodruk. Numer zawie
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ra tłumaczenie angielskie tekstów podejmujących tematy polsko-żydowskie wy
danych przez „Więź” w ciągu 40 lat istnienia pisma. W czterech grupach tema
tycznych zostały omówione problemy koegzystencji Polaków i Żydów, dialogu
chrześcijańsko-żydowskiego, tragedii Holocaustu oraz świadomości i działalno
ści Żydów we współczesnej Polsce. Wśród autorów znajdują się nazwiska ludzi
zaangażowanych w dialog: teologów (abp Henryk Muszyński, o. Jacek Salij, ks.
Michał Czajkowski), historyków i publicystów (Tadeusz Mazowiecki, Włady
sław Bartoszewski). Honorowy patronat nad pamiątkowym numerem sprawowa
li: abp Henryk Muszyński i prof. Yisrael Gutman z jerozolimskiego Instytutu Pa
mięci Narodowej Yad Vashem. Opracowania tekstów dokonał Jacek Borkowicz.
- Prawdziwy ekumenizm jest niemożliwy bez wewnętrznej odnowy wszyst
kich chrześcijan - powiedział przewodniczący Rady Episkopatu do Dialogu Reli
gijnego, bp Stanisław Gądecki, podczas sesji naukowej w Poznaniu zatytułowa
nej „Kościoły siostrzane w perspektywie trzeciego tysiąclecia”. Sesję zorganizo
wał w dniach 9-11 listopada Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama
Mickiewicza. Bp Gądecki wygłosił referat na temat pojmowania ekumenizmu
przez Kościół rzymskokatolicki. Podstawowym warunkiem ekumenizmu jest stała
odnowa duchowa całego Kościoła i dążenie do większej wierności jego powoła
niu, a nie kongresy ekumeniczne - stwierdził. Najpierw ekumenizm duchowy, a
potem praktyczny - dodał. Zdaniem bpa Gądeckiego ekumenizm nie może ozna
czać jedynie tolerancji, ale wzajemną troskę o siebie i współpracę dla dobra in
nych łudzi. Dodał również, że do ekumenizmu nie można nikogo zmuszać. Jeżeli
ktoś nie dopuszcza możliwości jedności, to nie można go do tego przekonać powiedział bp Gądecki, komentując postawę niektórych wspólnot tradycjonalistycznych w Kościele, które odrzucają ideę ekumenizmu. Podczas sesji dyskuto
wano głównie o podobieństwach między katolicyzmem a prawosławiem. Ks.
prof. Bogdan Częsz, patrolog z Wydziału Teologicznego UAM, zwrócił uwagę na
zbieżność nauczania o bóstwie Ducha Świętego w Kościele Wschodnim i Za
chodnim. Nauka ta nie może być żadnym zarzewiem sporu - powiedział. Prof.
Andrzej Siemianowski, filozof zajmujący się od wielu lat problematyką ekume
niczną, inicjator poznańskiej sesji, powiedział KAI: Dyskusja o prawosławiu jest
bardzo ważna nie tylko z religijnego punktu widzenia. Znajomość tradycji pra
wosławnej może pomóc nam, Polakom, także w większym zrozumieniu Rosjan,
Białorusinów i Ukraińców, których kultura została ukształtowana przez prawo
sławie. Na zakończenie sesji jej uczestnicy wzięli udział w Mszy św. w poznań
skiej katedrze, podczas której modlili się o jedność wszystkich chrześcijan.
Wcześniej w tej samej intencji modlili się oni podczas nabożeństwa w prawo
sławnej cerkwi św. Mikołaja w Poznaniu.
- Premier Jerzy Buzek uczestniczył 8 listopada we wrocławskiej synagodze w
obchodach 60. rocznicy Kristallnacht. Uroczystości upamiętniające tę smutną
rocznicę zbiegły się z zakończeniem pierwszego etapu odbudowy synagogi pod
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Białym Bocianem, zniszczonej przez hitlerowców właśnie w czasie „nocy krysz
tałowej”. My chrześcijanie, ze zgrozą dzisiaj pytamy, ja k to było możliwe? - mó
wił premier i zaznaczył, że chrześcijanom nie wolno uchylać się od odpowie
dzialności. Nawiązując do zbliżającej się 80. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, premier przypomniał, że w odzyskaniu wolności mają także
udział polscy Żydzi. Pragnę wierzyć, że nasza obecność tutaj i sama uroczy
stość otworzą nowy rozdział w dialogu chrześcijańsko-żydowskim - powiedział
na zakończenie Jerzy Buzek. W uroczystości, której gospodarzem był przewodni
czący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Jerzy Kichler, uczestniczyli
m.in. naczelny rabin Polski Pinchas Menachem Joskowicz, metropolita wro
cławski kard. Henryk Gulbinowicz, biskup luterański diecezji wrocławskiej Ry
szard Bogusz, przedstawiciele Kościoła prawosławnego, ambasadorowie Nie
miec i USA oraz delegacje gmin żydowskich z wielu krajów Europy.
- Nabożeństwo ekumeniczne w 80. rocznicę odzyskania niepodległości (11 li
stopada) odprawiono w warszawskim kościele ewangelicko-augsburskim Wniebo
wstąpienia Pańskiego. Uczestniczyli w nim zwierzchnicy i przedstawiciele Kościo
łów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz przedstawiciele władz pań
stwowych i wojskowych. Biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego, prezez
PRE Jan Szarek podziękował w kazaniu Bogu za dar odzyskanej przed 80 laty
przez Polskę niepodległości. Nawiązując do zbliżającego się końca wieku i tysiąc
lecia, prezes PRE wezwał do chwili refleksji i pochylenia się nad życiem jednostek
i całego społeczeństwa. Piszmy karty nowej historii Polski w duchu miłości i przy
ja źn i - powiedział prawosławny ordynariusz wojskowy bp Miron. Dziękując
Opatrzności za łaski, jakich Polska doznała w ciągu tych 80 lat, zaapelował o od
rzucenie tego wszystkiego, co zakłóca naszą drogę ku lepszej przyszłości. Na za
kończenie uroczystości bp Szarek w towarzystwie wszystkich obecnych duchow
nych poświęcił w przedsionku świątyni tablicę ku czci ewangelików, którzy w la
tach 1918-1920 oddali życie za niepodległość i wolność Ojczyzny.
- Wspólna modlitwa rzymskokatolickiego biskupa bielsko-żywieckiego Ta
deusza Rakoczego i biskupa luterańskiego diecezji cieszyńskiej Pawła Anweilera
miała miejsce 12 listopada w kaplicy Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Modlitwa towarzyszyła konferencji „Unia Europejska - szansa czy zagrożenie dla
polskich pograniczy”. Odmówiono wspólne wyznanie wiary oraz Modlitwę Pań
ską. Organizatorem konferencji była Międzynarodowa Wspólnota Ekumeniczna,
a wzięli w niej udział pracownicy naukowi, mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego i
Zaolzia, duchowni katoliccy i ewangeliccy.
- W dniach 13-15 listopada w ośrodku ewangelickim „Betania” w Wapienicy
(Bielsko-Biała) pod hasłem: „Gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w Imię
Moje...” odbyła się doroczna Ekumeniczna Konferencja Kobiet, zorganizowana
przez Komisję Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej. Program konferencji obej
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mował sprawozdanie z V Zgromadzenia Ogólnego Ekumenicznego Forum
Chrześcijanek Europy w Madrycie, opracowanie nabożeństwa Światowego
Dnia Modlitwy Kobiet na 1999 r. według liturgii przygotowanej przez chrześci
janki z Wenezueli oraz referaty dotyczące miejsca i roli Polek w życiu społecz
nym. Interesujący referat pt. „Udział kobiet w życiu publicznym” wygłosiła
posłanka na Sejm Grażyna Staniszewska z Unii Wolności. Natomiast o tym, jak
można osiągnąć sukces zawodowy, służyć społeczeństwu i swojej społeczności
wyznaniowej, nie tracąc z pola widzenia spraw własnej rodziny, mówiła w refe
racie o „Społecznym zaangażowaniu kobiet” dyrektor ewangelicko-augsbur
skiego Ośrodka Wydawniczego „Augustana” w Bielsku-Białej, Ewa Sum. Ob
rady zakończyły się nabożeństwem według liturgii Światowego Dnia Modlitwy
Kobiet.
- Dnia 16 listopada, z okazji ustanowionego przez UNESCO Światowego
Dnia Tolerancji, odbyła się w Warszawie uroczystość, podczas której Fundacja
Ekumeniczna Tolerancja uhonorowała kilka osób medalem „Zasłużony dla tole
rancji”. Wyróżnienie zostało przyznane za pracę na rzecz kształtowania i utrwa
lania postaw międzyludzkiej otwartości i poszanowania. Laureatami zostali:
prof. Janusz Tazbir, prof. Mikołaj Kozakiewicz, ks. Roman Indrzejczyk (ekumenista i uczestnik dialogu międzyreligijnego), Info-Radio, a także wydawca „Kul
tury” paryskiej Jerzy Giedroyc i znany poeta litewski Tomasz Venclova. List z
gratulacjami dla laureatów wystosował prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
Podkreślił, że medale „Zasłużony dla tolerancji” otrzymują ludzie wybitni i sobie
przyjaźni, chociaż reprezentujący odmienne światopoglądy. Prezydent RP napi
sał, że historia, a także, niestety, bieg wydarzeń współczesnych dowodzą, jak tra
giczne konsekwencje niosą rodzące się jeszcze przejawy nietolerancji. One za
wsze i wszędzie zasługują na naszą odrazę i energiczny sprzeciw.
