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A R T Y K U £ Y

KAROL KARSKI

LUTERANIZM W DIALOGU

Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej (128 parafii,
133 czynnych duchownych, ok. 80 tys. cz³onków) jest cz¹stk¹ œwiatowej wspól-
noty Koœcio³ów luterañskich. Wed³ug danych z koñca 1999 r. na ca³ym œwiecie
¿y³o 63 mln.  135 tys. luteranów. Zdecydowana wiêkszoœæ wyznawców tej trady-
cji koœcielnej, bo 59 mln. 458 tys., to cz³onkowie jednego ze 128 Koœcio³ów
cz³onkowskich Œwiatowej Federacji Luterañskiej1. Równie¿ Koœció³ polski jest
od samego pocz¹tku, tj. od 1947 r., cz³onkiem tej organizacji.

Rozmieszczenie i liczebnoœæ Koœcio³ów luterañskich

Koœcio³y luterañskie, powsta³e na kontynencie europejskim w XVI stuleciu,
rozros³y siê w wiekach póŸniejszych, zw³aszcza w XIX stuleciu, przez emigracjê
– w Ameryce Pó³nocnej i Po³udniowej oraz w Australii, przez dzia³alnoœæ wielu
towarzystw misyjnych – w ró¿nych krajach Azji i Afryki.

Wiêkszoœæ wyznawców luteranizmu ¿yje w dalszym ci¹gu w Europie – 37,05
mln. Jednak¿e w ostatnich piêciu latach nast¹pi³ ubytek o ok. miliona wiernych.
Wielkim skupiskiem luteranów jest   w dalszym ci¹gu ojczyzna Reformacji –
Niemcy, ¿yje ich tam ok. 14 mln. Szacunkowo przyjmuje siê, ¿e z tradycj¹ lute-
rañsk¹ zwi¹zanych jest jeszcze ok. 10 mln. cz³onków Koœcio³ów ewangelicko-
unijnych (nie ujmuje siê ich w globalnej statystyce).

Innym powa¿nym  skupiskiem luterañskim jest Skandynawia. Charaktery-
styczn¹ cech¹ tamtejszego luteranizmu s¹ wielkie Koœcio³y ludowe lub pañstwo-

1 „Lutherische Welt-Information” (skrót: LWI), nr 1-2 z 2000 r.
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we. W Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii i Islandii ¿yje ogó³em ok. 21 mln. wy-
znawców, do Koœcio³ów tych nale¿y ponad 95 % ogó³u spo³eczeñstwa.

W dwudziestu innych krajach naszego kontynentu liczba wyznawców luterani-
zmu siêga od kilkuset (Belgia) do ok. 400 tys. (Wêgry). Wspóln¹ cech¹ tych Ko-
œcio³ów jest mniejsze lub wiêksze  rozproszenie wiernych i zwi¹zane z tym fak-
tem  problemy duszpasterskie.

W Ameryce Pó³nocnej wszystkich luteranów jest ok. 8 mln. 600 tys. W prze-
ci¹gu ostatnich piêciu lat uby³o ich o ok. 100 tys. Proces jednoczenia wyznaw-
ców tej tradycji koœcielnej, przyby³ych z ró¿nych krajów i reprezentuj¹cych od-
mienne formy pobo¿noœci, trwa³ przez wiele dziesiêcioleci i w³aœciwie jeszcze
nie zosta³ zakoñczony. Najsilniejsz¹ struktur¹ koœcieln¹ jest utworzony w 1988 r.
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Ameryce, który liczy dziœ 5 mln. 178 tys.
cz³onków.

Wp³ywowym Koœcio³em jest Koœció³ Luterañski Synodu Missouri (2 mln 600
tys. cz³onków), za³o¿ony w 1947 r. i utrzymuj¹cy bliskie kontakty z Koœcio³ami
luterañskimi na ca³ym œwiecie, podkreœlaj¹cymi dobitnie luterañski konfesjona-
lizm. Postawê jeszcze bardziej konserwatywn¹ reprezentuje Ewangelicki Synod
Luterañski Wisconsin (414 tys. wiernych). Oba synody odmawiaj¹ przyst¹pienia
do Œwiatowej Federacji Luterañskiej, odrzucaj¹ te¿ wspólnotê komunijn¹ ze zrze-
szonymi w niej Koœcio³ami.

W Ameryce £aciñskiej ¿yje zaledwie 1 mln 108 tys. luteranów. W wiêkszoœci
s¹ potomkami imigrantów europejskich, w niektórych krajach zachowuj¹ w dal-
szym ci¹gu status cudzoziemskich grup etnicznych. Najwiêkszym ich skupiskiem
jest Brazylia (916 tys.).

Koœcio³y luterañskie w Afryce wykazuj¹ siê najwiêkszym wzrostem w ³onie
rodziny luterañskiej. W 1992 r. liczba wiernych wynosi³a 6 mln. 126 tys., nato-
miast w 1999 r. – 9 mln 750 tys., co oznacza wzrost o 50 %. Najwiêksze Koœcio-
³y luterañskie znajduj¹ siê w Tanzanii (2 mln. 500 tys. cz³onków), w Etiopii (2
mln. 593 tys.), na Madagaskarze (1 mln 500 tys.), w Republice Po³udniowej
Afryki (885 tys.), Namibii (740 tys.) i Nigerii (800 tys.).

Stale roœnie liczba wyznawców luteranizmu równie¿ w Azji. Pod koniec 1999
r. by³o ich tam 6 mln 648 tys. Najwiêksze skupiska wiernych znajduj¹ siê w Indo-
nezji (3 mln. 794 tys. wiernych) i w Indiach (1 mln 621 tys.). Ponad 900 tys.
wiernych ¿yje na Papua-Nowej Gwinei, ok. 94 tys. w Australii2.

Wysoka ranga ksi¹g wyznaniowych

Koœcio³y luterañskie dopuszczaj¹ ró¿norodnoœæ w dziedzinie ustroju koœciel-
nego i form nabo¿eñstwa. Przywi¹zuj¹ natomiast du¿e znaczenie do manifesto-
wania wspólnej wiary. Temu celowi s³u¿¹ ksiêgi wyznaniowe, które wraz z trze-

2 Tam¿e.
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ma starokoœcielnymi wyznaniami wiary – Apostolskim, Nicejsko-Konstantyno-
politañskim i Atanazjañskim – w 1580 r. wesz³y w sk³ad tzw. Ksiêgi Zgody (Li-
ber Concordiae). Poœród ksi¹g wyznaniowych (symbolicznych) luteranizmu na-
czelne miejsce zajmuje Konfesja Augsburska (Confessio Augustana, skrót: CA),
streszczaj¹ca za³o¿enia nauki reformatorskiej. Jej g³ównym autorem by³ naj-
bli¿szy wspó³pracownik Marcina Lutra – Filip Melanchton. CA zosta³a odczyta-
na 25 czerwca 1530 r. w Augsburgu  przed cesarzem Karolem V (1519-1556) i
ksi¹¿êtami niemieckimi. Podpisa³o j¹ siedmiu ksi¹¿¹t oraz senaty dwóch miast
Rzeszy. Cesarz odrzuci³ CA, lecz stany ewangelickie uwa¿a³y j¹ odt¹d za swoje
oficjalne pismo wyznaniowe. Prawne uznanie na terenie Rzeszy uzyska³a 25 lat
póŸniej w wyniku zawartego w Augsburgu pokoju religijnego (1555). Koœció³
w Polsce i Koœcio³y w kilku innych krajach Europy (Francja, Jugos³awia, Au-
stria, Rumunia, S³owacja, S³owenia, Czechy) wywodz¹ swoj¹ nazwê od tej
ksiêgi wyznaniowej.

Inne ksiêgi wyznaniowe luteranizmu to: Apologia Konfesji Augsburskiej
(1531), Ma³y i Du¿y Katechizm Lutra (1529), Artyku³y Szmalkaldzkie (1537),
Traktat o w³adzy i prymacie papie¿a (1537) i Formu³a Zgody (1577)3.

Rozwój luteranizmu w œwiecie, zw³aszcza w Azji i Afryce sprawi³, ¿e nie
wszystkie ksiêgi symboliczne mog³y tam znaleŸæ zastosowanie. Wszak powsta³y
one w specyficznej europejskiej sytuacji polityczno-religijnej XVI w., która nie-
wiele lub prawie nic nie mówi mieszkañcom innych kontynentów. Tylko dwie
ksiêgi wyznaniowe ciesz¹ siê uznaniem wœród wszystkich Koœcio³ów luterañ-
skich na œwiecie. S¹ to: Konfesja Augsburska i Ma³y Katechizm Lutra.

Wewn¹trzluterañskie d¹¿enia ekumeniczne

Koœcio³y luterañskie ¿y³y   przez ca³e stulecia w³asnym ¿yciem, nie interesuj¹c
siê zbytnio losem wspó³wyznawców w innych krajach albo na innych kontynen-
tach. D¹¿enia zmierzaj¹ce do œciœlejszej wspó³pracy w dziedzinie teologii i po-
mocy wzajemnej pojawi³y siê dopiero w drugiej po³owie XIX stulecia. W 1868 r.
utworzono w Hanowerze Powszechn¹ Konferencjê Ewangelicko-Luterañsk¹, któ-
ra od 1901 r. u¿ywa³a nazwy dodatkowej: Luterañskie Dzie³o Zjednoczenia. By³a
to inicjatywa niemiecka, ale ciesz¹ca siê poparciem Koœcio³ów luterañskich
Skandynawii oraz Europy Wschodniej i Zachodniej.

Z inicjatywy Krajowej Rady Luterañskiej w USA dosz³o po I wojnie œwiato-
wej do utworzenia Œwiatowego Konwentu Luterañskiego, który odby³ trzy posie-
dzenia: w 1923 r. w Eisenach, w 1929 r. w Kopenhadze i w 1935 r. w Pary¿u.
Przez powo³anie ŒKL stworzone zosta³o forum spotkañ i konsultacji przyczynia-
j¹ce siê do kszta³towania œwiadomoœci, ¿e wszystkie Koœcio³y i wspólnoty lute-

3 Pierwszy polski pe³ny przek³ad ukaza³ siê w: Ksiêgi Wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego, Bielsko-
Bia³a 1999.
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rañskie tworz¹ jedn¹ wielk¹ rodzinê4. Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce
od samego pocz¹tku wspó³pracowa³ aktywnie z t¹ organizacj¹.

Historiê Œwiatowej Federacji Luterañskiej, powo³anej do ¿ycia w 1947 r.,
mo¿na przeœledziæ na podstawie  oficjalnych sprawozdañ jej dziewiêciu Zgroma-
dzeñ Ogólnych (najwy¿szy autorytet ŒFL): w Lund (1947), Hanowerze (1952),
Minneapolis (1957), Helsinkach (1963), Evian (1970), Dar-es-salam (1977), Bu-
dapeszcie (1984), Kurytybie (1990) i Hongkongu (1997).

Podstawa doktrynalna œwiatowego luteranizmu zosta³a sformu³owana w statu-
cie, przyjêtym na VIII Zgromadzeniu Ogólnym w Kurytybie : Œwiatowa Federa-
cja Luterañska wyznaje, ¿e Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu jest dla
niej jedynym Ÿród³em i jedyn¹ norm¹ nauki, ¿ycia i s³u¿by. W trzech ekumenicz-
nych wyznaniach wiary i w wyznaniach Koœcio³a luterañskiego, zw³aszcza w nie-
zmienionej Konfesji Augsburskiej i Ma³ym Katechizmie Lutra, widzi ona prawi-
d³owy wyk³ad S³owa Bo¿ego5.

Statut wymienia tak¿e cele tej organizacji: Œwiatowa Federacja Luterañska
wspiera zgodne dawanie œwiadectwa o Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz umacnia
Koœcio³y cz³onkowskie w wype³nianiu zadania misyjnego i w wysi³kach na rzecz
jednoœci ca³ego chrzeœcijañstwa; wspiera poœród Koœcio³ów cz³onkowskich na
ca³ym œwiecie dzia³alnoœæ diakonijn¹, inicjatywy na rzecz ³agodzenia ludzkiego
niedostatku, pokoju i praw cz³owieka, sprawiedliwoœci spo³ecznej i ekonomicznej,
ochrony stworzenia Bo¿ego i wzajemnego dzielenia siê darami; wspiera przez
wspóln¹ pracê studyjn¹ wspólnotê i to¿samoœæ Koœcio³ów cz³onkowskich oraz
pomaga im we wspólnym wype³nianiu zadañ6.