- 24 listopada w Warszawie-Falenicy zebrał się Komitet Krajowy Towarzy
stwa Biblijnego w Polsce, reprezentujący dwanaście Kościołów. Posiedzenie
otworzył modlitwą i Słowem Bożym ks. bp Zdzisław Tranda, przewodniczący
Komitetu. Serdeczne życzenia przesłał uczestnikom ks. bp Władysław Miziołek,
wiceprzewodniczący Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu. Ks. bp Tranda wygłosił
wspomnienie o śp. ks. infułacie Tomaszu Wojtowiczu, dotychczasowym przed
stawicielu Kościoła polskokatolickiego w KKTB, którego zastąpił ks. dziekan
Henryk Dąbrowski. Na wniosek prezydium Komitet jednomyślną uchwałą nadał
prawosławnemu metropolicie Sawie godność honorowego członka Towarzystwa
Biblijnego. Zebrani z zadowoleniem przyjęli też nominacje przedstawicieli Ko
ścioła prawosławnego do międzykościelnego zespołu translatorskiego. Sprawoz
danie z działalności za okres ostatnich ośmiu miesięcy pt. „O miejsce Pisma
Świętego w jednoczącej się Europie” przedstawiła Barbara Enholc-Narzyńska,
dyrektor generalny Towarzystwa. Oceny dotychczasowej pracy dokonał ks. ka
nonik Jerzy Banak, wiceprzewodniczący KKTB, który poinformował także o
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przebiegu Ekumenicznych Dni Biblijnych. Przyszłoroczne Dni, pod hasłem: „Mów,
Panie, bo sługa twój słucha”, przygotuje Kościół ewangelicko-reformowany.
- Z okazji 50. rocznicy utworzenia Światowej Rady Kościołów we wrocław
skim kościele ewangelickim Opatrzności Bożej odbyło się 28 listopada nabożeń
stwo ekumeniczne. Zorganizowano je z inicjatywy luterańskiej diecezji wrocław
skiej i oddziału wrocławskiego Polskiej Rady Ekumenicznej. Biskup luterański
Ryszard Bogusz mówił w kazaniu o korzystnych zmianach, jakie zachodzą w
ruchu ekumenicznym. Wyraził nadzieję, że w trzecie tysiąclecie chrześcijanie
wejdą zjednoczeni we wzajemnym szacunku, stanowiącym najlepszą płaszczyznę
do dialogu na rzecz pojednania. Następnie pozdrowienia do zgromadzonych skie
rował rzymskokatolicki metropolita wrocławski, kard. Henryk Gulbinowicz, za
chęcając do jednoczenia się w inicjatywach pojednania. Zarys historii ruchu eku
menicznego w kontekście powstania i działalności ŚRK przedstawił prawosław
ny ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej abp Jeremiasz. W
nabożeństwie ekumenicznym uczestniczył także biskup Kościoła polskokatolickiego Wiesław Skołucki oraz rektor Papieskiego Fakultetu Teologicznego ks.
prof. Ignacy Dec. Po nabożeństwie zaproszeni goście kontynuowali spotkanie w
sali parafialnej.
- 2000 dziewcząt i chłopców oraz 30 duchownych z różnych Kościołów
Opolszczyzny uczestniczyło 29 listopada w Opolu w Ekumenicznej Modlitwie
Młodych o dar jedności dla podzielonego Kościoła. Nabożeństwo Słowa Bożego
poprowadził w opolskiej katedrze miejscowy biskup Alfons Nossol. Mówił m.in.
o pojawiających się w wielu miejscach obraźliwych plakatach z hasłem: „Nawra
canie, zniewolenie, tresura”. Wspomniał też o wydarzeniu z Opolszczyzny, jakim
było zamordowanie rzymskokatolickiego proboszcza z Dobrodzienia. Ks. Jan
Gross, przewodniczący śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej przypo
mniał w swoim przemówieniu, jak ważne są modlitwa o wspólnotę i praca w kie
runku jedności. Fragmenty Pisma Świętego czytali duchowni ewangeliccy: ks.
Marian Niemiec i ks. Henryk Schröder. Uczestnicy nabożeństwa wspólnie odmó
wili pochodzący z IV wieku „Hymn do Boga” Grzegorza z Nazjansu i Modlitwę
Pańską oraz przyjęli błogosławieństwo udzielone przez ewangelickich i rzymsko
katolickich duchownych. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnił zespół z
rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Opolu. Z koncertem utworów, nawiązują
cych do treści nabożeństwa, do wzajemnej miłości i Bożej mocy, wystąpił
ewangelicki zespół instrumentalno-wokalny „Maranatha” z Kluczborka.
- Polscy muzułmanie pragną spotkać się z Janem Pawłem II podczas jego
najbliższej pielgrzymki do Polski. Temat ten zdominował wyjazdową sesję Rady
Wspólnej Katolików i Muzułmanów, która odbyła się 4 grudnia w Gdańsku. Spo
tkanie rozpoczęło się od modlitwy piątkowej w meczecie w Gdańsku-Oliwie,
podczas której obecny był współprzewodniczący Rady Wspólnej Zdzisław Bie
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lecki i bp Władysław Miziołek, wiceprzewodniczący Rady Episkopatu ds. Eku
menizmu. Modlitwie przewodniczył imam gdańskiej wspólnoty muzułmańskiej
Selim Chazbijewicz. Bielecki pojnformował, że w najbliższym czasie Rada prze
śle do Stolicy Apostolskiej list, w którym poinformuje, że w wypadku, gdyby
papież zechciał się spotkać z muzułmanami w Gdańsku, chęć uczestnictwa wyra
zili przedstawiciele islamu z Europy Wschodniej i Środkowej (Tatarstanu, Ukra
iny, Krymu, Litwy, Białorusi i Łotwy). W czasie konferencji prasowej bp Wła
dysław Miziołek podkreślił starania Rady Wspólnej odnośnie utworzenia Instytu
tu Teologii Muzułmańskiej przy jednej z polskich uczelni. Mógłby to być KUL,
ewentualnie warszawska ATK lub Uniwersytet Opolski - mówił bp Miziołek.
- Za grzechy chrześcijan we współczesnym świecie przepraszali, a za postępy
na drodze do jedności dziękowali uczestnicy nabożeństwa ekumenicznego w ka
tedrze polskokatolickiej w Warszawie. Wspólną modlitwę zorganizowano 6 grud
nia z okazji 50-lecia Światowej Rady Kościołów. Na nabożeństwo przybyli
zwierzchnicy i przedstawiciele kilkunastu Kościołów chrześcijańskich w Polsce.
Obecni byli m.in.: zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosław
nego, metropolita Sawa; gospodarz nabożeństwa bp Wiktor Wysoczański zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP; bp Edward Puślecki - zwierzch
nik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP; bp Zdzisław Tranda z Ko
ścioła ewangelicko-reformowanego. W nabożeństwie wziął udział także ks. prof.
Michał Czajkowski z ATK. Nabożeństwo odbyło się w okresie trwania VIII
Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w Harare (Zimbabwe), w którym uczestniczyła
kilkuosobowa delegacja Kościołów z Polski z bp. Janem Szarkiem, zwierzchni
kiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prezesem Polskiej Rady Ekume
nicznej, na czele.
- 9 grudnia obradował w Warszawie Sobór Biskupów Polskiego Autokefa
licznego Kościoła Prawosławnego. Hierarchowie prawosławni bardzo pozytyw
nie ocenili wizytę w Polsce (10-16 października) patriarchy Konstantynopola
Bartłomieja I. Zwrócili uwagę na ekumeniczny aspekt tej wizyty, zwłaszcza na
spotkania patriarchy z hierarchią Kościoła rzymskokatolickiego. Jak powiedział
KAI ks. Henryk Paprocki, rzecznik prasowy Kościoła, budzi to nadzieję, że wza
jemne kontakty między Kościołem rzymskokatolickim i prawosławnym w Polsce
będą się nadal rozwijać. Jednym z tematów obrad był również udział prawosław
nych w najbliższej pielgrzymce papieża do Polski. Najważniejszym punktem ob
rad było przyjęcie znowelizowanego statutu parafialnego. Poprzedni statut po
chodził z czasów PRL i trzeba było go dostosować do istniejącej od kilku lat
„Ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawo
sławnego”. Sobór powołał też rzeczników prasowych w poszczególnych diece
zjach. Sobór jest najwyższym organem władzy w lokalnym Kościele prawosław
nym. W Polsce w skład soboru wchodzi obecnie ośmiu biskupów, jest to najwyż
sza ich liczba w powojennej historii prawosławia.
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- W dniu 9 grudnia w Turku (Finlandia) miała miejsce uroczystość ordynacji
sześciorga osób - dwóch mężczyzn i czterech kobiet - na duchownych Kościoła
Luterańskiego Finlandii. Jedną z ordynowanych była Ritva Szarek, która jest z
pochodzenia Finką. Jako pierwsza kobieta - ksiądz mieszkająca na stałe w Pol
sce, będzie ona pełnić służbę duszpasterską wśród społeczności fińskiej przeby
wającej czasowo lub na stałe w naszym kraju. Ritva Szarek jest żoną ks. dra Pio
tra Szarka, proboszcza parafii luterańskiej w Bielsku-Białej.
- Pierwszym krokiem do przezwyciężenia podziałów w Europie jest ekume
niczne pojednanie Kościołów - twierdzi bp Alfons Nossol. Biskup opolski mówił
10 grudnia w Warszawie o znaczeniu ekumenii w jednoczącej się Europie, w ra
mach cyklu wykładów organizowanych prze Studium Generale Europa działające
przy ATK. Referent przypomniał, że najbardziej brzemienny dla jedności Europy
był podział na chrześcijaństwo łacińskie i grecko-ortodoksyjne, co u pochodzą
cych ze wspólnego pnia Serbów i Chorwatów ukształtowało odmienną mental
ność i różne widzenie świata. Ta religijna linia podziału, wielokrotnie w złych
celach wykorzystywana przez polityków, stała się trudną do przezwyciężenia
granicą obcości i wrogości - mówił bp Nossol. Prelegent przypomniał, że Jan
Paweł II wielokrotnie podkreślał, iż integracja naszego kontynentu będzie nie
możliwa bez nowego odkrycia wspólnych chrześcijańskich korzeni. W tej sytu
acji szczególnie ważny jest ekumenizm, który akceptuje wszystkie procesy roz
wojowe chrześcijaństwa - prawosławnego, łacińskiego i protestantyzmu i który
jest wyłamaniem się z religijnej ciasnoty. W tym kontekście Jan Paweł II podkre
śla palącą konieczność, aby Kościoły Europy oddychały obydwoma płucami: tra
dycją zachodnio-łacińską i wschodnio-prawosławną - przypomniał na zakończe
nie znaną papieską metaforę bp Alfons Nossol.