W nawi¹zaniu do Œwiatowego Konwentu Luterañskiego, ŒFL okreœli³a siê w
Lund (1947) jako dobrowolne stowarzyszenie Koœcio³ów luterañskich7. Ale ju¿ w
tym czasie trwa³a dyskusja nad eklezjologicznym charakterem œwiatowego lute-
ranizmu. W Dar-es-salam (1977) uczyniono wyraŸny krok w stronê œwiadomoœci
eklezjalnej ŒFL, og³aszaj¹c skutki apartheidu przy Stole Pañskim jako status con-
fessionis8. W Budapeszcie (1984) zawieszono w cz³onkostwie Koœcio³y bia³e w
Afryce p³d. za praktykowanie apartheidu9. Równie¿ wzrost stosunków ekume-
nicznych zmusi³ ŒFL do zastanowienia siê nad jej statusem eklezjologicznym.
Coraz bardziej stawa³o siê jasne, ¿e Koœcio³y cz³onkowskie uwa¿aj¹ siê za wspól-
notê zjednoczon¹. Czynniki te doprowadzi³y do dwóch wa¿nych decyzji podjê-
tych w Budapeszcie. Po pierwsze, statut uzupe³niono zdaniem: Koœcio³y cz³on-
kowskie Œwiatowej Federacji Luterañskiej praktykuj¹ wzajemnie wspólnotê ka-

4 Wewn¹trzluterañskie d¹¿enia zjednoczeniowe w latach 1923-1947 przedstawia praca: K. Schmidt-
Clausen, Vom Lutherischen Weltkonvent zum Lutherischen Weltbund, 1923 bis 1947, Gütersloh 1976.

5 Cyt. za: J.H. Schjorring, P. Kumari, N. Hjelm (red.), Vom Weltbund zur Gemeinschaft. Geschichte des
Lutherischen Weltbundes 1947-1997, Hanower 1997, s. 469.

6 Tam¿e.
7 Tam¿e, s. 465.
8 Daressalam 1977. Sechste Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Frankfurt/M. 1977, s. 212.
9 C.H. Mau (red.), Budapest 1984:”In Christus Hoffnung für die Welt. Offizieller Bericht der Siebenten

Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Stuttgart 1985, s. 188.
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zalnicy i o³tarza, po drugie przyjêto wypowiedzi dotycz¹ce to¿samoœci i jednoœci,
które wyra¿ono w pojêciu  wspólnota Koœcio³ów  luterañskich10.

Na Zgromadzeniu Ogólnym w Kurytybie (1990) w³¹czono tê zintensyfikowan¹
to¿samoœæ koœcieln¹ do statutu: Œwiatowa Federacja Luterañska jest wspólnot¹
Koœcio³ów, które wyznaj¹ Boga w Trójcy Jedynego, wyra¿aj¹ zgodnoœæ pogl¹dów w
zwiastowaniu S³owa Bo¿ego i s¹ ze sob¹ z³¹czone wspólnot¹ o³tarza i ambony11.

Zgromadzenie w Kurytybie przyjê³o te¿ now¹ strukturê, która przewiduje, ¿e
w okresie miêdzy Zgromadzeniami Ogólnymi najwy¿szym organem kierowni-
czym ŒFL jest 49-osobowa Rada. Bezpoœredni¹ realizacj¹ celów ŒFL zajmuje
siê kilkudziesiêcioosobowy sztab wspó³pracowników w centrali genewskiej,
którym kieruje sekretarz generalny. W siedzibie ŒFL w Genewie istniej¹ nastê-
puj¹ce wydzia³y: Teologii i Studiów, Misji i Rozwoju, S³u¿by dla Œwiata. Zaj-
muj¹ siê one, wraz z wyspecjalizowanymi biurami Sekretariatu Generalnego,
nastêpuj¹cymi sprawami: udzielaniem pomocy ofiarom katastrof ¿ywio³owych,
g³oduj¹cym, uchodŸcom, bojownikom o prawa ludzkie i równouprawnienie ra-
sowe; przyczyniaj¹ siê do kszta³cenia duchownych, budowy lub renowacji ko-
œcio³ów, tworzenia placówek medycznych i edukacyjnych; staj¹ w obronie lu-
dzi i grup, których prawa i godnoœæ osobista s¹ gwa³cone; wspieraj¹ pracê stu-
dyjn¹, wydaj¹c dzie³a teologiczne, które mog¹ zainteresowaæ Koœcio³y
cz³onkowskie12.

Luteranizm a ekumenizm miêdzywyznaniowy

To¿samoœæ teologiczno-ekumeniczna luteranizmu dochodzi do g³osu w art. 7
Confessio Augustana:

Naucza siê tak¿e, ¿e po wszystkie czasy istnieæ i trwaæ musi jeden œwiêty chrze-
œcijañski Koœció³, który jest zgromadzeniem wszystkich wierz¹cych, wœród któ-
rych Ewangelia jest czysto zwiastowana i sakramenty œwiête zgodnie z Ewangeli¹
bywaj¹ udzielane.

To bowiem wystarczy do prawdziwej jednoœci Koœcio³ów chrzeœcijañskich, gdy
w nich zgodnie w czystym ujêciu Ewangelia jest zwiastowana, a sakramenty by-
waj¹ udzielane zgodnie ze S³owem Bo¿ym. Do prawdziwej jednoœci Koœcio³a
chrzeœcijañskiego nie jest zaœ konieczne, aby wszêdzie by³y zachowywane jedna-
kowe ceremonie, ustanowione przez ludzi, jak mówi Pawe³ w liœcie do Efezjan r.
4: „Jedno cia³o i jeden duch, jak te¿ powo³ani jesteœcie do jednej nadziei, która
nale¿y do powo³ania waszego; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest”13.

10 Tam¿e, s. 184n.
11 N.A. Hjelm (red.), Curitiba 1990: „Ich habe das Schreien meines Volkes gehört“. Offizieller Bericht

der Achten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Stuttgart 1990, s. 212.
12 LWB-heute, marzec 1998.
13 Cyt. za przek³adem wersji niemieckiej Confessio Augustana, w: Konfesja Augsburska z 1530 r.

(nowy przek³ad), Warszawa 1970, s. 14 i 16.
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W przytoczonym tekœcie dochodzi do g³osu z jednej strony wielka otwartoœæ
ekumeniczna, która odrzuca luterañski ekskluzywizm, pozostawiaj¹c przestrzeñ
dla ró¿norodnoœci struktur urzêdów i ustrojów koœcielnych, gdy¿ te nale¿¹ do
zmiennych porz¹dków ludzkich. Otwartoœæ ta, po spe³nieniu pewnych warunków,
umo¿liwia³a tak¿e uznanie urzêdu papieskiego jako uniwersaln¹ pos³ugê jednoœci
wed³ug prawa ludzkiego (por. Traktat o w³adzy i prymacie papie¿a Filipa Me-
lanchtona z 1537 r., zaliczany do luterañskich ksi¹g wyznaniowych)14.

Z drugiej strony wypowiedŸ ta oznacza³a, ¿e czyste zwiastowanie Ewangelii
(³ac. pura doctrina evangelii) wystarcza³o jako wyraz prawdziwej jednoœci ko-
œcielnej, ¿e luteranizm zak³ada³ niejako z góry istnienie sformu³owanego konsen-
su w sprawach doktrynalnych, a tam, gdzie go nie by³o, dochodzi³o do roz³amu.
Luteranie nigdy nie wykluczali, ¿e wiara i ¿ycie chrzeœcijañskie istnieje te¿ u in-
nych chrzeœcijan, lecz wspólnota koœcielna by³a mo¿liwa tylko tam, gdzie wystê-
powa³a „czysta nauka w S³owie i sakramencie”.

Ortodoksja luterañska XVII w., liberalizm teologiczny epoki Oœwiecenia
oraz ruchy przebudzeniowe zwi¹zane z pietyzmem przyczyni³y siê do ukszta³-
towania pluralizmu luterañskiego, którego nastêpstwem jest to, ¿e jeszcze dzi-
siaj mówi siê o dwóch typach luteranizmu: konserwatywno-eklezjalnym („wy-
sokokoœcielnym”) i liberalnym. Tendencje te mia³y znaczenie dla rozwoju idei
ekumenicznej, gdy¿ pierwszy typ sk³ania³ siê w kontaktach miêdzywyznanio-
wych raczej ku Koœcio³om „katolickim”, drugi zaœ ku mo¿liwie szybkiemu za-
warciu wspólnoty koœcielnej z reformowanymi i ewangelickimi Koœcio³ami
wolnymi15.

W pierwszych dziesiêcioleciach naszego stulecia tylko pojedynczy dostojnicy
koœcielni interesowali siê ekumenizmem w wymiarze miêdzywyznaniowym. Naj-
wybitniejszym z nich by³ arcybiskup Uppsali Natan Söderblom (1866-1931),
twórca jednego z trzech nurtów ruchu ekumenicznego o nazwie „Praktyczne
Chrzeœcijañstwo”16. Koœcio³y luterañskie jako ca³oœæ zajmowa³y wobec d¹¿eñ na
rzecz jednoœci raczej postawê pe³n¹ rezerwy.

Œrodowiska luterañskie udziela³y szerokiego poparcia Praktycznemu Chrzeœci-
jañstwu, gdy¿ ten nurt ruchu ekumenicznego pomija³ w swojej dzia³alnoœci kwe-
stie doktrynalne, koncentruj¹c swoj¹ uwagê na zagadnieniach politycznych, spo-
³ecznych i ekonomicznych. Natomiast z du¿ym sceptycyzmem traktowa³y inny
nurt ruchu ekumenicznego – „Wiarê i Ustrój Koœcio³a”, który szuka³ zbli¿enia w
zagadnieniach doktrynalnych i strukturalnych. Wœród luteranów europejskich
nieufnoœæ wzmaga³ fakt, ¿e dominuj¹c¹ pozycjê w tym nurcie mieli anglikanie,
propaguj¹cy ideê unii organicznej. Wprawdzie niemal wszystkie Koœcio³y lute-
rañskie wys³a³y delegatów na I Œwiatow¹ Konferencjê Koœcio³ów do spraw Wia-

14 Tekst w: Ksiêgi Wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego, op. cit.
15 R. Frieling, Der Weg des ökumenischen Gedankens, Göttingen 1992, s. 163.
16 Z licznych biografii najbardziej ceniona jest ksi¹¿ka B. Sundklera, Nathan Söderblom. His Life and

Work, Uppsala 1968.
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ry i Ustroju, która odby³a siê w Lozannie w 1927 r., lecz ich sceptycyzm odno-
œnie mo¿liwoœci osi¹gniêcia jednoœci w sprawach doktrynalnych znajdowa³ odbi-
cie w haœle: „Nauka dzieli, s³u¿ba ³¹czy”17.

Luteranie obawiali siê, ¿e d¹¿enia zjednoczeniowe w dziedzinie doktryny mo-
g³yby ³atwo doprowadziæ do niedocenienia konfesyjnej specyfiki poszczególnych
grup Koœcio³ów. Przynale¿noœæ konfesyjna nie uchodzi³a zasadniczo za przeszko-
dê w osi¹gniêciu wspólnoty ekumenicznej. Raczej powtarzano, ¿e ka¿da konfesja
na swój sposób musi uœwiadomiæ sobie swoje zwi¹zanie z Pismem Œwiêtym i
osob¹ Jezusa Chrystusa oraz staraæ siê byæ prawdziwym Koœcio³em Chrystusa.
Gdy tak bêdzie, wówczas jednoœæ Koœcio³a wyniknie sama z siebie. W tych spra-
wach nie ma w³aœciwie ani potrzeby, ani mo¿liwoœci prowadzenia jakichkolwiek
pertraktacji.

Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e luteranizm jako rodzina Koœcio³ów o silnej
œwiadomoœci wyznaniowej odkrywa³ bardzo powoli i stopniowo swoje ekume-
niczne zobowi¹zanie. Dziœ znaczna czêœæ Koœcio³ów luterañskich jest cz³onkami
ró¿nych  miêdzynarodowych organizacji ekumenicznych. W 1993 r. luteranin
niemiecki ks. Konrad Raiser (ur. 1938) obj¹³ stanowisko sekretarza generalnego
Œwiatowej Rady Koœcio³ów18. Jego poprzednikami byli ewangelicy reformowani
i metodyœci.

Luteranizm odnosi siê na ogó³ z rezerw¹ do unii koœcielnych zawieranych
przez Koœcio³y ewangelickie ró¿nych tradycji. Natomiast aktywnie uczestniczy w
miêdzywyznaniowych, zw³aszcza w dwustronnych rozmowach teologicznych.
Odpowiada to jego przekonaniu, ¿e podstaw¹ œciœlejszej wspólnoty lub jednoœci
zawieranej miêdzy oddzielnymi dotychczas Koœcio³ami musi byæ zgodnoœæ po-
gl¹dów (konsens) w sprawach wiary.

Du¿¹ pomoc¹ w przygotowywaniu i prowadzeniu rozmów ekumenicznych s³u¿y
dzia³aj¹cy w Strasburgu (Francja) luterañski Instytut Badañ Ekumenicznych19.

Podczas VI Zgromadzenia Ogólnego w Dar-es-salaam w 1977 r. luteranie
przedstawili po raz pierwszy koncepcjê „jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci”.
Koncepcja ta sta³a siê, w tak  zwanym  miêdzyczasie, wspólnym dobrem ca³ego
ruchu ekumenicznego. Chodzi tu o drogê do jednoœci, na której nie zachodzi ko-
niecznoœæ rezygnowania z konfesyjnej tradycji i to¿samoœci. Jest to droga ¿ywego
spotkania, duchowego doœwiadczenia, teologicznego dialogu i wzajemnej korekty,
przy czym ró¿nice nie ulegaj¹ zatarciu, ale tak¿e nie bywaj¹ konserwowane i
utrzymywane w niezmienionym stanie20.  Jednoœæ realizowana zgodnie z t¹ formu-
³¹ nie oznacza zjednoczenia organizacyjnego, lecz wprowadzenie pe³nej wspólno-
ty koœcielnej w S³owie i sakramencie. Tej koncepcji, temu modelowi jednoœci,
rodzina Koœcio³ów luterañskich pozostaje wierna do dnia dzisiejszego.

17 R. Frieling, dz. cyt., s. 164
18 Por. mój artyku³: Konrad Raiser – nowy sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, „Studia i

Dokumenty Ekumeniczne” (skrót: SiDE), 1993 nr 1, s. 113nn.
19 Por. Instytut Badañ Ekumenicznych w Strasburgu, SIDE 1993 nr 2, s. 115nn.
20 Daressalam 1977..., s. 205..



16 KAROL  KARSKI

Dwustronny dialog teologiczny

Na p³aszczyŸnie œwiatowej luteranizm prowadzi³ w ostatnim czterdziestoleciu
wiele rozmów dwustronnych. Jego partnerami byli: reformowani, anglikanie, me-
todyœci, baptyœci, adwentyœci, prawos³awni i katolicy. Rozmowy te przyczyni³y
siê niew¹tpliwie do wyjaœnienia wielu spornych kwestii i do poprawy atmosfery
miêdzywyznaniowej. W niektórych przypadkach zaowocowa³y wprowadzeniem
pe³nej lub ograniczonej wspólnoty koœcielnej. Poni¿ej dajemy krótki przegl¹d
tych rozmów.

Luteranie-reformowani

Wœród rozmów miêdzywyznaniowych, prowadzonych zarówno przez Œwiatow¹
Federacjê Luterañsk¹ jak i poszczególne Koœcio³y luterañskie w wielu krajach,
szczególn¹ pozycjê zajmuj¹ rozmowy z Koœcio³ami reformowanymi, nawi¹zuj¹cy-
mi do nauki Ulryka Zwingliego (1484-1531), Jana Kalwina (1509-1564), Heinricha
Bullingera (1504-1575), Martina Bucera (1491-1551), Jana £askiego (1499-1560) i
in. Mimo odrêbnej egzystencji nigdy na przestrzeni wieków nie zanik³o przekona-
nie, ¿e nauka obu Koœcio³ów jest bardzo do siebie zbli¿ona. Ju¿ w ubieg³ym stule-
ciu w niektórych pañstwach Europy, gdzie luteranie i reformowani byli mniejszo-
œci¹ religijn¹ (Francja, Austro-Wêgry), rozwinê³y siê formy faktycznej wspólnoty
koœcielnej, którym z regu³y brakowa³o jednak podbudowy teologicznej.

W powy¿szym kontekœcie nale¿y wspomnieæ o niew¹tpliwych osi¹gniêciach
w zbli¿eniu dwustronnym miêdzy Koœcio³em Ewangelicko-Augsburskim i Ko-
œcio³em Ewangelicko-Reformowanym w Polsce, choæ mo¿e nie s¹ one tak wiel-
kie, jak powinno to wynikaæ z ponad 400-letniej tradycji. W 1570 r. przedstawi-
ciele trzech wyznañ protestanckich w Polsce: kalwini, luteranie i bracia czescy  –
podpisali w Sandomierzu akt porozumienia, który przeszed³ do historii pod na-
zw¹ Ugody Sandomierskiej (Consensus Sendomiriensis). W myœl porozumienia
wierni trzech wymienionych wyznañ mogli s³uchaæ S³owa Bo¿ego i przyjmowaæ
sakramenty tak¿e w innych, ni¿ swoje, zborach. Jednoczeœnie wyra¿ono pragnie-
nie osi¹gniêcia pe³nego zjednoczenia21.

 Ale ani w wieku XVI, ani w wiekach nastêpnych nie uda³o siê wypracowaæ
takiego wyznania wiary, które mog³oby byæ przyjête przez wszystkie zaintereso-
wane strony. Nie zdo³ano te¿ doprowadziæ do po³¹czenia organizacyjnego przy
zachowaniu odrêbnoœci wyznaniowej. Nast¹pi³o tylko ca³kowite zjednoczenie re-
formowanych i braci czeskich. W latach 1828-1849 istnia³ wspólny Konsystorz
luterañsko-reformowany. W okresie miêdzywojennym dzia³a³a przez krótki czas

21 Por. J. Lehmann, Konfesja Sandomierska na tle innych konfesji w Polsce XVI wieku, , Warszawa
1937; K.E.J. Jörgensen, Ökumenische Bestrebungen unter den polnischen Protestanten bis zum Jahre
1645, Kobenhavn 1942, s. 252nn.
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Rada Koœcio³ów Ewangelickich jako luŸny zwi¹zek Koœcio³ów luterañskich, re-
formowanych i ewangelicko-unijnych. Podczas okupacji hitlerowskiej zrodzi³a
siê idea powo³ania Polskiego Koœcio³a Ewangelickiego, który obejmowa³by
ewangelików augsburskich i reformowanych. Mieszana komisja, z³o¿ona z przed-
stawicieli obu Koœcio³ów, opracowa³a wówczas projekt Prawa Wewnêtrznego
Polskiego Koœcio³a Ewangelickiego22.

Plany te nie zosta³y jednak zrealizowane po II wojnie œwiatowej. Oficjalny
dialog dwustronny, i to ograniczony w zasadzie do najwy¿szego szczebla koœciel-
nego, rozpocz¹³ siê dopiero w 1969 r. i uwieñczony zosta³ wydaniem „Odezwy
na 400-lecie Ugody Sandomierskiej” (1970). Dokument zawiera szereg istotnych
sformu³owañ, które warto przytoczyæ:

Gdy wiêc nadszed³ dzieñ 400-lecia pamiêtnego aktu, te same Koœcio³y, Ewan-
gelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany w Polsce , odnawiaj¹ dotych-
czasow¹ wiêŸ i przyrzekaj¹ sobie wzajemnie braterstwo i zgodê, zachowuj¹c jed-
noœæ w duchu wspólnego Pana, Jezusa Chrystusa /.../.

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

–  S³owem Bo¿ym przez wspólnotê kazalnicy,
–  sakramentami przez wspólnotê chrzcielnicy i Sto³u Pañskiego.
We wszystkich zaœ dziedzinach, jak na przyk³ad w pracy synodów, we wspól-

nym kszta³ceniu duchownych, w programach nauczania religii i w wychowaniu
dzieci, we wspó³pracy wydawnictw, w dzia³alnoœci spo³eczno-charytatywnej bêd¹
d¹¿y³y do zbli¿enia, którego celem jest jednoœæ Koœcio³a Chrystusowego w wi-
dzialnych kszta³tach23.

Dialog luterañsko-reformowany na p³aszczyŸnie europejskiej odbywa³ siê z
przerwami w trzech fazach: 1955-1959, 1964-1967 i 1969-1971. Jego plonem
by³o zawarcie 16 marca 1973 r. w Leuenbergu k. Bazylei (Szwajcaria) porozu-
mienia doktrynalnego miêdzy Koœcio³ami luterañskimi, reformowanymi i ewan-
gelicko-unijnymi oraz pokrewnymi Koœcio³ami przedreformacyjnymi waldensów
i braci czeskich. Pe³na nazwa tego porozumienia brzmi: „Konkordia miêdzy Ko-
œcio³ami wyros³ymi na gruncie Reformacji w Europie”, natomiast nazwa obiego-
wa (od miejscowoœci, w której j¹ podpisano) – „Konkordia Leueneberska” (skrót:
KL). 1 stycznia 1997 r. do KL przy³¹czy³o siê 7 Koœcio³ów metodystycznych na-
szego kontynentu. Wed³ug stanu z koñca 1997 r. KL podpisa³o 98 Koœcio³ów
(93 Koœcio³y europejskie i 5 Koœcio³ów z Ameryki £aciñskiej, których rodowód
wywodzi siê z Europy)24.

KL, która  zawiera 49 artyku³ów, dzieli siê strukturalnie na nastêpuj¹ce czêœci:
droga do wspólnoty, wspólne rozumienie Ewangelii, uzgodnienia w sprawie potê-
pieñ doktrynalnych z czasów Reformacji, deklaracja i urzeczywistnienie wspól-

22 Por. J. Gryniakow, Ekumeniczne d¹¿enia protestantyzmu polskiego od traktatu warszawskiego 1767/
68 do II wojny œwiatowej, Warszawa 1972.

23 Cyt. za: SIDE  1994 nr 2, s. 100.
24 Tam¿e, 1997 nr 2, s. 155.
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noty koœcielnej. Jej treœæ teologiczna, œciœle zwi¹zana z pojêciem „wspólnota ko-
œcielna” (art. 29), zawiera nastêpuj¹ce stwierdzenia: potêpienia z okresu Refor-
macji nie dotycz¹ ju¿ wspó³czesnego stanu doktryny Koœcio³ów partnerskich (art.
20.23.26.27.32); ró¿nice w formach nabo¿eñstwa, typach pobo¿noœci i w ustroju
koœcielnym nie s¹ ju¿ czynnikiem, który uzasadnia³by podzia³ koœcielny (art. 28);
ujednolicenie tych elementów stanowi³oby naruszenie ró¿norodnoœci i by³oby
sprzeczne z istot¹ wspólnoty koœcielnej (art. 45). KL nie narusza obowi¹zuj¹cych
wyznañ wiary i tradycji koœcielnych (art. 30.37); Koœcio³y s³u¿¹ sobie wzajemnie
wspólnot¹ Sto³u Pañskiego i kazalnicy, a to obejmuje tak¿e wzajemne uznawanie
ordynacji oraz wspó³us³ugiwanie duchownych (art. 33); z ca³¹ powag¹ traktuje
siê zobowi¹zanie do ci¹g³ych rozmów doktrynalnych (art. 37-41); deklaruje siê
gotowoœæ do poszerzenia wspólnoty koœcielnej na p³aszczyŸnie ekumenicznej
(art. 46-49)25.

Wspólnota koœcielna, reprezentowana przez KL, mieœci siê w opisanym wy¿ej
modelu „jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci”, umo¿liwiaj¹cym utrzymanie to¿sa-
moœci konfesyjnej. KL uwa¿ana jest powszechnie za najwiêksze osi¹gniêcie ruchu
ekumenicznego w XX stuleciu. Jej zawarcie nie by³o rozumiane jako akt jednora-
zowy. Podpisuj¹c j¹ Koœcio³y zobowi¹za³y siê do kontynuowania dyskusji doktry-
nalnych. W tym celu co kilka lat odbywaj¹ siê zgromadzenia ogólne sygnatariuszy
KL. Zwo³ano je kolejno: I – w Sigtunie (Szwecja) w 1976 r.; II – w Driebergen
(Holandia) W 1981 r.; III –  w Strasburgu (Francja) – w 1987 r.; IV – w Wiedniu
(Austria) w 1994 r. Podczas tych spotkañ zajmowano siê nastêpuj¹cymi kwestiami:
doktryna o „dwóch pañstwach” a doktryna o panowaniu Chrystusa; urz¹d duchow-
ny i ordynacja; relacja miêdzy Prawem a Ewangeli¹; Koœció³ a Izrael. Plonem spo-
tkania we Wiedniu by³o opracowanie pierwszego w dziejach protestantyzmu
wspólnego dokumentu eklezjologicznego pt. „Koœció³ Jezusa Chrystusa. Wk³ad re-
formacyjny do dialogu ekumenicznego na temat jednoœci Koœcio³a”26.

Rozmowy luterañsko-reformowane w USA tocz¹ siê, z przerwami, od 35 lat.
Ju¿ po zakoñczeniu pierwszej serii rozmów (1963-1966) stwierdzono w sprawoz-
daniu, ¿e nie istniej¹ ¿adne istotne przeszkody do zawarcia wspólnoty Sto³u Pañ-
skiego i kazalnicy. Ich wyniki nie zosta³y jednak przyjête formalnie przez kie-
rownictwa Koœcio³ów. Dopiero w sierpniu 1997 r. Koœció³ Ewangelicko-Luterañ-
ski w Ameryce oraz trzy Koœcio³y tradycji ewangelicko-reformowanej – Koœció³
Prezbiteriañski (2,7 mln. cz³onków), Zjednoczony Koœció³ Chrystusa (1, 5 mln.) i
Koœció³ Reformowany (400 tys.) – podjê³y oficjaln¹ uchwa³ê w sprawie zawarcia
wspólnoty o³tarza i ambony27.

25 Polski przek³ad Konkordii Leuenberskiej znajduje siê w: SiDE 1995 nr 2, s. 33nn.
26 Por. K. Karski, Konkordia Leuenberska z perspektywy 20 lat, w: Nauka – Koœció³ – ekumenizm.