- Gdybyśmy nie czuli, że to jest prowokacja, sprawy inaczej by wyglądały mówił o konflikcie wokół krzyży na oświęcimskim Żwirowisku prof. Szevach
Weiss. Były przewodniczący Knesetu Izraelskiego za wkład do dialogu żydowsko-chrześcijańskiego otrzymał 16 grudnia w Warszawie Nagrodę im. św. Brata
Alberta. Natomiast obecny przewodniczący Knesetu, Dan Tichon, oświadczył, że
przyjąłby ze zrozumieniem pozostawienie na Żwirowisku krzyża papieskiego, o
ile doszło by do usunięcia pozostałych. Żyd nie może modlić się tam, gdzie jest
krzyż - tłumaczył Weiss. Proszę, zrozumcie to - dodał, wyjaśniając, że w postawie
tej nie ma nic z an ty chrześcijaństwa.
- Na Ekumenicznym Przeglądzie Twórczości Chrześcijańskiej „Quo vadis” w
Białymstoku wystąpiły zespoły muzyczne katolików i baptystów. Impreza rozpo
częła się 19 grudnia prezentacją przeźroczy z pielgrzymek prawosławnych. Orga
nizatorem był Białostocki Ośrodek Kultury. W programie znalazły się m.in.: po
kaz zdjęć pt. „Cerkiew” białostockiego fotografika Marka Doleckiego, impresja
dźwiękowa reportażysty białostockiego radia Jana Smyka, występ muzyczny ze
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społu baptystycznego i katolicka pantomima ewangelizacyjna pt. „Przyjaciel zła
manych serc”. Imprezie towarzyszyło stoisko księgami chrześcijańskiej „Ka11
iros .
- W Laskach pod Warszawą, w wieku 78 lat, zmarła 30 grudnia s. Regina
Witt, diakonisa luterańska, jedna z pionierek ruchu ekumenicznego w Polsce
(sylwetkę Zmarłej przedstawiamy w dziale „Sylwetki”).
Opracował: Karol Karski
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Integracja Europy staje się powoli tematem ważnym dla chrześcijan w Polsce.
W ciągu ostatnich dwóch czy trzech lat pojawiło się wiele artykułów omawiają
cych obszary, na których dokonuje się integracja europejska: polityczny, gospo
darczy, społeczny, kulturowy, religijny.
W Homo Dei (1998 nr 3, s. 27-34) ukazał się artykuł Witolda Kaweckiego
CSsR pt. „Polska w procesie integracji europejskiej”. Artykuł powstał po konferen
cji o integracji europejskiej, przeznaczonej dla dyrektorów mediów religijnych z
całej Polski. Podczas tej konferencji dyskutowano m.in. o stosunku Kościoła do
UE, o roli chrześcijaństwa jako podstawowego elementu integracji europejskiej, o
jej fundamentach, o tożsamości europejskiej, o obronie życia w krajach Unii i jej
prawodawstwie w tym względzie. Dzięki takiej konferencji uczestnicy mogli zdo
być faktyczną wiedzę o procesie integracji, tym bardziej, że zaproszono na nią czo
łowych przedstawicieli polskiego życia politycznego i religijnego.
Autor artykułu trafnie i krótko pokazał nastroje związane z procesem jedno
czenia się Europy: Z jednej strony lęk niektórych środowisk, które obawiają się
integracji, z drugiej entuzjastyczne oświadczenia gorliwych zwolenników nie wi
dzących żadnych problemów związanych ze zjednoczeniem. Myślę, że równie czę
sto występuje przekonanie, że jesteśmy „skazani” na zjednoczenie Europy, że nie
ma innej drogi, jak tylko zjednoczenie kontynentu pod względem politycznym,
gospodarczym, kulturowym i religijnym. Chociaż nie można rozdzielać różnych
poziomów, na których dokonuje się zjednoczenie, to jednak dwa ostatnie najbar
dziej interesują i niepokoją Kościoły chrześcijańskie. „Skazanie” na zjednoczenie
brzmi pejoratywnie. Wymowę tego faktu pogłębia jeszcze świadomość, że to nie
Kościoły chrześcijańskie zainicjowały to zjednoczenie, że może się ono dokony
wać również bez nich czy też obok nich. Czy Kościoły mają inne wyjście jak tyl
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ko włączyć się w ten proces z całym dynamizmem swojego misyjnego doświad
czenia? Nie włączając się stracą swoje dotychczasowe znaczenie, zwłaszcza w
kontekście hołubionego przez władze administracyjne liberalizmu i wzrastające
go w siłę islamu. Włączając się mogą podnieść swoje znaczenie i dać nowe życie
chrześcijańskiej duszy Europy.
Niewiele już osób kwestionuje możliwość czy potrzebę samego zjednoczenia
Europy. Raczej kontrowersje wzbudza pytanie: o jaką Europę chodzi? Wizja nowej
Europy wywołuje uzasadnione niepokoje. Czym będzie Unia Europejska? Czy
nadrzędnym tworem względem państw członkowskich oznaczającym dla nich
utratę tożsamości kulturowej i religijnej? Autor pisze: Szerzą się obawy, że bez
duszne biurokratyczne twory instytucji europejskich narzucą państwom członkow
skim własne rozwiązania i standardy, gubiąc po drodze wartości stanowiące o ich
narodowej tożsamości. Czyż nie są to słuszne obawy? Co prawda Autor artykułu
stwierdza dalej, że celem struktur europejskich nie jest tworzenie nadrzędnego or
ganizmu sprawowania władzy, lecz wyłącznie działalność koordynacyjna w wy
branych i jasno określonych dziedzinach. Zadaniem Parlamentu Europejskiego nie
jest odebranie parlamentom państwowym jakichkolwiek uprawnień,
0 ile miałoby to prowadzić do naruszenia dobra poszczególnych państw. Stąd stoso
wana w kluczowych sprawach zasada jednomyślności w głosowaniach, głosząca,
że nic, co ważne dla jednego państwa, nie może być zlekceważone przez inne.
Gdyby choćby jeden z członków wyraził veto, cały projekt upada [...] Unia kieruje
się ponadto zasadą autonomii i pomocniczości. Jednolita struktura europejska pra
gnie być tylko federacją autonomicznych państw i narodów, nie dąży zaś do zbudo
wania form współpracy, które by je (tj. poszczególne państwa) zastąpiły.
Przypominają mi się w tym kontekście debaty na temat struktury, celu, roli
1 znaczenia Światowej Rady Kościołów. Pięćdziesiąt lat temu Kościoły chrześci
jańskie, tworząc nową strukturę, jaką była Światowa Rada Kościołów, miały po
dobne dylematy jak teraz całe państwa. Zastanawiano się czy nowa struktura
zniszczy ich tożsamość czy potrafi ją uszanować? Czy będzie super-Kościołem
czy strukturą wspomagającą, światowym forum wymiany doświadczeń czy na
rzędziem ujednolicania wiary i przekonań, stanowiących o istnieniu Kościołów
członkowskich? Wydawać by się mogło, że odpowiedź na te pytania jest prosta.
Tymczasem pytania te są równie aktualne dzisiaj, jak pięćdziesiąt lat temu. Wy
daje się, że powstawaniu jednolitych struktur europejskich zasadnie towarzyszą
podobne pytania. I tak jak w przypadku Światowej Rady Kościołów, również te
raz nie uzyskają ostatecznej, jednoznacznej odpowiedzi. Od państw członkow
skich Unii zależeć będzie praktyczna realizacja przyjaznych dla nich założeń teo
retycznych. Również od Kościołów chrześcijańskich, od ich uporu i determinacji,
by pozostać kimś liczącym się w życiu społecznym, zależeć będzie spełnienie
tych oczekiwań.
Jaka będzie ta nowa Europa? Jaka w niej będzie rola religii? Jaka chrześcijań
stwa? Prawdą jest, że historia Europy od dwóch tysiącleci związana jest z chrze
ścijaństwem. Dzięki myśli chrześcijańskiej ukształtowały się takie pojęcia jak
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osoba ludzka, godność człowieka, wolność religijna. Stały się one trwałymi
składnikami języka współczesnej Europy, nie tylko chrześcijańskiej. Skończył się
jednak okres dominacji chrześcijaństwa na starym kontynencie. Europa poszuku
je też innych swoich korzeni, np. w religiach i kultach pierwotnych. Ponadto is
lam stał się w wielu krajach Zachodniej Europy znaczącym czynnikiem życia du
chowego. Chrześcijańska wizja przyszłości Europy wcale nie jest taka oczywista.
Autor wspomnianego artykułu pokazuje różne scenariusze jednoczenia się Eu
ropy. Jednym z nich jest scenariusz chrześcijański. W tym scenariuszu, w przeci
wieństwie do poprzednich, wartości duchowe postawione są na pierwszym miej
scu. Rozwój gospodarczy związany je st ściśle z integralnym rozwojem osoby. Do
bro indywidualne pozostaje w służbie dobra wspólnego. Zasady
sprawiedliwości, pomocniczości i solidarności nadają właściwy kształt ładowi
społeczno-ekonomicznemu.
W części końcowej wspomnianego artykułu Autor pisze o duszy nowej Euro
py. Ideał nowej Europy - to duch służby człowiekowi w prawdzie i sprawiedliwo
ści. To budowanie Europy „dla człowieka” tak, aby - ja k to sformułował kiedy ś
Robert Schuman - „przywrócić Europie duszę”. Wizja Unii od początku związana
była z systemem wartości. Europa musi mieć nie tylko struktury prawne i poli
tyczne, ale i duszę, bo inaczej nie przeżyje. Nie będzie zjednoczonej Europy, do
póki nie będzie ona wspólnotą ducha. Dlatego wyzwaniem chwili obecnej jest nie
tylko troska o budowanie nowych struktur administracyjno-prawnych instytucji
europejskich, ale przede wszystkim poszukiwanie nowych form kształtowania du
cha Europy. Europa jest bowiem nade wszystko doświadczeniem ducha i kultury,
a nie ekonomii. Prymat duchowości, prymat uniwersalizmu Ewangelii, który
przyczynił się do ukonstytuowania personalizmu chrześcijańskiego, powinien
odegrać fundamentalną rolę w jednoczącej się Europie.