Studia ofiarowane ks. Bogdanowi Trandzie, Warszawa 1994, s. 7nn; ten¿e: IV Zgromadzenie Ogólne
sygnatariuszy Konkordii Leuenberskiej, Wiedeñ, Austria, 3-10 maja 1994, SiDE 1994 nr 2, s. 89nn.; tam¿e,
1996 nr 1, s. 75nn ukaza³ siê polski przek³ad dokumentu eklezjologicznego Koœció³ Jezusa Chrystusa.
Wk³ad reformacyjny do dialogu ekumenicznego na temat jednoœci Koœcio³a.

27 SiDE 1998 nr 1, s. 124.
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Na p³aszczyŸnie œwiatowej rozmowy luterañsko-reformowane rozpoczê³y siê
w 1967 r. Œwiatowa Federacja Luterañska i Œwiatowy Alians Koœcio³ów Refor-
mowanych powo³a³y wówczas do ¿ycia wspólny komitet i postawi³y mu nastêpu-
j¹ce zadania: popieranie rozmów miêdzy luteranami i reformowanymi w ró¿nych
krajach, szukanie mo¿liwoœci praktycznej realizacji porozumienia teologicznego,
zbadanie roli obu œwiatowych zwi¹zków wyznaniowych w ¿yciu m³odych Ko-
œcio³ów, szukanie œrodków i dróg œciœlejszej wspó³pracy miêdzy obu organizacja-
mi.  Regularne spotkanie przedstawicieli obu stron trwa³y do 1975 r.

Po 10-letniej przerwie,  w 1985 r.,  utworzono Wspóln¹ Komisjê Luterañsko-
Reformowan¹, która rozpoczê³a now¹ fazê dialogu na p³aszczyŸnie œwiatowej. Re-
zultatem kilkuletnich spotkañ by³ obszerny raport pt. „Ku wspólnocie koœcielnej”
(1989), którego znaczenie polega³o przede wszystkim na tym, ¿e opisywa³ wspóln¹
wiarê oraz apelowa³ do tych Koœcio³ów luterañskich i reformowanych, które nie
znajduj¹ siê jeszcze we wspólnocie koœcielnej, aby j¹ wprowadzi³y w ¿ycie28.

Luteranie – anglikanie

BodŸcem do dialogu anglikañsko-luterañskiego na p³aszczyŸnie œwiatowej sta-
³y siê pertraktacje na temat unii koœcielnej w Indiach Po³udniowych i Afryce
Wschodniej. Ujawnione wówczas ró¿nice w pogl¹dach  na urz¹d koœcielny spo-
wodowa³y, ¿e trzeba by³o na pewien czas przerwaæ rozmowy, gdy¿ wa¿nych pro-
blemów teologicznych i eklezjologicznych nie da³o siê  rozwi¹zaæ w sposób za-
dowalaj¹cy jedynie na p³aszczyŸnie regionalnej lub krajowej.

Pierwsza faza dialogu miêdzy przedstawicielami  Œwiatowej Federacji Lute-
rañskiej i Wspólnoty Koœcio³ów Anglikañskich, odbywaj¹ca  siê w latach 1970-
1972, zakoñczy³a siê og³oszeniem wspólnego raportu, z którego wynika³o, ¿e w
sprawach dotycz¹cych wiary i doktryny istnieje miêdzy obydwoma tradycjami
koœcielnymi g³êboka wspólnota29.

W 1983 r. wznowiono rozmowy, wys³uchuj¹c sprawozdañ o stosunkach lute-
rañsko-anglikañskich w ró¿nych czêœciach œwiata. Wyszczególniono piêæ kwestii,
co do których obie strony mia³y siê jeszcze porozumieæ przed zawarciem pe³nej
wspólnoty. By³y to: autorytet w Koœciele, Ewangelia i jej zasiêg, usprawiedliwie-
nie i zbawienie, sakramenty, urz¹d koœcielny30.

28 Raport z rozmów w jêzyku angielskim ukaza³ siê jako odrêbna publikacja: Toward Church
Fellowship. Report of the Joint Commission of the Lutheran World Federation and the World Alliance of
Reformed Churches, Geneva 1989.

29 Bericht der von der Lambeth-Konferenz und dem Lutherischen Weltbund autorisierten Gespräche
1970-1972 („Pullach-Bericht”), w: H. Meyer, H.J. Urban, L. Vischer (red.), Dokumente wachsender
Übereinstimmung.  Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene,
1931-1982, Paderborn/Frankfurt M. 1983, s. 54nn

30 Bericht der Gemeinsamen Anglikanisch/Lutherischen Arbeitsgruppe 1983, w: H. Meyer, D. Papandreou,
H.J. Urban, L. Vischer, Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte
interkonfessioneller    Gespräche auf Weltebene, Band 2: 1982-1990, Paderborn/Frankfurt M. 1992, s. 50nn..
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Komitet kontynuacji pracy, który spotyka³ siê w latach 1986 i 1987, doszed³
do wniosku, ¿e najwiêksze ró¿nice teologiczne istniej¹ w nauce o urzêdzie ko-
œcielnym, zw³aszcza zaœ w rozumieniu urzêdu biskupiego. Skoncentrowano wiêc
uwagê na tej kwestii, rozwa¿aj¹c rolê biskupa z perspektywy dzia³alnoœci misyj-
nej Koœcio³a i jego relacji do urzêdu ca³ego ludu Bo¿ego. Raport z rozmów
stwierdza³, ¿e nadszed³ czas do  natychmiastowego ustanowienia pe³nej wspólno-
ty, proponuj¹c praktyczne kroki wiod¹ce do tego celu. Apelowa³ do Koœcio³ów
obu tradycji, aby uzna³y siê wzajemnie za prawdziwy Koœció³ kieruj¹cy siê zasa-
dami Ewangelii. Nastêpn¹ faz¹ zbli¿enia mia³o byæ utworzenie prowizorycznych
struktur do wyra¿enia stopnia osi¹gniêtej jednoœci i popierania dalszego jej roz-
woju. W dalszej kolejnoœci przewidywano zorganizowanie uroczystoœci liturgicz-
nej, podczas której reprezentanci ka¿dej tradycji zademonstruj¹ publicznie usta-
nowienie pe³nej wspólnoty31.

Miêdzynarodowa komisja luterañsko-anglikañska opublikowa³a w 1996 r. de-
klaracjê pt. „Diakonat jako szansa ekumeniczna” . Przes³ano j¹ Koœcio³om cz³on-
kowskim do przestudiowania i zajêcia stanowiska32. Tekst ten spotka³ siê z
ogromnym zainteresowaniem.

W USA zwierzchnicy trzech Koœcio³ów luterañskich i Koœcio³a episkopalnego
(anglikañskiego) podjêli w 1982 r. jednobrzmi¹c¹ uchwa³ê, w myœl której wza-
jemnie uznaj¹ swe Koœcio³y za Koœcio³y zwiastuj¹ce i nauczaj¹ce Ewangeliê,
wzajemnie s³u¿¹ce sobie sakramentem Wieczerzy Pañskiej i które okazjonalnie
zezwalaj¹ te¿ na organizowanie wspólnych uroczystoœci komunijnych. Zdecydo-
wano siê na ten krok mimo nieosi¹gniêcia jeszcze pe³nego porozumienia w kwe-
stii pojmowania urzêdu koœcielnego i sukcesji apostolskiej33.

Uwieñczeniem wieloletniego dialogu ma byæ porozumienie, przewiduj¹ce
szerokie wzajemne uznanie urzêdów koœcielnych oraz œcis³¹ wspó³pracê w
dziedzinie misji i na innych obszarach ¿ycia koœcielnego. Porozumienie to za-
akceptowali ju¿ w 1996 r. biskupi Koœcio³a Episkopalnego i Ewangelicko-Lute-
rañskiego w Ameryce (powsta³ego pod koniec lat osiemdziesi¹tych przez po³¹-
czenie trzech Koœcio³ów luterañskich), potrzebna by³a  jeszcze aprobata syno-
dów obu Koœcio³ów. Synod Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Ameryce
opowiedzia³ siê 19 sierpnia 1999 r. za pe³n¹ wspólnot¹ koœcieln¹ z tamtejszym
Koœcio³em Episkopalnym. Ten ostatni podejmie podobn¹ uchwa³ê w bie¿¹cym
roku.

 Przez wprowadzenie wspólnoty ambony i o³tarza duchowni luterañscy bêd¹
mogli otaczaæ opiek¹ duszpastersk¹ parafie episkopalne, i vice versa. Wejœcie w
¿ycie tego porozumienia oznaczaæ bêdzie rozwi¹zanie jednej z najbardziej dra¿li-
wych kwestii w stosunkach miêdzykoœcielnych, mianowicie uznania przez Ko-

31 Bericht der Anglikanisch-/Lutherischen Konsultation über Episkope 1987 („Niagara-Bericht”),
tam¿e s. 62nn.

32 Anglican-Lutheran International Commission, The Diaconate as Ecumenical Opportunity, London
1996.

33 USA: Lutheraner und Episkopale feiern gemeinsam das Abendmahl, LWI 1983 nr 5.
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œció³ z sukcesj¹ apostolsk¹  (Koœció³ Episkopalny) ordynacji udzielanej w Ko-
œciele, którego biskupi takiej sukcesji nie posiadaj¹ (Koœció³ Ewangelicko-Lute-
rañski w Ameryce)34.

 Na uwagê zas³uguje równie¿ wspólnota koœcielna zawarta miêdzy Koœcio³ami
anglikañskimi z Wielkiej Brytanii i Irlandii a Koœcio³ami luterañskimi Skandyna-
wii (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia)  i krajów nadba³tyckich (Litwa, Es-
tonia), bêd¹cymi w posiadaniu tzw. sukcesji apostolskiej. Rozmowy, prowadzone
w latach 1989-1992, zakoñczone zosta³y og³oszeniem „Wspólnej deklaracji z Po-
rvoo”35 (od miejscowoœci w Finlandii, w której odby³o siê ostatnie posiedzenie).
Po przedyskutowaniu i zaakceptowaniu tego dokumentu przez synody koœcielne,
1 wrzeœnia 1996 r. odby³a siê w Trondheim (Norwegia) uroczystoœæ oficjalnego
wprowadzenia w ¿ycie zawartego porozumienia.

Koœcio³y anglikañskie z Wielkiej Brytanii i Irlandii mniej wiêcej w tym sa-
mym czasie podjê³y dialog z Koœcio³em Ewangelickim w Niemczech (EKD),
struktur¹ zrzeszaj¹c¹ Koœcio³y tradycji luterañskiej, reformowanej i ewangelic-
ko-unijnej. Rezultatem kilkuletnich rozmów jest przyjêcie „Wspólnej deklaracji
z Miœni”, która – wskutek dalej istniej¹cych ró¿nic w rozumieniu historycznej
sukcesji biskupiej – nie wprowadza jeszcze pe³nej wspólnoty koœcielnej, lecz
jedynie wzajemne dopuszczanie do sto³u Pañskiego (tzw. goœcinnoœæ euchary-
styczna)36.

W podobnym kierunku zmierza porozumienie  luterañsko-anglikañskie w Ka-
nadzie. Synod generalny Koœcio³a Anglikañskiego Kanady wyrazi³ zgodê na
wspólnotê eucharystyczn¹ z luteranami ju¿ w 1998 r. w dokumencie zatytu³owa-
nym „Wezwani do pe³nej wspólnoty. Deklaracja z Waterloo”. Natomiast najwy¿-
sze gremium Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w tym kraju podjê³o odpo-
wiedni¹ uchwa³ê w lipcu 1999 r. Ostateczna wersja porozumienia ma byæ przyjê-
ta przez oba Koœcio³y w 2001 r.

Luteranie – metodyœci

Rozmowy teologiczne miêdzy przedstawicielami Œwiatowej Federacji Lute-
rañskiej i Œwiatowej Rady Metodystycznej rozpoczê³y siê w 1977 r. G³ówny te-
mat sformu³owano nastêpuj¹co: „Koœció³ – wspólnot¹ ³aski”. Za cel postawiono
sobie osi¹gniêcie lepszego zrozumienia wzajemnego i zacieœnienie wspólnoty. W
latach 1977-1983 odby³y siê cztery posiedzenia, które zajê³y siê nastêpuj¹c¹ pro-
blematyk¹: œwiadectwo biblijne a autentycznoœæ Koœcio³a, wspólnota ³aski, œrod-

34 SiDE 2000 nr 1; por. G. Gaßmann, Anglican-Lutheran Convergence  and the Anticipation of Full
Communion, „Journal of Ecumenical Studies” 34, 1 (1997), s. 1-12.

35 Church of England. General Synod, The Porvoo Declaration. Act of Synod, „Unity Digest”  17
(1997), s. 3. 9-11. Polski przek³ad w: SiDE 1999 nr 2, s. 103-133.

36 Die Meißener Erklärung. Eine Dokumentation. Bearbeitet von Klaus Kremkau, EKD-Texte 47,
herausgegeben vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, Hannover 1993.
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ki ³aski (sakrament chrztu i Wieczerzy Pañskiej), zagadnienie ustroju i struktury
Koœcio³a.