Podobne akcenty odnajdujemy w artykule abpa Józefa Życińskiego pt. „Kry
zys tożsamości chrześcijańskiej a integracja Europy” („Więź” 1999 nr 4, s. 4659). Artykuł jest skrótem referatu wygłoszonego podczas sesji „Pytania o duszę
Europy”, zorganizowanej z okazji 40-lecia „Więzi”. Abp Życiński stwierdza: Na
obecnym etapie przemian społecznych i kulturowych nie stanowi ju ż problemu
pytanie o zjednoczenie Europy. Problemem jest natomiast sprecyzowanie: jakiej
Europy? Czy będzie to przede wszystkim Europa biznesmenów i turystów, czy też
Europa świadoma swej wielkiej tradycji i zatroskana o wartości, które stanowią
fundament tej tradycji. Chrześcijaństwo odegrało w przeszłości decydującą rolę
w rozwoju kulturowym i duchowym naszego kontynentu. Humanizm ewangeliczny,
benedyktyńskie połączenie modlitwy i pracy, rozwój uniwersytetów, powstanie na
uki nowożytnej, wypracowanie koncepcji osoby ludzkiej - stanowią składniki dzie
dzictwa europejskiego, w którym wielką rolę odgrywała chrześcijańska wizja
wartości i świata [...] Zaangażowanie w proces integracji europejskiej wymaga
od chrześcijanina, który chce dochować wierności nauczaniu papieskiemu,
konsekwentnego świadectwa takich wartości podstawowych dla cywilizacji eu
ropejskiej, ja k godność osoby ludzkiej, głębokie przywiązanie do sprawiedliwo
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ści i wolności, w olność religijna... [...] Zlekceważenie tych wartości oznacza
łoby zdradę misji Kościoła i zignorowanie projektu nowej ewangelizacji. Zatem
budowanie nowej Europy łączyć się ma dla chrześcijan z potrzebą nowej ewan
gelizacji tego kontynentu, do której nieustannie nawołuje papież Jan Paweł II.
Wspomniana sesja „Więzi” zgromadziła również chrześcijan z innych wyznań,
zatroskanych o przyszłość Europy. O sesji pisze w „Jednocie” Krystyna Linden
berg w artykule pt. „Pytania o duszę Europy. Dyskurs intelektualny czy egzysten
cjalny?” (1999 nr 4, s.22-23). Autorka snuje własne refleksje w kontekście refera
tów wygłoszonych podczas wspomnianej sesji „Więzi”. Ustosunkowuje się rów
nież do referatu abpa Życińskiego, o którym już nadmieniłam. Dla ekumenisty jej
słowa są celnym spostrzeżeniem: Przyznając słuszność wielu wywodom prof. Kłoczowskiego i abp Życińskiego, nie można nie odnotować pewnych tez kontrowersyj
nych nt. roli chrześcijaństwa. Przede wszystkim Kościół (zachodni) w ujęciu obu
referentów jest tożsamy z Kościołem rzymskokatolickim. Wpływu protestantyzmu,
myśli reformacyjnej i etosu ewangelickiego w budowaniu świadomości europej
skiej nie zauważono, a przecież także dzisiejsza Europa nie wszędzie jest katolicka.
Uznano, że Kościół katolicki był w awangardzie oświecenia, mimo, że Kopernik
obawiał się za życia opublikować swe poglądy, Giordano Bruno został za nie spa
lony, myśl Oświecenia spotkała się z ostrym potępieniem, a racjonalizm utożsa
miano z bezbożnością jeszcze całkiem niedawno. To fakty, które wprawdzie nie
musiały być przypomniane, ale w historii Europy zaistniały. Także przywołani jako
prekursorzy budowania jedności ducha europejskiego papieże Pius X i Pius XII
zapewne w wielu kwestiach nie zgodziliby się z Janem Pawłem II.
Myślę, że słowa Autorki tego tekstu brzmią znajomo. To nie pierwszy raz
członkowie mniejszych wyznań w Polsce apelują, by chrześcijaństwa nie ograni
czać do Kościoła rzymskokatolickiego. Na dzieje Europy miało wpływ całe
chrześcijaństwo. Także przyszłość Europy mogą kształtować wszyscy chrześcija
nie. Jest to dla chrześcijan wielkie wyzwanie i wielka szansa. Trzeba jednak pa
miętać, że nie znajdują się oni w korzystnej sytuacji, by odegrać szczególną rolę.
Przez wiele dziesiątków, a może nawet setek, ostatnich lat podzieleni chrześcija
nie głosili różne hierarchie wartości i manifestowali różne podejście do kwestii
społecznych, politycznych i gospodarczych. Podzieleni chrześcijanie nie składali
jednego, wspólnego świadectwa. Nie byli wręcz dla tego świata wiarygodni ze
względu na utrzymujące się podziały. Ponadto chrześcijanie zmagali się z coraz
silniejszą laicyzacją Europy Zachodniej, gdzie normą wręcz jest funkcjonowanie
administracji państwowej bez jakiegokolwiek odniesienia do religii. Wiara stała
się czymś prywatnym. Zewnętrzne, wspólnotowe formy kultu z rzadka tylko od
grywają jakąś rolę w życiu chrześcijan. Czyż na taką laicyzację chrześcijanie Za
chodniej Europy sami nie wyrazili zgody? W jaki sposób mogą zatem kształto
wać życie publiczne czy funkcjonowanie państwa według chrześcijańskich war
tości jeśli te wartości nie są wyraźnie manifestowane w życiu? Poza tym
podzieleni, zlaicyzowani chrześcijanie stanęli wobec rosnącego w potęgę islamu,
scalonego, łączącego sprawy wiary i życia społecznego w jedną nierozerwalną
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całość. Coraz liczniejsze meczety w Europie Zachodniej oznaczają stopniową
przemianę ducha Europy.
Kościół powinien z większą powagą, bardziej radykalnie zabiegać o to, aby
w warunkach wolności religijnej i pluralizmu jego głos brzmiał odpowiednio do
nośnie - abp Życiński przypomina słowa bpa Karla Lehmanna. Wszyscy chrze
ścijanie muszą ożywić cały swój dynamizm, by przemawiać odpowiednio dono
śnie, by przyszłość Europy miała chrześcijańskie oblicze.
Kościoły mogą wnieść w proces jednoczenia się Europy kilka ważnych do
świadczeń i spostrzeżeń, wynikających z ich udziału w ruchu ekumenicznym.
Ważną wiedzą, którą nabyły przez ostatnie dziesiątki lat jest to, że dążenie do
jedności nie oznacza dążenia do ujednolicania. Chociaż tak łatwo pomylić oba
działania, to jednak efekt końcowy jest zdecydowanie różny. Jednolitość Europy
nie jest możliwa ani pod względem kulturowym, ani religijnym. Możliwa jest
jedność Europy, pulsująca dynamizmem różnorodności kulturowych i religij
nych. Ale akceptacji takiej różnorodności trzeba się nauczyć, podobnie jak chrze
ścijanie powoli uczą się akceptować swoją różnorodność.
Cennym doświadczeniem, przydatnym na gruncie jednoczącej się Europy, jest
doświadczenie dialogu. Kościoły prowadzą między sobą dialogi doktrynalne,
które owocują wspólnymi deklaracjami i uzgodnieniami. Treści tam zawarte uczą
kontaktów międzyludzkich, mądrości bycia razem, umiejętności życia we wspól
nocie. Są to bez wątpienia umiejętności niezbędne i poszukiwane w dobie po
wszechnych dążeń zjednoczeniowych. To doświadczenie mogą chrześcijanie
przekazać dalej wspólnie.
Myślę, że przynajmniej w dwóch dziedzinach wspólne świadectwo będzie
utrudnione. Pierwszą z nich jest nauka społeczna, a drugą - etyka. Zarówno tra
dycja protestancka jak i katolicka mają mocno rozwiniętą naukę społeczną. Róż
ne jednak miejsce przeznaczają jej w całokształcie swojej nauki. Tradycja prawo
sławna nie ma tak wyraźnie rozwiniętej nauki w kwestiach społecznych, a będzie
odgrywać coraz większą rolę w zjednoczonej Europie. Jak zatem głosić miesz
kańcom Europy wspólną naukę społeczną, jeśli do tej pory chrześcijanie między
sobą nie podjęli owocnego dialogu na ten temat?
Jakie będą wspólne wartości, uznawane i akceptowane przez wszystkich?
Wszak to one legną u podstaw rozmaitych decyzji podejmowanych na forum
Unii. Jaka będzie wspólna etyka, która pozwoli ujednolicić prawodawstwo
w kwestiach dotyczących życia i śmierci. Na razie rozwiązania prawne są tak
różne i emocje z nimi związane tak silne, że trudno przewidzieć jakiś postęp w
tej dziedzinie. Jaką etykę można zaproponować tworzącej się Europie, która stoi
wobec wyzwań globalizacji... i kto ją zaproponuje?
Bez wątpienia proces integracji Europy jest jednym z największych wyzwań,
jakie stanęło przed chrześcijanami w końcu drugiego milenium. Oczekuję z na
dzieją, że nie przegapią tego wyzwania i podejmą go z całą mocą, jaka tkwi w ich
ewangelizacyjnym powołaniu.
Jadwiga Leśniewska
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RECENZJE

Ks. Tadeusz Kałużny SCJ:

Sekret Nikodema.
Nieznane oblicze Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
Studium historyczno-ekumeniczne.
Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 1999, 300 s.

Jest to skrócone wydanie rozprawy doktorskiej sercanina ks. Kałużnego, napi
sanej pod kierunkiem ks. prof. Miguela Arranza SJ, przedłożonej i obronionej
w 1995 r. na Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie. Praca posiada impri
matur prowincjała sercanów. Książka poświęcona jest sylwetce wybitnego du
chownego prawosławnego, jakim był metropolita Leningradu i Nowogrodu Ni
kodem (Borys Rotov), wyświęcony na biskupa w 1960 r., kiedy miał 31 lat i jed
nocześnie powołany na stanowisko przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych
Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Pełniąc to stanowisko, w
1961 r. przewodniczył on delegacji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (dalej
skrót RKP), jaka udała się na I Wszechprawosławną Konferencję na wyspie Ro
dos oraz delegacji tegoż Kościoła, jaka przybyła na III Zgromadzenie Ogólne
Światowej Rady Kościołów w New Delhi. Nikodem w 1961 r. został stałym
członkiem Świętego Synodu Cerkwi Rosyjskiej. W 1963 r. przyczynił się zdecy
dowanie do tego, że Cerkiew Rosyjska wysłała swych obserwatorów na II Sobór
Watykański, a w 1965 r. osobiście uczestniczył w uroczystym zamknięciu obrad
Soboru. Od 1967 r. przewodniczył spotkaniom teologicznym, jakie odbywały się
pomiędzy przedstawicielami RKP i Kościoła Rzymskokatolickiego, wpierw
w Leningradzie, potem w Bari, Zagorsku i Trydencie.