Raport koñcowy, przyjêty w 1984 r. zawiera³ nastêpuj¹ce zalecenia: Zaleca-
my, aby nasze Koœcio³y podjê³y kroki zmierzaj¹ce do og³oszenia i ustanowienia
pe³nej wspólnoty S³owa i Sakramentu. Zalecamy, aby nasze Koœcio³y uchwali³y
oficjalnie, co bêdzie pierwszym i znacz¹cym krokiem na drodze ku jednoœci,
wspólnotê kazalnicy i wzajemne udzielanie sobie goœciny przy Stole Pana. Cie-
szymy siê, ¿e niektóre z naszych Koœcio³ów praktykuj¹ ju¿ pe³n¹ wspólnotê S³o-
wa i Sakramentu37.

Powy¿sze zalecenia sta³y siê zachêt¹ dla wielu Koœcio³ów obu tradycji ko-
œcielnych do podjêcia dialogu, w którego wyniku luteranie i metodyœci zawarli
wspólnotê o³tarza i ambony w nastêpuj¹cych krajach: RFN (1987), Austrii
(1990), Szwecji (1993), Polsce (1994) i Norwegii (1997). W „Deklaracji wspó³-
pracy”, podpisanej przez Koœció³ Ewangelicko-Augsburski i Koœció³ Ewangelic-
ko-Metodystyczny w Polsce znajduj¹ siê takie stwierdzenia: Potwierdzamy zgod-
noœæ pos³annictwa Ewangelii, uznajemy wa¿noœæ udzielanego w obu Koœcio³ach
Sakramentu Chrztu Œwiêtego i Wieczerzy Pañskiej oraz prawomocnoœæ ordynacji
duchownych. Ustanawiamy wspólnotê o³tarza i ambony /.../ Uznajemy, ¿e wszê-
dzie tam, gdzie zajdzie potrzeba, bêdziemy za obopóln¹ zgod¹  zwierzchnoœci
Koœcio³ów roztaczali wzajemn¹ opiekê duszpastersk¹ nad wyznawcami naszych
Koœcio³ów, nie oczekuj¹c od nich zmiany wyznania38.

Jak ju¿ zosta³o powiedziane wczeœniej, siedem Koœcio³ów metodystycznych
naszego kontynentu jest od 1 stycznia 1997 r. pe³noprawnymi cz³onkami Leuen-
berskiej Wspólnoty Koœcio³ów.

Luteranie – baptyœci

 Dialog miêdzy reprezentantami Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Œwiatowe-
go Zwi¹zku Baptystów odbywa³ siê w latach 1986-1989. Jego celem nie by³o
urzeczywistnienie wspólnoty koœcielnej. Chodzi³o raczej o propozycje dróg pro-
wadz¹cych do przezwyciê¿enia wspó³czesnych trudnoœci oraz zalecenia prowa-
dz¹ce do poprawy wzajemnej wiedzy o sobie, wzajemnego poszanowania i wspó³-
pracy miêdzy naszymi Koœcio³ami39.

Dokument koñcowy, który jest owocem intensywnych zmagañ teologicznych,
ukazuje zbie¿noœæ pogl¹dów w wielu wa¿nych kwestiach, zw³aszcza w rozumie-

37 Cyt. za: SiDE  1986 nr 1, s. 115n.; tekst angielski ukaza³ siê jako odrêbna broszura: Lutheran-
Methodist Joint Commission – Lutheran-Methodist Dialogue, 1979-1984: The Church: Community of
Grace, Geneva-Lake Junaluska 1984.

38 Cyt. za tekstem zamieszczonym w: SiDE  1994 nr 2, s. 102n.
39 Cyt. za polskim przek³adem: Baptyœci i luteranie w dialogu. Poselstwo skierowane do naszych

Koœcio³ów. Raport Wspólnej Komisji Œwiatowego Zwi¹zku Baptystów i Œwiatowej Federacji Luterañskiej
(1990), SiDE 1996 nr 2, s.73n.
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niu wiary i ³aski, lecz tak¿e w pojmowaniu Koœcio³a, autorytetu w Koœciele i w
urzêdzie koœcielnym. Lecz jednoczeœnie nie uda³o siê rozwi¹zaæ problemu chrztu,
który dla wystêpuj¹cych miêdzy nami ró¿nic teologicznych sta³ siê problemem o
wymowie symbolu40.

Wa¿n¹ rolê odgrywa³a równie¿ sprawa luterañskich potêpieñ doktrynalnych
wypowiedzianych w XVI w. pod adresem anabaptystów. Strona luterañska wyra-
zi³a ubolewanie, ¿e potêpienia te wywo³a³y krwawe przeœladowania. Wydarzenia
z przesz³oœci s¹ dzisiaj ostrze¿eniem przed stosowaniem wszelkiej dyskryminacji
wobec  ludzi inaczej wierz¹cych i myœl¹cych – pisz¹ autorzy sprawozdania, ape-
luj¹c zarazem do cz³onków obu Koœcio³ów, aby wzajemnie uznawali siê za
wspólnoty w ³onie Koœcio³a Chrystusowego i d¹¿yli do wspólnego obchodzenia
Wieczerzy Pañskiej41.

Luteranie – adwentyœci

Jest to najm³odszy spoœród wszystkich dialogów podjêtych przez Œwiatow¹
Federacjê Luterañsk¹. Dla Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego, który dotych-
czas nie anga¿owa³ siê oficjalnie w d¹¿enia ekumeniczne, jest to pierwsza próba
podjêcia dwustronnego dialogu teologicznego. Chodzi w nim o lepsze wzajemne
zrozumienie, przezwyciê¿enie stereotypowych wyobra¿eñ o sobie, przedstawie-
nie podstawowych zasad wiary oraz  dok³adne ustalenie rzeczywistych i rzeko-
mych punktów spornych42.

Pierwsza konsultacja, która odby³a siê w 1994 r., mia³a przede wszystkim cha-
rakter sonda¿owy. Ogó³em odby³y siê cztery spotkania. Podjêto nastêpuj¹ce te-
maty: nauka o usprawiedliwieniu, wzajemna relacja miêdzy Zakonem i Ewange-
li¹, wybrane zagadnienie eklezjologiczne i eschatologiczne.  Podczas ostatniego
posiedzenia w Cartigny k. Genewy (10-16 maja 1998) przedstawiono raport koñ-
cowy, w którym luteranie zobowi¹zuj¹ siê, ¿e nie bêd¹ traktowaæ wiêcej adwen-
tystów jako sekty. Adwentyœci maj¹ byæ przez nich uznani za wolny Koœció³ i
œwiatow¹ wspólnotê chrzeœcijañsk¹. Przedstawiciele obu stron wziêli na siebie
zobowi¹zanie, i¿ w publicznym nauczaniu bêd¹ wypowiadaæ siê wzajemnie o so-
bie zgodnie z prawd¹ i bez polemiki43.

Jako ewentualne obszary przysz³ej wspó³pracy raport koñcowy wymienia
dzia³anie na rzecz ³agodzenia ludzkiego cierpienia, zaanga¿owanie w obronê wol-
noœci religijnej, organizowanie wspólnych modlitw i wspó³pracê w towarzy-
stwach biblijnych44.

40  Tam¿e.
41 Tam¿e, s. 99 i 96.
42 Vom Weltbund zur Gemeinschaft..., s. 241.
43  LWI 1998 nr 10.
44 Tam¿e.
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Luteranie – prawos³awni

Pierwsze kontakty miêdzy Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ a Patriarchatem
ekumenicznym Konstantynopola mia³y miejsce w 1967 r. Wówczas zrodzi³ siê
plan podjêcia dialogu teologicznego. IV Konferencja Ogólnoprawos³awna w
Chambesy k. Genewy w 1968 r. wypowiedzia³a siê na rzecz utworzenia wspólnej
komisji. Od tego momentu idea dialogu luterañsko-prawos³awnego nie uleg³a ju¿
zapomnieniu. W marcu 1974 r. odby³a siê w Strasburgu konsultacja luterañsko-
prawos³awna. Zalecono kontynuowanie wzajemnych wizyt. Federacja udziela³a
poparcia utworzeniu oœrodka dokumentacji prawos³awnej na Uniwersytecie w
Erlandze (RFN)45.

Prze³omowe znaczenie dla utworzenia wspólnej komisji luterañsko-prawo-
s³awnej mia³o  formalne zaproszenie do podjêcia miêdzynarodowego dialogu,
jakie w 1977 r. wystosowa³  Patriarchat ekumeniczny46. Rok póŸniej ŒFL mia-
nowa³a  14 luterañskich cz³onków komisji. Po trzech spotkaniach przygoto-
wawczych, w 1981 r. odby³o siê pierwsze posiedzenie Wspólnej Komisji Pra-
wos³awno-Luterañskiej47. Odt¹d spotyka³a siê ona w odstêpach dwuletnich.
Ostatnie, dziewi¹te posiedzenie odby³o siê na prze³omie lipca i sierpnia 1998 r.
w Sigtunie (Szwecja). Plonem dotychczasowej pracy jest szeœæ  krótkich tek-
stów: „Objawienie Bo¿e” (1985)48, „Pismo Œw. i Tradycja” (1987)49, „Kanon i
inspiracja Pisma Œwiêtego” (1989)50, „Sobory ekumeniczne a autorytet Koœcio-
³a i w Koœciele” (1993)51, „Rozumienie zbawienia w œwietle soborów ekume-
nicznych” (1995)52, „Zbawienie, ³aska, usprawiedliwienie i wspó³dzia³anie [sy-
nergia]” (1998)53.

Uzupe³niaj¹co trzeba wspomnieæ, ¿e od 1970 r. toczy siê dialog miêdzy przed-
stawicielami Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego i Koœcio³a Luterañskiego Fin-
landii. Podczas ostatniego, jedenastego  spotkania w Finlandii (1998) uwagê
skoncentrowano na podstawach nauki spo³ecznej Koœcio³a i rozumieniu wolnoœci
religijnej. Koœció³ rosyjski prowadzi³  poza tym rozmowy z Rad¹ Koœcio³a Ewan-
gelickiego w RFN (od 1959 r.) i ze Zwi¹zkiem Koœcio³ów Ewangelickich w NRD
(od 1974 r.). Z kolei Rada Koœcio³a Ewangelickiego w RFN podjê³a osobne roz-

45 Vom Weltbund zur Gemeinschaft..., s. 239.
46 Orthodoxe Kirche schlägt Dialog auf Weltebene vor,LWI 1977 nr 5.
47 Positiver Auftakt des internationalen Dialogs mit der Orthodoxie, LWI 1981 nr 37.
48 Wersjê  niemieck¹: Die göttliche Offenbarung. Erklärung der Gemeinsamen Lutherisch/Orthodoxen

Kommission (Allentown/PA, USA, 23.-30. Mai 1985) – zamieszcza  Dokumente wachsender
Übereinstimmung...Band 2: 1982-1990..., s. 260-262.

49 Schrift und Tradition. Erklärung der Gemeinsamen Lutherisch/Orthodoxen Kommission (Orthodoxe
Akademie Kreta, 27. Mai – 4. Juni 1987), tam¿e, s. 263-266.

50 Kanon und Inspiration der Heiligen Schrift. Erklärung der Gemeinsamen Lutherisch/Orthodoxen
Kommission (Bad Segeberg, 1.-7. September 1989), tam?e, s. 266-271.

51 Polski przek³ad: Sobory ekumeniczne a autorytet Koœcio³a i w Koœciele. Oœwiadczenie Wspólnej
Komisji Luterañsko-Prawos³awnej (Sandjberg, Dania, 10 lipca 1993), SiDE  1994 nr 2, s. 83-85.

52 SiDE 1996 nr 1, s. 138n.
53 Tam¿e 1999 nr 1, s.151.
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mowy z Patriarchatem Konstantynopola (od 1969 r.) i Rumuñskim Koœcio³em
Prawos³awnym (od 1979 r.), a Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich w NRD z Ko-
œcio³em Prawos³awnym Bu³garii (od 1978 r.)54.

Od przesz³o trzydziestu lat trwaj¹, z przerwami, rozmowy luterañsko-prawo-
s³awne w USA. W 1994 r. rozpoczê³a siê ich trzecia faza. W 1996 r. wspólna
komisja opublikowa³a dokument, w którym zaleci³a cz³onkom Koœcio³a Ewan-
gelicko-Luterañskiego w Ameryce przyjêcie pierwotnej wersji Nicejsko-Kon-
stantynopolitañskiego Wyznania Wiary z 381 r., tj. bez póŸniejszego dodatku
filioque55. Zalecenie to jest zreszt¹ zgodne z odpowiedni¹ rezolucj¹ Zgromadze-
nia Ogólnego Œwiatowej Federacji Luterañskiej w Kurytybie (Brazylia)
w 1990 r. 56.

Luteranie – katolicy

Kontakty miêdzy Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ a Koœcio³em Rzymskokato-
lickim, nawi¹zane z okazji II Soboru Watykañskiego (1962-1965), doprowadzi³y
do utworzenia w 1967 r.  Miêdzynarodowej Komisji Studiów, której zlecono
opracowanie tematu: „Ewangelia a Koœció³”. Z raportu, opublikowanego w 1971
r., wynika³o, ¿e cz³onkom komisji uda³o siê osi¹gn¹æ godn¹ uwagi zgodnoœæ po-
gl¹dów przede wszystkim co do tego, ¿e Ewangelia powinna stanowiæ normê i
kryterium dalszego dzia³ania. Dosz³o do zbli¿enia pogl¹dów na takie zagadnie-
nia, jak Pismo i Tradycja, rozumienie usprawiedliwienia, zadanie Koœcio³a we
wspó³czesnym œwiecie. Katoliccy cz³onkowie komisji zwrócili siê w sprawozda-
niu do swych w³adz zwierzchnich, by powa¿nie zbada³y sprawê uznania luterañ-
skiego urzêdu duchownego. Luteranie nie wykluczali, ¿e urz¹d papie¿a mo¿e byæ
widzialn¹ oznak¹ jednoœci Koœcio³a, przy za³o¿eniu, ¿e zostanie on – drog¹ teolo-
gicznej reinterpretacji i praktycznej zmiany swej struktury – podporz¹dkowany
prymatowi Ewangelii (nr 66)57. Autorzy sprawozdania zwrócili siê do autoryte-
tów koœcielnych o oficjalne zezwolenie na interkomuniê podczas szczególnych
okazji, np. podczas spotkañ ekumenicznych lub zawierania ma³¿eñstw miesza-
nych.

Rezultatem drugiej fazy rozmów, obejmuj¹cej lata 1973-1984, by³y cztery do-
kumenty problemowe i dwa okolicznoœciowe. Dokumenty problemowe dotyczy³y
nastêpuj¹cych kwestii: „Wieczerza Pañska” (1978)58, „Drogi do wspólnoty”

54 H. Brandt, J. Rothermundt, Was hat die Ökumene gebracht? Fakten und Perspektiven, Gütersloh
1993, s. 79n.

55 R. Robertson, The Eastern Churches and Ecumenism, „Journal of Ecumenical Studies” 34, 2 (1997),
s. 309n.

56 Curitiba 1990..., s. 159.
57 Cyt. za polskim przek³adem: Ewangelia a Koœció³, czyli tzw. „Raport z Malty”, w: S.C.

Napiórkowski, Wszyscy pod jednym Chrystusem. Ogólnokoœcielny dialog katolicko-luterañski, czêœæ 1;
lata 1965-1981, Lublin 1985, s. 117-137.

58 Polski przek³ad: tam¿e, s. 141-167.
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(1980)59, Urz¹d duchowny w Koœciele” (1981)60 i „Jednoœæ przed nami. Modele,
formy i fazy katolicko-luterañskiej wspólnoty koœcielnej” (1984)61.

Dokumentem okolicznoœciowym by³ tekst pt. „Wszyscy pod jednym Chrystu-
sem” (1980), opublikowany w zwi¹zku z 450 rocznic¹ og³oszenia Konfesji Augs-
burskiej. Z tej okazji przedstawiciele obu stron stwierdzili, ¿e Konfesja zmierza³a
do odnowy dotychczasowego Koœcio³a, a nie do tworzenia nowego; ksiêga ta
wskazuje s³usznie na Jezusa Chrystusa jako na ¿ywe centrum naszej wiary; odno-
wa wspó³czesnego katolicyzmu spowodowa³a, ¿e zarzuty Konfesji Augsburskiej
przeciw ró¿nym praktykom w Koœciele póŸnego œredniowiecza sta³y siê bez-
przedmiotowe62.

Piêæsetna rocznica urodzin Marcina Lutra w 1983 r. sk³oni³a cz³onków komisji
do opublikowania dokumentu poœwiêconego reformatorowi wittenberskiemu. Zo-
sta³ on w nim okreœlony jako œwiadek Ewangelii, nauczyciel wiary i herold odno-
wy duchowej. Dokument zwraca uwagê, ¿e obie strony odchodz¹ od swoich do-
tychczasowych, tradycyjnych, ukszta³towanych przez niegdysiejsze polemiki i
tendencyjnych wyobra¿eñ Lutra. Koœcio³y luterañskie zdaj¹ sobie dzisiaj sprawê,
¿e niektóre aspekty jego dzia³alnoœci, jak pisma polemiczne przeciw ¯ydom, nie
we wszystkim usprawiedliwiona krytyka papiestwa, anabaptystów i wojny ch³op-
skiej, mia³y negatywne nastêpstwa63.

Trzecia faza miêdzynarodowych rozmów katolicko-luterañskich, która rozpo-
czê³a siê wiosn¹ 1986 r., zakoñczy³a siê we wrzeœniu 1993 r. opublikowaniem
obszernego Raportu koñcowego pt. „Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie
Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu” 64. Podtytu³ mo¿e wzbudziæ wra-
¿enie, jakoby dominuj¹c¹ rolê odgrywa³a tutaj specyficzna problematyka luterañ-
ska. W rzeczywistoœci chodzi³o o „implikacje eklezjologiczne” reformatorskiej
nauki o usprawiedliwieniu, o naukê o usprawiedliwieniu jako kryterium eklezjo-
logii lub o to, aby uzyskany konsens w nauce o usprawiedliwieniu utrzymaæ i
potwierdziæ tak¿e w kwestii rozumienia Koœcio³a. Tematem „Koœció³ i usprawie-
dliwienie” trzecia faza dialogu podjê³a znowu niemal dos³ownie temat pierwszej
fazy „Ewangelia i Koœció³”, aby go rozwa¿aæ œwiadomie dalej w perspektywie
eklezjologicznej.

Konsens w nauce o usprawiedliwieniu, do jakiego doszli luteranie i katolicy,
scharakteryzowano trafnie jako konsens zró¿nicowany, co oznacza, ¿e nie osi¹-
gniêto jednolitej formy nauki o usprawiedliwieniu. Raport koñcowy powiada:
Konsens w nauce o usprawiedliwieniu – nawet gdy jest zró¿nicowany – musi siê
potwierdziæ pod wzglêdem eklezjologicznym (nr 2)65.

59 Polski przek³ad: tam¿e, s. 169-200.
60 Polski przek³ad: SiDE 1987 nr 1, s. 41-69.
61 Polski przek³ad: SiDE 1993 nr 2, s. 31-78.
62 Polski przek³ad w: S.C. Napiórkowski, dz. cyt., s. 199-205.
63 Polski przek³ad: SiDE 1983 nr 4, s. 74-79.
64 Polski przek³ad: SiDE 1995 nr 2, s. 43-138.
65 Tam¿e, s. 48.
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Nauka o usprawiedliwieniu  stanowi³a w okresie Reformacji XVI w. j¹dro
wszystkich polemik. W luterañskich ksiêgach wyznaniowych i na Soborze Try-
denckim Koœcio³a rzymskokatolickiego dosz³o do potêpieñ doktrynalnych, które
zachowa³y do dzisiaj swoj¹ wa¿noœæ i maj¹ roz³amowo-koœcielne skutki. Nic
wiêc dziwnego, ¿e problem ten sta³ siê przedmiotem g³êbokiej refleksji nie tylko
w dialogu prowadzonym na p³aszczyŸnie œwiatowej, lecz równie¿ w rozmowach
odbywaj¹cych siê na szczeblu krajowym. Szczególn¹ rangê zyska³y dwa doku-
menty: Raport „Usprawiedliwienie przez wiarê” (1983)66 Grupy katolicko-lute-
rañskiej ds. dialogu w USA  oraz studium: „Czy potêpienia doktrynalne maj¹
charakter roz³amowo-koœcielny” (1986)67 Ekumenicznej grupy teologów ewange-
lickich i katolickich w Niemczech.

W oparciu o oba dokumenty oraz raport koñcowy trzeciej fazy  miêdzynarodo-
wych rozmów katolicko-luterañskich, powsta³ projekt „Wspólnej deklaracji w
sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, przygotowany przez Œwiatow¹ Federacjê
Luterañsk¹ i Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan. W par. 5 czytamy: Deklara-
cja chce ukazaæ, ¿e na podstawie dialogu Koœcio³y luterañskie i Koœció³ rzymsko-
katolicki s¹ teraz w stanie reprezentowaæ wspólne rozumienie naszego usprawie-
dliwienia przez Bo¿¹ ³askê w wierze w Chrystusa. Nie zawiera ona wszystkiego,
co w ka¿dym Koœciele naucza siê na temat usprawiedliwienia; stanowi jednak
konsens w podstawowych prawdach nauki o usprawiedliwieniu oraz ukazuje, ¿e
istniej¹ce nadal ró¿ne podejœcia nie s¹  ju¿ powodem do formu³owania potêpieñ
doktrynalnych68.

W lutym 1997 r. w³adze zwierzchnie Œwiatowej Federacji Luterañskiej posta-
nowi³y przes³aæ projekt „Wspólnej deklaracji” Koœcio³om cz³onkowskim, prosz¹c
je o zajêcie stanowiska. Koœcio³y mia³y przede wszystkim poinformowaæ, czy
akceptuj¹ wnioski koñcowe dotycz¹ce fundamentalnego znaczenia naszego
usprawiedliwienia w Chrystusie. Mia³y odpowiedzieæ na pytanie, czy w œwietle
istniej¹cego konsensu ró¿nice, które nadal istniej¹, s¹ ró¿nicami dopuszczalnymi?
Chodzi tu o ró¿nice, które dotycz¹ jêzyka, teologicznej formy i odmiennego roz-
³o¿enia akcentów w rozumieniu usprawiedliwienia. Poza tym pytano, czy mog¹
potwierdziæ, ¿e potêpienia doktrynalne zawarte w luterañskich ksiêgach wyzna-
niowych nie dotycz¹ nauki Koœcio³a rzymskokatolickiego przed³o¿onej w tej De-
klaracji? Analogicznie strona katolicka mia³a potwierdziæ, ¿e potêpienia Soboru
Trydenckiego nie dotycz¹ nauki Koœcio³ów luterañskich przed³o¿onej w tej De-
klaracji69.

66 Lutherisch/römisch-katholischer Dialog in den USA: Rechtfertigung durch den Glauben (1983), w:
H. Meyer, G. Gaßmann  (red.), Rechtfertigung im  ökumenischen Dialog. Dokumente und Einführung,
Frankfurt 1987, s. 107-200.

67 K. Lehmann, W. Pannenberg (red.), Lehrverurteilungen – kirchentrennend?, Bd. 1: Rechtfertigung,
Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformation und heute, Freiburg-Göttingen 1986.

68 Cyt. za polskim przek³adem w: SiDE 1997 nr 2, s. 68n.
69 Tam¿e, s. 78.
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Koœcio³y cz³onkowskie ŒFL poproszono, aby do 1 maja 1998 r. nades³a³y swo-
je odpowiedzi. Ich ocen¹ mia³ zaj¹æ siê nastêpnie Instytut Badañ Ekumenicznych
w Strasburgu. W dalszej kolejnoœci Rada ŒFL, najwy¿szy organ w okresie miê-
dzy zgromadzeniami ogólnymi, mia³a zadecydowaæ, czy w Œwiatowej Federacji
Luterañskiej istnieje ogólny konsens, na którego podstawie dokument mo¿e zo-
staæ oficjalnie przyjêty. Dalszy plan wygl¹da³ nastêpuj¹co: jeœli Rada ŒFL oficjal-
nie zaaprobuje „Wspóln¹ deklaracjê” – a Koœció³ rzymskokatolicki uczyni to
samo –  wówczas podczas wspólnej uroczystoœci nast¹pi podpisanie tego wa¿ne-
go dokumentu ekumenicznego przez reprezentantów obu Koœcio³ów70.

Dalszy rozwój wydarzeñ wygl¹da³ nastêpuj¹co: Rada Œwiatowej Federacji Lu-
terañskiej na posiedzeniu w Genewie w dniu 16 czerwca  1998 r. postanowi³a, po
szczegó³owej debacie, przyj¹æ jednomyœlnie „Wspóln¹ deklaracjê”. Za podstawê
pos³u¿y³y jej odpowiedzi 89 Koœcio³ów, reprezentuj¹cych 95 % wszystkich lute-
ranów zrzeszonych w ŒFL. 80 Koœcio³ów luterañskich opowiedzia³o siê za przy-
jêciem „Wspólnej deklaracji”, 5 Koœcio³ów odrzuci³o j¹, natomiast cztery odpo-
wiedzi by³y trudne do zinterpretowania71.

Pozytywna odpowiedŸ Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP z 19
kwietnia 1998 r. mia³a nastêpuj¹ce brzmienie: Synod Koœcio³a Ewangelicko-Au-
gsburskiego, po zapoznaniu siê z dokumentem pn. „Wspólna deklaracja w spra-
wie nauki o usprawiedliwieniu”, wypracowanym przez Œwiatow¹ Federacjê Lute-
rañsk¹ i Papiesk¹ Radê do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan, pozytywnie przyjmuje
stwierdzenia dokumentu, mówi¹ce, ¿e pomiêdzy luteranami a katolikami istnieje
konsens w podstawowych prawdach dotycz¹cych nauki o usprawiedliwieniu. Po-
dzielamy opiniê autorów dokumentu, ¿e w œwietle tego konsensu ró¿nice, które
nadal istniej¹, s¹ ró¿nicami dopuszczalnymi.