W 1968 r. był zwierzchnikiem delegacji RKP na IV Zgromadzenie Ogólne
Światowej Rady Kościołów (dalej ŚRK), jakie odbywało się w Uppsali w Szwe
cji. Wtedy właśnie miałem możność go poznać. Pozostała mi w pamięci jego ru
chliwa i zarazem władcza postać, twarz jakby obrzękła, ukryta w rozrosłych zwo
jach obfitej brody. Był niekwestionowanym przywódcą grupy biskupów rosyj
skich przybyłych do Uppsali. Zwracali się oni do niego z uniżeniem, mówiąc
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słowo „władyko”, które odzwierciedlało stan zwierzchności, jaką nad nimi posia
dał. Delegacja rosyjska przez łagodnych duchownych anglikańskich i wykwint
nych protestantów z kontynentu była wenerowana, gdyż jej obecność nadawała
zgromadzeniu uppsalskiemu charakter powszechnego ( poza katolikami) zgroma
dzenia chrześcijan, a przybyła ona dopiero po raz drugi na obrady SRK i istniała
zawsze możliwość, że z jakiegoś nie dającego się z góry przewidzieć powodu
owe światowe forum może opuścić.
Sztywni, chodzący gromadnie, a ubrani bogato i odświętnie biskupi rosyjscy
robili wrażenie, jakby zostali co dopiero wyjęci z jakiegoś od dawna zamknięte
go pudełka. Stanowili oni jednak jedynie tło dla osoby metropolity Nikodema,
który był nie tylko zwierzchnikiem, ale i wyrazicielem całej delegacji. Jej liczeb
ność i dostojność jednakże miała świadczyć o bogactwie wolnego życia religijne
go w Sowietach, gdzie Kościół prawosławny i inne wspólnoty religijne dopiero
się dźwigały po okresie nowej fali prześladowań religijnych, wszczętych za rzą
dów Nikity Chruszczowa. Wyrazem rzeczywistego stanu wolności religijnych w
Sowietach było pojawienie się na forum Zgromadzenia ŚRK grupy ludzi z trans
parentami, które wzywały rosyjskich dostojników kościelnych do bezzwłocznego
wpłynięcia na rząd sowiecki, aby zwolnił z łagrów rzeszę prześladowanych w
ZSRS baptystów i adwentystów. Byli oni szczególnie bezwzględnie traktowani,
gdyż uznawano ich za szpiegów anglosaskich. W salach konferencyjnych Zgro
madzenia krążyły listy z nazwiskami kaznodziei baptystycznych, jacy byli aresz
towani i osadzeni w łagrach. Biskupi rosyjscy na czele z Nikodemem twierdzili,
że sprawy te są im w ogóle nieznane i tym bardziej paradoksalne stawało się to,
że w Uppsali miano dokładne listy aresztowanych, a przybyli z Rosji duchowni o
ludziach tych nic nie wiedzieli.
Natomiast w wolnych chwilach członkowie delegacji prawosławnej uda
wali się do uppsalskich kawiarni, gdzie gaworzyli z przygodnie napotkanymi
ludźmi, którym starali się po angielsku przedstawiać stan swobód religijnych
i obywatelskich, praktykowanych w ZSRR. Na pożegnanie swym rozmów
com raz po raz dawali złote zegarki, by pozostawić dobre wspomnienie wśród
przebywających w kawiarniach Szwedów. Była to bardzo swoista forma pro
pagandy, która miała im zjednać sympatię zwykłych, przygodnie napotka
nych ludzi.
Wspominam również i to, że ekipa dziennikarska z Redakcji „Za i Przeciw”,
jaka przybyła do Uppsali, przeprowadziła też wywiad z metropolitą Nikodemem.
Ale zawierał on dość sztampowe treści, tak że pismo zamieściło go dopiero w
lutym 1969 r., dając prym wywiadom przeprowadzonym z działaczami ekume
nicznymi z Europy, Afryki, a nawet z Australii. Niemniej ten wywiad był w pra
sie polskiej jedyną wizytówką rosyjskiego dostojnika kościelnego, którego oso
bie poświęcona jest książka ks. Kałużnego.
Owe dawne reminiscencje z Uppsali współgrają z treścią tej książki. Autor
bowiem między innymi stawia pytanie, czy metropolita Nikodem swą zagranicz
ną działalnością na forum różnych organizacji chrześcijańskich jawi się bardziej
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jako agent KGB czy jako człowiek Kościoła, człowiek wiary. Pytanie jest bardzo
trafnie postawione i ks. Kałużny w zasadzie okazuje się zdolny udzielić na nie
właściwą odpowiedź. Zrozumienie ludzi czasów, które już minęły, możliwe jest
tylko wówczas, gdy ich osobowość, ich reakcje i czyny rozważa się zgodnie z
duchem dni przeszłych, w których oni żyli. Jest rzeczą oczywistą, że abp Niko
dem u początków swojej kariery kościelnej musiał swą świadomością utożsamiać
się z reżimem sowieckim, w którym się wychował i w którym przyszło mu żyć.
Jak pisze Kałużny - jego ojciec - sekretarz ispolkomu - niemal dostał udaru mó
zgu, a jego matka osiwiała ze zmartwienia dowiadując się, że syn potajemnie ob
rał stan duchowny. Rodzice Borysa byli ludźmi związanymi z ideologią komuni
styczną, władza sowiecka w Rosji istniała już od 12 lat przed urodzeniem Rotova, a zatem jakże mógł on być kimś, kto by nie uznawał trwałości systemu
rządów sowieckich. Był też patriotą, synem ziemi rosyjskiej i rządom tym musiał
życzyć jak najlepiej. Już jako duchowny w latach 1956-1959 przebywał poza
granicami ZSRR, będąc członkiem Rosyjskiej Misji Kościelnej w Jerozolimie i
po wypełnieniu przypisanej mu roli dobrowolnie powrócił do Sowietów. Pocho
dził z rodziny komunistów, a zatem wychowanie winien był otrzymać właściwe.
Studiów teologicznych głębszych nie posiadał, bowiem jedynie zaocznie uczęsz
czał na zajęcia w Prawosławnej Akademii Duchownej w Leningradzie. Tak więc
można go było wylansować jako młodego człowieka, który choć duchowny mógł
służyć systemowi sowieckiemu, choćby i dlatego, że innych systemów bliżej nie
znał.
Ks. Kałużny w swej pracy, ukazując zawrotną karierę młodego biskupa z lat
1960-1961, wprost nie pisze, że awans Rotovowi musiał zapewnić jakiś wpływo
wy funkcjonariusz Urzędu ds. Religii. Lecz jednocześnie nie przeczy temu, że
przyszły metropolita czuł się człowiekiem reżimu. Ale właśnie tego nie można
traktować jako zarzut. Owa tożsamość z systemem sowieckim Rotovowi dawała
prawo i siłę do tego, aby mógł on w Rosji skutecznie wypełniać swą służbę wo
bec Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Autor monografii opcji człowieka re
żimu przeciwstawia opcję człowieka wiary. A wydaje się, że obu tych orientacji
nie ma się prawa traktować przeciwstawnie, gdyż one w osobowości Nikodema
jako duchownego tamtych czasów w Rosji były po prostu współrzędne. Choć
różnica pomiędzy nimi była zasadnicza. Borysowi Rotovowi system sowiecki był
z góry dany, do wiary natomiast doszedł o własnych siłach, nawet, jak słusznie
pisze ks. Kałużny, przeżył swoje pierwsze nawrócenie, które dało mu siłę ku
temu, aby w 1949 r. mógł przyjąć potajemnie święcenia kapłańskie z rąk abpa
Dymitra w Jarosławiu i poświęcić się służbie Bożej.
Ks. Kałużny w bardzo piękny sposób ukazuje trzy główne nurty działalności
metropolity Nikodema, prezentując go jako pasterza Kościoła prawosławnego,
jako wybitnego działacza ekumenicznego i wreszcie jako teologa w swych pra
cach ukazującego swoiste acz cenne w aspekcie ekumenicznym spojrzenie na
istotę Kościoła. Każdy z tych zarysowanych nurtów staje się źródłem pogłębionej
refleksji. Rola zwierzchnika rozległej metropolii przypadła Nikodemowi w cza
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sach trudnych dla RKP, kiedy nastała kolejna fala prześladowań religijnych z
doby Chruszczowa. Ks. Kałużny stawia problem, iż abp Nikodem miał możność
wyrazić protest lub zachować milczenie. Według autora przyjął on drogę kom
promisu w duchu rosyjskiej tradycji „nie stawiania oporu”. Tak, jak postąpili
pierwsi święci prawosławnej Rosji, książęta Borys i Gleb, którzy przyjęli śmierć
z rąk swego brata Świętopełka, nie podejmując z nim walki o władzę. Owa ugo
da, która świętych braci zaprowadziła ku śmierci, wykluczała realną perspektywę
zwycięstwa nad kimkolwiek oraz perspektywę odwetu nad tymi, którzy byli w
swoim czasie ciemięzcami. Jest to ujęcie kładące zdarzenia w wymiarze nieod
wracalności minionego czasu. Jest to także spojrzenie czy filozofia nie znająca
potwierdzenia w tradycji chrześcijaństwa zachodniego. Ale Nikodemowi, którego
Autor nazywa metropolitą Petersburga, dawała możność ratowania tych cząstek
Kościoła, które ówczesne władze świeckiego państwa totalitarnego zamierzały
zniszczyć. Metropolicie udaje się szczególnie w eparchii nowogrodzkiej uchronić
od likwidacji wiele parafii prawosławnych. Uratował on także przed likwidacją
Prawosławną Akademię Duchowną, kształcącą kadry duchowieństwa w Lenin
gradzie, którą władze państwowe chciały zamknąć. Metropolita do Akademii za
czął zapraszać studentów z Afryki i Azji i dzięki umiędzynarodowieniu swych
funkcji zdołała ona ocaleć, a nawet się rozwinąć. Metropolita był także inicjato
rem pewnego aggiornamento w kierowanej przez siebie cząstce Kościoła. W li
turgii próbował zastąpić niezrozumiały język starosłowiański współczesnym ro
syjskim. Był też rzecznikiem częstszego przyjmowania komunii św.