Aprobujemy stwierdzenie, i¿ potêpienia zawarte w luterañskich ksiêgach wy-
znaniowych nie dotycz¹ nauki Koœcio³a Rzymskokatolickiego przed³o¿onej w tej
Deklaracji.

Wyra¿amy nadziejê, ¿e „Wspólna deklaracja” znajdzie szerok¹ percepcjê w
myœleniu teologicznym i koœcielnej praxis oraz dostarczy impulsów do dalszej
wspó³pracy i zbli¿enia miêdzy katolikami a luteranami72.

OdpowiedŸ Watykanu, wypracowana wspólnie przez Kongregacjê Doktryny
Wiary i Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan73, a og³oszona 25 czerwca 1998
r., zosta³a przyjêta z rozczarowaniem w wielu œrodowiskach luterañskich. Apro-
bata dla „Wspólnej deklaracji” zosta³a obwarowana powa¿nymi zastrze¿eniami.
Strona katolicka zgadza siê wprawdzie ze stwierdzeniem, ¿e w podstawowych
prawdach dotycz¹cych nauki o usprawiedliwieniu istnieje konsens. Dodaje jed-

70  LWB heute, marzec 1998.
71 Polski przek³ad uchwa³y Rady Œwiatowej Federacji Luterañskiej w:  SiDE 1998 nr 2, s. 65-73.
72 Cyt. za: „Zwiastun” nr 9 z 10 maja 1998.
73 Polski przek³ad Odpowiedzi Koœcio³a Katolickiego na Wspóln¹ Deklaracjê w: SiDE 1998 nr 2, s.

74-78.
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nak, ¿e nie jest to jeszcze takie zbli¿enie, przy którym zanika ka¿da ró¿nica. Nie
da siê tak¿e znieœæ ca³kowicie istniej¹cych od stuleci potêpieñ doktrynalnych.

Partner katolicki podkreœla³ w swojej odpowiedzi to, co strona luterañska za-
wsze kwestionowa³a, mianowicie, ¿e ¿ycie wieczne jest zarówno ³ask¹ jak i za-
p³at¹, której Bóg udziela za dobre uczynki i zas³ugi. GroŸnym elementem w od-
powiedzi watykañskiej by³o jeszcze to, ¿e  w sposób zupe³nie nieuprawniony
kwestionowa³a ona w jakiejœ mierze autorytet konsensu luterañskiego, osi¹gniête-
go przez wypowiedzi synodów, tj. najwy¿sze luterañskie gremia koœcielne.

W wyniku dalszych intensywnych konsultacji, trwaj¹cych niemal ca³y rok,
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Edward Idris
Cassidy, poinformowa³ w maju 1999 roku  sekretarza generalnego Œwiatowej Fe-
deracji Luterañskiej, ks. Ishmaela Noko, ¿e Stolica Apostolska wyra¿a gotowoœæ
do podpisania Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Obie
strony uzupe³ni³y j¹ „Oficjalnym wspólnym oœwiadczeniem” i objaœnieniami
umieszczonymi w krótkim „Aneksie”74. Dokument ten kard. Cassidy i ks. Noko
przedstawili publicznie 11 czerwca 1999 r.

Uroczyste podpisanie Wspólnej deklaracji odby³o siê  31 paŸdziernika 1999
roku w Augsburgu. Symboliczn¹ wymowê mia³a zarówno data, jak i miejsce, w
którym przedstawiciele obu stron oficjalnie oœwiadczyli, ¿e trwaj¹cy od 482 lat
spór o to, w jaki sposób cz³owiek osi¹ga zbawienie, zosta³ zakoñczony. Przypo-
mnijmy, ¿e 31 paŸdziernika 1517 roku Marcin Luter og³osi³ 95 tez, które zapo-
cz¹tkowa³y ruch reformacyjny, natomiast w Augsburgu zwolennicy Reformacji
przed³o¿yli cesarzowi w 1530 roku wyznanie wiary, które wkrótce potem, jako
Konfesja Augsburska, zyska³o rangê najwa¿niejszej ksiêgi symbolicznej luterani-
zmu. Wyj¹tkowoœæ wydarzenia, jakie w 1999 r. mia³o miejsce w Augsburgu, po-
lega przede wszystkim na tym, ¿e oto po raz pierwszy oficjalni przedstawiciele
Watykanu (przewodnicz¹cy i sekretarz Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan)
podpisali w imieniu papie¿a porozumienie doktrynalne z reprezentantami innej
tradycji koœcielnej.

74 Polski przek³ad w: SiDE 1999 nr 2, s. 137-140.
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„ABY BÓG BY£ WSZYSTKIM WE WSZYSTKIM”

ESCHATOLOGIA ODPOWIEDZIALNEJ UFNOŒCI

Œwiadomoœæ gin¹cego œwiata pobudza teologów do odwa¿niejszej refleksji
eschatologicznej ni¿ doœwiadczenie jego piêkna. Taki wniosek mo¿na wyci¹gn¹æ
studiuj¹c dokumenty œwiatowych organizacji ekumenicznych oraz poszczegól-
nych Koœcio³ów, opracowane jako odpowiedŸ na kryzys ekologiczny1. W tych
w³aœnie dokumentach t³o refleksji stanowi zawsze eschatologia. W³aœciwie nie
powsta³ ¿aden dokument, który zajmowa³by siê wy³¹cznie teologi¹ czasów ostat-
nich. Raczej eschatologia jest w tych dokumentach kanw¹, na której teologowie

1Mianem dokumentów ekologicznych okreœlone zosta³y te dokumenty, które powsta³y jako odpowiedŸ
chrzeœcijan na kryzys ekologiczny. Ró¿na jest ich ranga, autorytet, pochodzenie i rodzaj. Nie s¹ to
dokumenty autorytatywnie rozstrzygaj¹ce sporne zagadnienia. Wskazuj¹ raczej idee teologiczne pomocne
przy budowaniu teologii stworzenia czy ekoteologii, stawiaj¹ pytania, zachêcaj¹ odbiorców do osobistego
w³¹czenia siê w dyskusjê i refleksjê teologiczn¹ oraz do czynnego zaanga¿owania siê w ochronê
œrodowiska naturalnego. Jednak nie ich autorytatywnoœæ czy zobowi¹zywalnoœæ jest kwesti¹ najwy¿szej
wagi, lecz cel, dla którego powsta³y. Jest nim kszta³towanie œwiadomoœci ekologicznej chrzeœcijan. Wœród
dokumentów prawos³awnych na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ orêdzia patriarchy ekumenicznego
Bart³omieja I, kierowane do chrzeœcijan 1 wrzeœnia ka¿dego roku z okazji “Œwiêta stworzenia” oraz
dokumenty koñcowe z konferencji. Dokumenty protestanckie to przede wszystkim ekologiczne
dokumenty œwiatowych organizacji ekumenicznych, np. Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Œwiatowej Federacji
Luterañskiej, Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych. WeŸmiemy pod uwagê dokumenty
œwiatowych organizacji ekumenicznych, gdy¿ w nich odzwierciedla siê myœlenie wszystkich tradycji
chrzeœcijañskich, s¹ one wyrazem myœlenia wspólnotowego, przejawem ¿ycia i ducha tworz¹cej siê
ekumenicznej wspólnoty chrzeœcijan. Dokumenty wypracowane wspólnotowo maj¹ wp³yw na chrzeœcijan
ró¿nych wyznañ, nie tylko na jedno wyznanie, a tym samym kszta³tuj¹ œwiadomoœæ wielu wyznañ
jednoczeœnie. Oprócz tekstów wypracowanych przez œwiatowe organizacje ekumeniczne uwzglêdnimy
równie¿ wa¿niejsze dokumenty ekologiczne kilku Koœcio³ów protestanckich, np. Koœcio³ów
ewangelickich w Niemczech oraz Koœcio³a Anglii. WeŸmiemy pod uwagê dokumenty ró¿nych Koœcio³ów i
organizacji ekumenicznych od 1983 r., tzn. od VI Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Vancouver. Pocz¹tek lat
osiemdziesi¹tych mo¿na uznaæ za okres bardziej zdecydowanego zainteresowania siê ró¿nych Koœcio³ów
chrzeœcijañskich problematyk¹ ekologiczn¹. Wczeœniej tematyka ekologiczna pojawia siê w refleksji
Koœcio³ów raczej sporadycznie. Czêœciowo dokumenty zosta³y ju¿ omówione w: I. Czaczkowska,
Pomiêdzy potopem a têcz¹. Ekumeniczne studium integralnoœci stworzenia, Lublin 1998.
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tkaj¹ misterne rozwa¿ania o cz³owieku, ca³ym stworzonym œwiecie, Bogu i Ko-
œciele. W ten sposób eschatologia staje siê perspektyw¹ rozwa¿añ antropologicz-
nych, trynitarnych, eklezjologicznych... Istnieje równie¿ zale¿noœæ odwrotna: o
takiej w³aœnie eschatologii decyduje wizja cz³owieka i Boga2. Mo¿na powiedzieæ,
i¿ u pocz¹tków rozwa¿añ eschatologicznych znajduje siê wmyœlenie siê w ekono-
miê zbawienia Trójjedynego Boga w perspektywie jak najszerszej, a mianowicie
kosmicznej.

Eschatologia dokumentów ekologicznych jest piêknym przyczynkiem do
wspó³czesnych, jak¿e obfitych, rozwa¿añ eschatologicznych. Nie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e jest zupe³nie nowa, raczej, ¿e na plan pierwszy wysuwa inne punkty
rozwa¿añ ni¿ czyniono to dotychczas, albo, ¿e stawia inne pytania. Wiele z jej
aspektów znajdziemy w tradycji prawos³awia i protestantyzmu. Szczególne no-
vum stanowi wspólne rozwijanie tych w¹tków przez teologów prawos³awnych i
protestanckich. I tak prawos³awna eschatologia kosmiczna oraz idea wspó³pracy
Boga i cz³owieka w dziele zbawienia po³¹czy³a siê  z protestanck¹ etyk¹ pracy i
obowi¹zkiem zaanga¿owania w tworzenie ziemskiej rzeczywistoœci, nie trac¹c z
oczu perspektywy eschatycznej.

1. Œwiat w okresie adwentu

Odkrycia techniczne XX wieku da³y cz³owiekowi – po raz pierwszy w jego
dziejach tak wyraŸnie – mo¿liwoœæ unicestwienia œwiata materialnego, mo¿li-
woœæ zakoñczenia ¿ycia na Ziemi. Ta przera¿aj¹ca œwiadomoœæ zmusza teolo-
gów do ponownego pytania o przysz³oœæ ludzkoœci i wszystkich stworzeñ, o
rodzaj i jakoœæ tej przysz³oœci. Dotychczasowe symptomy kryzysu ekologiczne-
go pozwalaj¹ wnioskowaæ, ¿e przynajmniej pewna czêœæ ludzkoœci nie ma
przysz³oœci, poniewa¿ niektóre czêœci Ziemi ju¿ nie nadaj¹ siê do zamieszkania.
Powoli postêpuje samodestrukcja cz³owieka i œrodowiska jego istnienia. Bior¹c
pod uwagê obecne skutki kryzysu ekologicznego nie mo¿na wykluczyæ mo¿li-
woœci ca³kowitego samozniszczenia. A przecie¿ chodzi o istnienie i przysz³oœæ
cz³owieka na Ziemi.

W takich okolicznoœciach teologowie bij¹ na alarm, nawo³uj¹, by nie niszczyæ
œwiata stworzonego przez Boga, poniewa¿ niszczymy swoj¹ przysz³oœæ, nie po-
zwalamy, by zrealizowa³y siê Bo¿e obietnice osi¹gniêcia pe³ni przez cz³owieka.
Wydaje siê, ¿e taka teologiczna postawa nie bierze dostatecznie pod uwagê tego,
co Biblia mówi o przysz³oœci. Zbytnio upraszcza i ukonkretnia wizjê przysz³ej
szczêœliwoœci cz³owieka w tym œwiecie.

Biblia mówi jednak o innej przysz³oœci. ¯ywimy nadziejê, ¿e Bóg chce pomóc
wszystkim ludziom (1 Tm 2,4) i proponuje im najwy¿szy dar ¿ycia wiecznego.