Gdy chodzi o nurt ekumeniczny to w swych pismach, wypowiedziach i czy
nach oczekiwał on nadejścia Kościoła Chrystusa, który by złączył Kościół
Wschodu i Zachodu poprzez powrót do wspólnej wiary, określonej w pierwszych
siedmiu soborach ekumenicznych. Uważał, że w obszarze religii występują do
gmaty jako „necessaria” i pozostałe prawdy wiary jako „dubia” Orientacja ta po
zwalała mu okazać otwartość ku wielu kierunkom konfesyjnym. Dążył do pojed
nania z Kościołem konstantynopolitańskim, ze starożytnymi Kościołami Wscho
du, w 1971 r, doprowadził do cofnięcia klątwy, jaką w XVII wieku Kościół
prawosławny rzucił na staroobrzędowców. Lecz szczególnym zjawiskiem był
jego stosunek do Kościoła łacińskiego. To on doprowadził do decyzji Świętego
Synodu przesądzającej o wysłaniu obserwatorów RKP na II Sobór Watykański,
to on także w 1967 r. wysłał obserwatorów prawosławnych na Światowy Kon
gres Świeckich, odbywający się w Rzymie. To on uchylał się od piętnowania
Kościoła grekokatolickiego. Ks. Kałużny mówi nawet o tym, że metropolita Ni
kodem podczas wizyty u papieża Pawła VI, prawdopodobnie w 1969 r., przeżył
jakby swoje drugie nawrócenie, tak iż, nie odchodząc od swego Kościoła, stał się
wyznawcą wiary katolickiej. Wyświęcanych przez siebie księży zachęcał, by ży
wili szacunek dla papieża rzymskiego. Wypowiadał się, że byłby szczęśliwy,
gdyby mógł zostać jezuitą, inicjował rozmowy teologiczne z katolikami łaciński
mi, gromadził materiały i opublikował pracę poświęconą osobie papieża Jana
XXIII. I znów sylwetka Nikodema, ukazana piórem katolickiego księdza, staje
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się źródłem refleksji. Czy w osobie metropolity Leningradu i Nowogrodu mieli
śmy inicjatora wielkiego pojednania Kościołów Wschodu i Zachodu, czy też
mieliśmy dostojnika rosyjskiego prawosławia, który wtedy, kiedy jego Kościół
był spychany na margines życia państwowego, starał się łączyć i skupiać wokół
siebie wszystkie nurty konfesyjne jako nominalnych sojuszników. A szczególnie
garnął się do Kościoła rzymskiego, który wówczas, na przełomie lat sześćdzie
siątych i siedemdziesiątych okazał siłę swojej tradycji i młodość swego aggiornamento. Ale kim byłby dziś, kiedy Rosyjska Cerkiew otwiera tysiące kościołów,
dziesiątki ośrodków kształcenia duchownego i liczy miliony wiernych wyznaw
ców?
I wreszcie nurt rozważań, który metropolicie przyniósł tytuł doktora teologii,
nadany mu przez Prawosławną Akademię Duchowną w Leningradzie. Szczegól
nym tematem zainteresowań abp Nikodema była natura Kościoła, którą ujmował
jako teandryczną, to znaczy odzwierciedlającą bosko-ludzki charakter Chrystusa.
Kościół dla Nikodema był ciałem Chrystusa, w którym ujawniał się związek lu
dzi z Bogiem i ludzi między sobą w Chrystusie. Celem Kościoła jest doprowa
dzenie ludzi do doskonałości moralnej i przygotowanie ludzkości do królestwa
Bożego. Nikodem uważał, że właśnie w Kościele odzwierciedla się królestwo
Boże, do którego winna dążyć ludzkość. Ale wciąż istotna dla jego myśli była
koncepcja Kościoła jako ciała teandrycznego, w którym kojarzą się elementy bo
skie i ludzkie, niebieskie i ziemskie, widzialne i niewidzialne, czasowe i wieczne.
Metropolita na wieść o śmierci Pawła VI udał się do Rzymu, Jako zwierzchnik
delegacji Cerkwi Rosyjskiej był obecny na pierwszej audiencji zbiorowej Jana
Pawła I. 5 września 1978 r. został przyjęty w bibliotece watykańskiej na prywat
nej audiencji przez papieża. U kresu audiencji osunął się na posadzkę i zmarł.
Dosięgnął go szósty już w jego życiu zawał serca, tym razem śmiertelny. Papież
Jan Paweł I udzielił mu rozgrzeszenia w języku łacińskim. Miał potem wspomi
nać, że w rozmowie z Nikodemem usłyszał tak piękne słowa o Kościele, jakich
nigdy przedtem nie danym mu było znać. Treści tych słów jednak nie ujawnił.
Książka ks. Kałużnego nosi tytuł „Sekret Nikodema”. Jest to pięknie napisana
rozprawa, ujmująca każdą kwestię w kategoriach wyższych wartości. Czyni też
ona z metropolity „Petersburga” człowieka zagadkowego, ale zarazem wielkiego.
Praca ma przemyślaną lecz logiczną konstrukcję. Autor trafnie oddziela myśl
główną swych wywodów od rzeczy wtórnych acz uzupełniających, jakie podaje
w przypisach. Książka zaczyna się historycznym obrazem dziejów prześladowa
nia Cerkwi w Sowietach. Rozprawa zatem, poświecona jednej osobie, staje się
pośrednio skróconą historią Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego z lat zniewo
lenia. Brak w niej może dokładniejszego obrazu działań władz sowieckich wobec
samego abp Nikodema. Główny bohater funkcjonuje jakby ponad czy poza śro
dowiskiem ludzi, wśród których przypadło mu żyć i działać. Dla tej pracy dok
torskiej podstawą są chyba głównie materiały gromadzone ze źródeł watykań
skich. Autor zebrał ogromną bibliografię publikacji Nikodema i jemu poświęco
nych. Wśród nich występują trzy pozycje autorów polskich, jedna Kazimierza
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Morawskiego, ogłoszona w wydawnictwie rosyjskim, druga wydana po francu
sku przez ks. prof. W. Hryniewicza i wreszcie trzecia A. Grajewskiego pt. „Rosja
i Krzyż. Z dziejów Kościoła Prawosławnego w ZSRR”, publikowana w Katowi
cach w 1991 r. Jest to świadectwem tego, jak skromne są zainteresowania polskie
rosyjskim prawosławiem. I w konsekwencji - jak trudno byłoby uznać, że śle
dząc polskie pisarstwo, reprezentanci innych narodów mogliby znaleźć drogę do
zrozumienia duszy rosyjskiej.
Sekret Nikodema staje się zatem ważną publikacją na polskim rynku wydaw
niczym, przez to właśnie, że jest pozycją zwróconą ku sprawom rosyjskiego pra
wosławia. Szczególna dynamika cechuje te karty książki ks. Kałużnego, które są
poświęcone ekumenicznym, prokatolickim działaniom tego wybitnego rosyjskie
go duchownego. A przecież dobrze wiemy o tym, że sprawa jedności Kościoła
Chrystusowego, oparta na uzupełniających się wzajemnie wartościach Kościoła
Wschodu i Zachodu, będzie centralną kwestią chrześcijaństwa w rozpoczynają
cym się trzecim po Chrystusie tysiącleciu.
Stanisław Jan Rostworowski

Andrzej Siemieniewski:
Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia
a tradycja katolicka,
seria: Rozprawy naukowe t. 13,
Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 1997, 298 s.

Co do genezy, ewangelikalizm jest zjawiskiem anglosaskim. Narodził się w I
połowie XVIII wieku niemal jednocześnie po obu stronach Atlantyku, korzenia
mi sięgając purytanizmu i wcześniejszych kalwińskich ojców Reformacji angiel
skiej. U swych początków był reakcją na ówczesne zobojętnienie religijne ugrun
towanych Kościołów protestanckich (pośród nich policzmy na Wyspie Kościół
Anglii), a jeśli mielibyśmy go przyrównać do zbliżonych zjawisk zachodzących
w Europie kontynentalnej, to jego odpowiednikiem byłby pietyzm (który zresztą
ewangelikalizm na różne sposoby zainspirował). W biegu stuleci stał się dobrze
zadomowioną odmianą protestantyzmu. Rozszerzył się także zakres jego oddzia
ływania - z krajów anglosaskich przedostał się na Stary Kontynent, do Ameryki
Łacińskiej, Afryki, Azji i Australii. Jego podstawowymi nosicielami były głównie
konserwatywne nurty Kościołów mieszczących się w tradycji reformowanej:
zwłaszcza prezbiteriańskich, kongregacjonalistycznych i baptystycznych, a nade
wszystko metodyzm, postrzegany przez wielu znawców jako właściwa macierz
ewangelikalizmu. Obecna ekspansja ewangelikalizmu łatwo rzuca się w oczy. Ks.
prof. Konrad Raiser, sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów mówi o
jego zadziwiającym wzroście {Być Kościołem. Wyzwania i nadzieje na Nowe
Millennium, tłum. Jerzy Wocial, Warszawa 1998, s. 12). Do Polski ewangelika
lizm miał daleką i długą drogę - zjawił się u nas za sprawą tzw. wolnych Kościo
łów protestanckich: baptystycznego, metodystycznego, zielonoświątkowych oraz
zbliżonych. Za prekursora ewangelikalizmu na ziemiach polskich uznać chyba
można także kilku duchownych luterańskich, na czele z ks. dr. Janem Pindórem
(1852-1924), który po wojażach po Ameryce propagował na początku tego stule
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cia na Śląsku Cieszyńskim elementy ewangelikalnej religijności (m.in. poprzez
wydawanie książek ważnych dla ewangelikałów autorów, jak Richard Baxter lub
Charles Spurgeon), scalając je z postawami właściwymi pobożności pietystycznej. Kręgi chrześcijan skupionych wokół Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie, gros Kościołów protestanckich zaistniałych w Polsce począwszy od
XIX wieków to przykłady (wybrane, nie wszystkie) obecności ewangelikalizmu
na naszej scenie religijnej. Ewangelikalizmu nie należy jednak mylić z ewangelicyzmem - ten pierwszy dotyczy bowiem tylko niektórych protestantów, choć ze
wszystkich wyznań protestanckich (bywają ewangelikalni luteranie, ewangelikalni metodyści, ewangelikalni baptyści etc.). Nie należy go również mylić z ru
chem zielonoświątkowym, albowiem pomimo faktu, że zdecydowaną większość
zielonoświątkowców można uznać za ewangelikałów, to jednak nie wszyscy
ewangelikałowie są wyznania czy pobożności zielonoświątkowej. Trzeba też do
dać, że zaliczenie do ewangelikalnego kręgu poddane jest kryterium utożsamie
nia się wiernego ze specyficznym podejściem do sposobu przeżywania chrześci
jaństwa oraz ze specyficznym akcentowaniem pewnych elementów doktryny
chrześcijańskiej.
Zagadnienia wynikające z powyższych stwierdzeń budzą coraz bardziej żywe
zainteresowanie naukowe. Także w naszym kraju podejmowane są próby nauko
wego ujęcia zjawiska, jakim jest ewangelikalizm. Najpoważniejsze opracowanie
w tym zakresie ukazało się nakładem Papieskiego Fakultetu Teologicznego we
Wrocławiu i stanowiło podstawę habilitacji autora, duchownego rzymskokatolic
kiego, ks. Andrzeja Siemieniewskiego. To poważne dzieło, kompetentne i pisane
w myśl zasady sine ira et studio, choć noszące znamię - co chyba jednak nie
uniknione - wyznaniowej proweniencji jego twórcy.
Autor podjął na wstępie wysiłek określenia istoty ewangelikalizmu, stojąc na
stanowisku, że jest to dość dobrze zdefiniowana rzeczywistość (s. 48). Zarysowo podaje jego dzieje, koncentrując się zwłaszcza na losach badanego fenomenu
na przestrzeni XVIII i XIX wieku. Znacznie mniej uwagi poświęca ewangelikałom obecnego stulecia, zaniedbując - niezwykle ważny dla ogólnych konkluzji
na temat zjawiska - kwestię przemian w ewangelikalizmie po II wojnie świato
wej, kiedy to powstała ważna i wiodąca obecnie odmiana tego ruchu pod nazwą
neoewangełikalizm. Rzutuje to chociażby na ferowaną przez Autora ocenę posta
ci Billy Grahama (s. 164), wielce zasłużonego dla wydobywania ewangelikali
zmu z objęć mentalności fundamentalistycznej, dla budowy różnych znaczących
w USA instytucji życia intelektualnego (nietypowa aktywność jak na popularne
go ewangelistę!) oraz dla zbliżenia ekumenicznego, czego produktem jest wła
śnie neoewangełikalizm. Ks. Siemieniewski w swym ujęciu świata ewangelikal
nego niemal bez wyjątku zajął się ewangelikalizmem amerykańskim, na skutek
czego cierpi wyniesiona z książki ogólna percepcja ewangelikalizmu i przez co
uzyskaliśmy niepełny opis przedmiotu pracy (gdyby brać dosłownie jej tytuł).
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Trzeba bowiem pamiętać, że ewangelikalizm od początku miał silny nurt w ra
mach Kościoła Anglii (i szerzej: Anglikańskiego), gdzie stanowił zrąb tzw. Ko
ścioła Niskiego {Low Church - co wzmiankuje się na s. 23-24). Anglikańscy
ewangelikałowie, wierni tradycji teologicznej i liturgicznej swojej wspólnoty wy
znaniowej, wystrzegli się wielu błędów kojarzonych z ewangelikalizmem pół
nocnoamerykańskim, a ich teologia zakorzeniona w najlepszej spuściźnie chrze
ścijaństwa reformacyjnego i starożytnego bywała niebanalna. Przy tym potrafili
być oni pomostem dla międzywyznaniowego i ekumenicznego zbliżenia i to nie
tylko w łonie międzynarodowego ewangelikalizmu. Gdyby w polu widzenia Au
tora znalazły się także przekonania ewangelikałów nieanglosaskich, można by
mówić o bardziej reprezentatywnym przedstawieniu tej tradycji chrześcijańskiej.
Podstawowym wątkiem pracy A. Siemieniewskiego jest wyświetlenie zagad
nienia „nowego narodzenia”, kluczowej kategorii w pobożności i teologii ewan
gelikalizmu, ale i istotnego pojęcia w teologii chrześcijańskiej począwszy od au
torów nowotestamentowych, przez Ojców Kościoła, teologię średniowieczną po
klasyków staroprotestantyzmu i autorów protestantyzmu współczesnego. Wycho
dząc z założenia, iż idea ta ma także silne zakorzenienie w rzymskim katolicy
zmie, Autor dokonuje przedstawienia ewolucji pojęcia nowe narodzenie (nowonarodzenie, ang. regeneration, new birth, being born again) w ewangelikalizmie
a następnie porównuje je z ekwiwalentnymi lub zbliżonymi treściami we własnej
tradycji wyznaniowej. Analiza kwestii nowonarodzenia jest trafnym sposobem
dotarcia do skopusu ewangelikalnej specyfiki teologicznej, ale i pobożnościowej,
gdyż nurt ten, jako prąd wewnątrzprotestancki, dziedziczy koncentrację soteriologiczną i wyraża ją w przejęciu się sprawą realnego spełnienia się w życiu jed
nostki Bożej obietnicy usprawiedliwienia z łaski. Celnie moment ten wyraził
przywoływany przez ks. Siemieniewskiego francuski znawca protestantyzmu o.
Louis Bouyer, który odwołuje się do symptomatycznej postawy pierwszorzędne
go reprezentanta ewangelikalizmu: Wesley nie chciał rozdzielić usprawiedliwie
nia przez wiarę od przemiany życia (s. 251). Choć oczywiście dochodzenie prak
tycznych skutków usprawiedliwienia w egzystencji chrześcijanina nie jest ewangelikalnym odkryciem, to jednak krąg ten ma swoje zasługi w akcentowaniu
pytania o relację między akceptacją prawd Ewangelii a przemianą duchową wier
nego. Ewangelikałowie tradycyjnie nań odpowiadali twierdząc, iż ufna wiara w
usprawiedliwiającego Chrystusa rodzi skutek w postaci nowonarodzenia, które
jest dziełem Bożym w duszy wierzącego, inaugurującym bytność wiernego w
społeczności zbawionych. Trafnie tedy ks. Siemieniewski wywodzi, że w środo
wisku ewangelikalnym zamiast zwyczajowego przypisywania terminowi „zbawie
nie” treści wyłącznie eschatologicznych [ma się rozumieć, że owa zwyczajowość
nie zawsze dotyczyła gruntu protestanckiego - dop. TJZ], a więc płaszczyzny le
żącej poza czasem i przestrzenią codziennego doświadczenia ludzkiego, mamy tu
do czynienia z oczekiwaniem doświadczalnego, a nawet w jakim ś sensie odczu
walnego zbawienia, (s. 122). Z tych względów, jak słusznie twierdzi omawiana
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monografia, dla wszystkich ewangelikalistów [tak autor nazywa adeptów ewangelikalizmu - dop. TJZ] ... nowe narodzenie jest absolutnie konieczne dla wieczne
go zbawienia, (s. 245).
Prezentując ewangelikalne widzenie nowonarodzenia ks. Siemieniewski
szczególnie obficie powołuje się na refleksję Jonathana Edwardsa, który jawi się
tutaj jako główny eksponent dyskutowanego nurtu w protestantyzmie. Osiągnię
cia Edwardsa są niewątpliwie znaczące, wskazać jednak można wielu innych po
dobnej skali działaczy ewangelikalnych, jak Jan Wesley, Jerzy Whitefield, Char
les Simeon, J.C. Ryle, a współcześnie wspomniany już B. Graham, a także John
Stott i ostatnio Alister McGrath (ur. 1953). Nasz Autor jest najwyraźniej zafascy
nowany Edwardsem i przedstawia szeroki traktat na temat jego zapatrywań. Inni
luminarze ewangelikalizmu goszczą na łamach monografii (Samuel Stoddard,
Jan Wesley, Charles Finney, Dwight Lyman Moody, Bill Sunday), lecz ich profil
teologiczny jest naszkicowany w sposób niewspółmierny do prezentacji Edward
sa. Powstaje tedy podejrzenie, iż twórca monografii przecenia rolę teologa z Nor
thampton, co najwyraźniej znajduje wyraz w ryzykownej tezie, iż najbardziej
rozbudowaną i systematyczną częścią tradycji ewangelikalnej jest niewątpliwie
teologiczna myśl Jonathana Edwardsa (s. 236).
Książkę Ewangelikalna duchowość... pisano przez pryzmat uprawianej w
środowiskach katolickich tzw. teologii duchowości (ascetycznej). Lokuje się ją w
obrębie teologii systematycznej, lecz jako byt odrębny względem dogmatyki.
Stąd ks. Siemieniewski mógł uniknąć wszechstronnego dogmatycznego opraco
wania głównego tematu dzieła czyli nowonarodzenia. A szkoda, bo frapująca jest
kwestia stosunku tej kategorii np. do usprawiedliwienia, oświecenia, nawrócenia,
uświęcenia etc. Niektórych spraw dotyka, wspomina nawet o ewangelikalnym
ordo salutis (s. 246), ale wywód w tym zakresie pozostawia - dla dogmatycznie
ukierunkowanego odbiorcy - poczucie niedosytu. Podejście reprezentowane
przez Autora znalazło oparcie w założeniu leżącym u podstaw książki, a miano
wicie, iż ewangelikalizm jest kierunkiem duchowości (s. 50), zaś jego teologia to
teologia afektywna (s. 17, 176), teologia uczuć. Nie odmawiając jakiejś racji
temu twierdzeniu - wszak ewangelikalizm chce być jak celnie mówi A. Siemie
niewski ortodoksją żywą (s. 19) i buduje pewnien styl przeżywania wiary - przy
wołać jednak należy pogląd tych czołowych ewangelikałów, którzy stoją na sta
nowisku, iż ewangelikalizm jest określony przez system prawd wiary, przez kon
kretną dogmatykę, a nie przez zestaw pielęgnowanych uczuć (afektów) Ewangelikałowie - pisze wiodąca postać tego nurtu, anglikanin ks. dr John Stott
- chcieliby być postrzegani i oceniani nie według kryterium przeżywanych do
znań, lecz na podstawie kryterium doktrynalnego (Christ the Controversialist. A
Study in some Essentials o f Evangelical Religion, London 1970, s. 28). Zauważ
my, że największy w USA periodyk dla inteligencji ewangelikalnej pt. Christiani
ty Today nosi podtytuł „Magazine of Evangelical Conviction” - „czasopismo od
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zwierciedlające przekonania ewangelikalne”. Przyjmując opisane założenie, ks.
Siemieniewski przyczynia się do promowania, mającej coraz większe wzięcie w
świecie, tezy o możliwości „eksportu” duchowości ewangelikalnej do wszystkich
wyznań chrześcijańskich, co ma się dziać bez szkody dla tejże. Dosyć wspo
mnieć, że istnieje na tym tle poważna kontrowersja, w której nasz Autor wziął
jedną stronę. Zachowanie to nie jest jednak czymś odosobnionym, chociażby w
kontekście faktu, iż istnieje spora liczba katolików, niekiedy osób znaczących dla
amerykańskiego Kościoła [i poza nim - dop. TJZ], określających się mianem
„chrześcijan ewangelikalnych” (...) Okazuje się, że termin ewangelikalizm nie
je st ju ż dziś zarezerwowany dla protestantów, ale bywa używany także w stosun
ku do katolików. Niedawne badania socjologiczne pokazały, że istotna część ka
tolickiej populacji może być trafnie nazwana „ewangelikalną,\ a około 10% lu
dzi, którzy sami siebie opisali [w USA - dop. TJZ]jako „katolicy ” w badaniach
Gallupa, również utożsamili się z ewangelikalizmem (s. 10). Dokonana przez ks.
Siemieniewskiego analiza wykazuje pokłady refleksji klasyków teologii i ducho
wości katolickiej, które uznać można za „przyjazne” względem elementów spu
ścizny ewangelikalnej. Przywołuje konstatacje m.in. Bazylego Wielkiego, Grze
gorza z Nazjanzu, Cypriana, Augustyna, Symeona Nowego Teologa, Tomasza,
Bonawentury, Jana od Krzyża, Teresy z Avila, Ignacego Loyoli, Dietricha Hildebranda, Bernarda, ks. prof. Słomki z KUL dotyczące kategorii nowonarodzenia i
nawrócenia (często jednak zbyt silnie przez Autora utożsamianych, a nie zawsze
ewangelikalizm tak to postrzega - s. 73, 86), i wykazuje współbrzmiące wątki.
Sporo miejsca poświęca wyjaśnieniu katolickiej optyki stosunku zachodzącego
między nowonarodzeniem (odrodzeniem - łac. regeneratio) a sakramentem
chrztu, które tradycyjnie utożsamiano, co potwierdza także nowy Katechizm Ko
ścioła Katolickiego. Autor z jednej strony świadom tegoż ugruntowanego poglą
du katolickiego, z drugiej chętny do korzystania z ewangelikalnych ustaleń w
sprawie nowonarodzenia (normą jest tam oderwanie go od kontekstu sakramen
talnego chrztu - s. 74, 62) odwołuje się np. do Akwiniaty, który miał utrzymy
wać, iż nowe narodzenie (...) nie jest związane z chrztem w sposób absolutnie jed
noznaczny. Jakkolwiek oczywiście w sakramencie chrztu jest zakorzenione i z
niego wynika, to jednak może odnowić się lub okazać swoją moc także przy oka
zji pokuty, w innym momencie życia. (s. 190).
W konkluzji swoich wywodów ks. A. Siemieniewski zachęca do recepcji du
chowych pierwiastków ewangelikalizmu. Zakładając, że teologiczna refleksja
nad elementami duchowości (...) innych wyznań może stać się (...) przybliża
niem całej pełni katolickiego bogactwa obecnego przecież (...) poza widzialnymi
ramami katolickiej wspólnoty (s. 7), stoi na stanowisku, iż wiele impulsów płyną
cych z tradycji ewangelikalnej może stanowić inspirujący przyczynek do katolic
kiej pobożności (s. 246). Przywołuje przy tym wskazania pochodzące od waż
nych autorytetów świata katolickiego. Jak powiada: Nie brakuje wśród dzisiej
szych wybitnych teologów katolickich zachęty do studium tego wszystkiego, co u
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braci odłączonych „pochodzi od Chrystusa i do Chrystusa prowadzi ” (...) Może
tu służyć przykładem Y Congar, kiedy mówi o głębiach duchowych zawartych u
Wesley'a, u metodystów i baptystów, które musimy sobie uświadomić. Na pewno
warto dodać do przykładów podanych przez Congara purytanów XVII i XVIII
wieku, rewiwalizm amerykański i całość duchowości ewangelikalnej (s. 160).
Zdaje się za tym ponadto jego zdaniem przemawiać i pożytek płynący z przy
swojenia pozytywów ewangelikalizmu, jak i obecny stan stosunków katolickoewangelikalnych, także w naszym kraju: Wobec pytania, czy problematyka du
chowości ewangelikalnej jest ważnym przedmiotem zainteresowań dla dzisiejszej
katolickiej myśli teologicznej w Polsce jeszcze przed kilkunastu laty można było
żywić wątpliwości. Obecnie jednak, gdy Kościół katolicki dostrzega w swym ło
nie cały szereg ruchów i wspólnot posługujących się w poważnej mierze ewangelikalną literaturą i pozostających pod stałym wpływem ewangelikalnej duchowo
ści, odpowiedź wydaje się oczywista (s. 11-12). W szczególności zaś nowe naro
dzenie pojęte na sposób biblijny i osadzone w Tradycji powinno znaleźć swoje
właściwe miejsce w kontekście katolickiej wizji rozwoju relacji człowieka z Bo
giem (s. 246). Jest na to miejsce w pluralistycznej dziś duchowości katolickiej.
Pośród różnorakich usług, jakie omawiana książka spełni względem czytelni
ka jest i taka, że Andrzej Siemieniewski sporządził katalog negatywnych aspek
tów ewangelikalizmu (zwłaszcza: s. 147nn, 251-255, 268-275), przed którymi
ostrzega przyszłych recypientów spuścizny ewangelikalnej, ale w które powinni
się też wczytać sami ewangelikałowie. Potwierdza to praktyczny wymiar publi
kacji. A jeśli już jesteśmy przy wytykaniu naszym bliźnim i ich dziełom niedo
skonałości, to szybko wymieńmy bardziej jaskrawe potknięcia Autora (który w
zdecydowanej przewadze przypadków legitymuje się znawstwem i wyczuciem)
w ramach wypowiedzi na temat różnych wątków protestantyzmu. I tak pokrótce
zaznaczmy, że Kościół Episkopalny w Ameryce nie był i nie jest (nieco korzyst
niej to wyglądało w innych częściach świata) tradycyjnym siedliskiem ewangelikałów (s. 38); Wieczerza Pańska nie mogła być rozumiana przez purytanina Stoddarda jako uobecnienie ofiary Chrystusa, a raczej jej przypomnienie (s. 55), trud
no wreszcie uznać za trafne twierdzenie, że nauczanie Stoddarda znamionuje
przełom zaistniały pomiędzy dawniejszym, tradycyjnym purytanizmem a następu
jącym po nim prądzie teologii przebudzeniowej - nastąpiło skoncentrowanie uwagi
na różnego rodzaju wewnętrznych doświadczeniach (s. 57), gdyż wszystkie te
elementy (badanie duszy) były typowe dla purytanizmu od XVI wieku. Co do
strony formalnej pracy zauważyć trzeba niespotykany gdzie indziej sposób zapi
su bibliograficznego publikacji anglosaskich, gdzie Autor (redaktor techniczny?)
wyrazy zawarte w tytułach publikacji pisze z małej litery. W bibliografii pracy,
zresztą bardzo obszernej, niemal wyczerpującej, świetnie dobranej i zaktualizo
wanej jeśli idzie o amerykańskie pozycje zwarte, nie podaje polskich tłumaczeń
dzieł - a warto by było, mimo, że jest ich zaledwie kilka. Dziwić może podział
tekstów źródłowych na ewangelikalne i katolickie, gdzie wśród tych ostatnich
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znalazły się takie nazwiska jak Augustyn, Tertulian, Grzegorz z Nazjanzu - czy
to nie sposób na odbieranie prawa do tych autorów chrześcijanom spoza rzym
skiej obediencji? Bardzo brakuje chociażby indeksu nazwisk, a w świetle wcze
śniejszych stwierdzeń, można by zastanawiać się nad adekwatnością tytułu pracy:
toż w książce idzie o amerykańską właśnie duchowość ewangelikalną. Dzieło
ukazało się w dużym formacie B5, złamano go w dużej wyraźnej czcionce - jed
nak grafika okładki pokazuje, że wydawcy książek naukowych rzadko mają po
mysł na interesujący opracowanie publikacji.
Podsumowująco należy podkreślić, że otrzymaliśmy pracę oryginalną, bogatą
poznawczo, napisaną w duchu irenizmu i obiektywizmu, praktyczną i aktualną.
Nie ma odpowiednika w literaturze zagranicznej. Gdyby ją przełożyć (niech za
chętą dla wydawców anglosaskich będzie podane na końcu książki Summary)
skorzystaliby na tym zachodni badacze i adherenci ewangelikalizmu, podobnie
jak z korzyścią jej lekturę odbędą czytelnicy polscy.
Tadeusz J. Zieliński
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