2 Por. J. Moltmann, Theology as Eschatology, w: The Future of Hope. Theology as Eschatology, [ed.] F.
Herzog, New York: Herder&Herder 1970, s.1-50.
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Nasza nadzieja siêga poza to ¿ycie, gdy¿ Je¿eli tylko w tym ¿yciu w Chrystusie
nadziejê pok³adamy, jesteœmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania
(1 Kor 15,19). Oczekujemy raczej na niebo nowe i ziemiê now¹ (Ap 21,5). Wraz z
tym nowym stworzeniem Bóg obj¹³ raz na zawsze panowanie a w momencie
zmartwychwstania spe³ni¹ siê ostatecznie plany Boga wobec cz³owieka; Wreszcie
nast¹pi koniec, gdy przeka¿e królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelk¹
zwierzchnoœæ, w³adzê i moc (1 Kor 15,24)”3. Biblia mówi o przysz³oœci, która
wykracza poza jak¹kolwiek mo¿liw¹ samodestrukcjê cz³owieka. Pismo œwiête
zaœwiadcza, ¿e ani katastrofy, ani cierpienia, ani œmieræ nie s¹ w stanie ostatecz-
nie zniszczyæ stworzeñ. W koñcu czasów dobro stworzeñ objawi siê w ca³ej pe³-
ni4. Przezwyciê¿one zostan¹ niszczycielskie si³y œmierci i cierpienia. WyraŸnie
Pismo Œwiête mówi o obietnicach mesjañskich, które obejmuj¹ Bo¿e dary spra-
wiedliwoœci, pokoju i zachowania stworzenia. Dla proroka Izajasza prawdziwy
pokój oznacza te¿ sprawiedliwoœæ i prawo (Iz 9,7), a z przysz³ym stanem pokoju
miêdzy ludŸmi ³¹czy rozweselenie i rozkwitniêcie spieczonej ziemi i pustyni (Iz
35,1). Tak rozumiane szalom oddaje wiernie to, co mieœci siê w obietnicach me-
sjañskich5.

W centrum chrzeœcijañskiego oczekiwania znajduje siê Jezus Chrystus. Jego
¿ycie i dzie³o wyznaczaj¹ ostateczny sens chrzeœcijañskiego oczekiwania. Teolo-
gowie opracowuj¹cy dokumenty ekologiczne podkreœlaj¹, ¿e ju¿ sensem tajemni-
cy Wcielenia by³o zbawienie cz³owieka i ca³ego œwiata6. Tê sama najg³êbsz¹ treœæ
dzie³a Chrystusa odnajdujemy w pos³udze Jego ¿ycia i w tajemnicy Triduum Pas-
chalnego7.

Jezus Chrystus jest realizacj¹ i manifestacj¹ nowej ludzkoœci. W Jego ¿yciu i
dziele, œmierci i zmartwychwstaniu, Bóg objawia przysz³oœæ, której pragnie dla
œwiata poprzez Ducha. W Nim ¿ycie wieczne wkracza w nasze ¿ycie, wydobywa-
j¹c je ze œmierci do wspólnoty z Bogiem. Duch wylany przez Zmartwychwsta³e-
go Chrystusa jest pieczêci¹ naszej nadziei, która wykracza poza ludzkie mo¿liwo-
œci i oczekiwania (por. Hbr 11,1), jest nadziej¹ wbrew nadziei8. Biblia pokazuje

3 Dokument koñcowy  I Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, które odby³o siê pod has³em
„Pokój przez sprawiedliwoœæ dla ca³ego stworzenia”, 15-21 maja 1989 r., Bazylea, Szwajcaria (dalej:
Pokój przez sprawiedliwoœæ), [t³um.] K.Karski, SiDE 1992 nr 1  [35].

4 Accelerated Climate Change: Signs of Peril, Test of Faith. Study Project, Geneva 1994, s. 34-35
(dalej: Przyspieszone zmiany klimatu).

5 Pokój przez sprawiedliwoœæ nr 29.
6 Por. Costly Commitment, w: Ecclesiology and Ethics. Ecumenical Ethical Engagement, Moral

Formation and the Nature of the Church, [wyd.] T.F. Best, M. Robra, Geneva: WCC Publications 1997, nr
3 (dalej: Kosztowne zobowi¹zanie): [...] though we live in the reality of the world we live from the reality
of God, who made the situation of humankind and the wider creation his own in order to redeem and
transform it.

7 Por. Confessing One Faith. Towards an Ecumenical Explication of the Apostolic Faith as Expressed
in the Nicene-Constantinopolitan Creed (381). Study Document, FOP nr 140, Geneva 1987, nr 108 (dalej:
Wyznawanie jednej wiary): The incarnation, thus, is not only related to the beginning of Jesus’ human
life. It is related to his ministry and mission for the salvation of the people of Israel, of all humanity and
creation.

8 Por. Tam¿e, nr 235.



34 JADWIGA LEŒNIEWSKA

nam, ¿e zbawcze dzie³o Jezusa Chrystusa by³o odnowieniem nie tylko ¿ycia cz³o-
wieka, lecz tak¿e ca³ego kosmosu. Na tej podstawie mamy nadziejê, ¿e obietnice
Bo¿e, z³o¿one w przymierzu, a dotycz¹ce ziemi, znajd¹ wype³nienie w przysz³o-
œci. Samo stworzenie ma nadziejê, ¿e doczeka siê uwolnienia z niewoli powoduj¹-
cej zag³adê i otrzyma wolnoœæ, która darzy chwa³¹, jak¹ ciesz¹ siê dzieci Boga
(Rz 8,20-21)9.

Teologowie protestanccy i prawos³awni, opracowuj¹cy dokumenty ekologicz-
ne, rozpoczynaj¹ myœlenie o czasach eschatycznych od nastêpuj¹cych w¹tków:
Zmartwychwstanie Chrystusa, zbawcza rola tego wydarzenia dla ca³ej ludzkoœci i
œwiata, zapocz¹tkowanie eschatycznej przemiany œwiata w nowe stworzenie,
Zmartwychwstanie jako pocz¹tek pe³ni eschatycznej10.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest decyduj¹cym wydarzeniem dla chrzeœci-
jañskiej wiary, bez którego nasze nauczanie i nasza wiara by³yby pró¿ne (por. 1
Kor 15,13-14). Jezus nie pozosta³ w mocy œmierci lecz zmartwychwsta³ do no-
wego i wiecznego ¿ycia. Koœció³ wyznaje wiarê w Zmartwychwstanie Chrystu-
sa oraz w dar Ducha Œwiêtego jako fundament swojego ¿ycia i to¿samoœci oraz
podstawê nadziei dla ca³ego œwiata, a tak¿e jako rêkojmiê ¿ycia wiecznego11.
Widzi równie¿ w tym wydarzeniu obietnicê dla ca³ego œwiata. Chrzeœcijanie
kieruj¹ nadziejê w stronê nie tylko ¿ycia wiecznego, ale równie¿ ¿ycia na zie-
mi, gdy¿ jakoœæ tego ¿ycia wyznacza nie tyle nieokreœlona przysz³oœæ, co ju¿
Zmartwychwsta³y Chrystus, obecny wci¹¿ poœród ludzi. Ten Zmartwychwsta³y
Chrystus daje nowe ¿ycie, nowe mo¿liwoœci i jest nieustannym wyzwaniem dla
starego cz³owieka. W œwietle Zmartwychwstania nie ma sytuacji bez wyjœcia,
gdy¿ zwyciê¿y³o ¿ycie a nie œmieræ. Obecnoœæ Zmartwychwsta³ego Chrystusa
pozwala „ukonkretniaæ” nadziejê na ¿ycie wieczne ju¿ w tym ¿yciu. Drugi
aspekt Zmartwychwstania Chrystusa, wymieniony w powy¿szym cytacie, pod-
kreœla w Zmartwychwstaniu „rêkojmiê” ¿ycia wiecznego, czy nawet jego „gwa-
rancjê”. Dotyczy ona ca³ego œwiata materialnego, gdy¿ Chrystus Zmartwych-
wsta³ w ciele. Nie mo¿na jednak tej „gwarancji” rozumieæ w sensie tak siê sta-
nie lecz tak mo¿e siê staæ. £atwo nadziejê na zrealizowanie mo¿liwoœci
zamieniæ na pewnoœæ, ale zabieg taki nie mieœci siê w chrzeœcijañskiej escha-
tologii.

Dope³nienie czasów eschatycznych nast¹pi w Paruzji, która bêdzie objawie-
niem dzia³ania ca³ej Trójcy Œwiêtej, chwa³y Syna Bo¿ego, przemieniaj¹cej mocy
Ducha Œwiêtego; bêdzie oczekiwan¹ przemian¹ kosmiczn¹. G³osz¹c, ¿e Chrystus
powróci, wyznajemy wiarê, ¿e historia nie zakoñczy siê chaosem, lecz ¿e znaj-
dzie swój koniec w Tym, w Którym mia³a swój pocz¹tek, w Tym, który jest Alf¹
i Omeg¹. Istnieje napiêcie pomiêdzy pocz¹tkiem Królestwa w Chrystusie i jego

9 Report of Section I. Giver of Life – Sustain Your Creation, w: Signs of the Spirit. Official Report.
Seventh Assembly, Canberra, Australia, 7-20 February 1991, Geneva: WCC Publications 1991, nr 11
(dalej: Dawco ¯ycia – podtrzymuj Swoje stworzenie).

10 Por. J. Macquarrie, Christian Hope, London&Oxford: Mowbrays 1978, s.67-85.
11 Wyznawanie jednej wiary, nr 155.
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ostatecznym wype³nieniem. Chrzeœcijanie wierz¹ jednak, ¿e nowe stworzenie,
które rozpoczê³o siê w Chrystusie, znajdzie równie¿ w Nim swoje ostateczne
spe³nienie12. Niejednokrotnie dokumenty wypowiadaj¹ siê o przysz³oœci z takim
przekonaniem, ¿e ufnoœæ i nadzieja brzmi¹ jak pewnoœæ: Bóg, który stwarza na
pocz¹tku, stwarza wci¹¿ na nowo i bêdzie stwarza³ w przysz³oœci (Mk 13,19; Ef
2,10; Ap 1,8). W koñcu Bóg bêdzie wszystkim we wszystkim (1 Kor 15,28) oraz
nastanie nowe niebo i nowa ziemia (2 P 3,13, Ap 21,1; Iz 65,17; 66,22). Wszyst-
kie stworzenia i natura sama w sobie zostan¹ przemienione i bêd¹ uczestniczyæ w
nowym œwiecie Boga (Rz 8,19-23)13.

2. Albowiem Bóg umi³owa³ œwiat...

To, co powiedzieliœmy wy¿ej o chrzeœcijañskim oczekiwaniu na przysz³oœæ, o
trwaniu w stanie adventus jest powszechnie przyjmowane we wspó³czesnej
eschatologii. Dokumenty ekologiczne wysuwaj¹ na plan pierwszy wa¿ny aspekt:
w stanie oczekiwania na ostateczne spe³nienie trwa ca³y stworzony œwiat. W do-
minuj¹cych dzisiaj nurtach eschatologii teologowie mówi¹ o chrzeœcijañskiej na-
dziei siêgaj¹cej najdalszej przysz³oœci, przysz³oœci ostatecznej. Dotyczy ona jed-
nak najczêœciej pojedynczego cz³owieka. Jest to nadzieja na moje w³asne zbawie-
nie, ewentualnie na zbawienie kogoœ najbli¿szego i najdro¿szego. Czasami jest to
wizja szalom dla ca³ego œwiata zamieszka³ego przez chrzeœcijan14. Z dokumentów
wy³ania siê teologiczny postulat, by dobrej nowiny o zbawieniu nie redukowaæ
jedynie do zbawienia ludzi15. Jest to redukcjonizm w teologii – zupe³nie niedo-
puszczalny, gdy¿ nie bierze pod uwagê ca³oœci objawienia Bo¿ego16. Teologowie
wzywaj¹, by pierwszy artyku³ Wyznania Wiary interpretowaæ w œwietle artyku³u
drugiego i trzeciego17.

Dokumenty ekologiczne stwierdzaj¹, ¿e zmieni³ siê kszta³t naszej nadziei dziê-
ki temu, ¿e zwróciliœmy siê w stronê œwiata stworzeñ i w tym kontekœcie próbuje-
my zrozumieæ, kim jesteœmy i co jest naszym zadaniem poœród nich. Próbujemy
poj¹æ mi³oœæ Boga do œwiata (nie tylko do cz³owieka!), ¿e a¿ Syna Jednorodzone-
go da³...18 Oczyma wiary widzimy ca³y stworzony œwiat zmierzaj¹cy do przemiany
i ostatecznego spe³nienia, odzwierciedlaj¹cy odwieczne misterium Trójjedynego

12 Por. Tam¿e, nr 164.
13 Tam¿e, nr 72.
14 Por. Climate Change and the Quest for Sustainable Societies. Study Project. Geneva 1998 (broszura

ŒRK), s. 40-41 (dalej: Zmiany klimatu).
15 Por. Integrity of Creation. An Ecumenical Discussion. Granvollen. Norway 25 II – 3 III 1988

(broszura ŒRK), nr 62a (dalej: Integralnoœæ stworzenia).
16 Por. Tam¿e.
17 Tam¿e, nr 104: We are enabled, through faith, to see creation moving towards transfiguration and

fulfilment, reflecting the eternal mystery of the Triune God. [...] The First Article of the Creeds can only be
confessed truly and proclaimed faithfully in the light of the Second and Third articles.

18 Por. Wyznawanie jednej wiary, nr 241: In giving his Son he wants his world to be saved (J 3,17).
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Boga19. Nie zawdziêczamy tego naszej ludzkiej m¹droœci, lecz mo¿liwoœæ do-
strze¿enia tej tajemnicy otrzymaliœmy w darze20.

Dokumenty wyraŸnie i jednoznacznie mówi¹ o pragnieniu Boga, by ca³y œwiat
zosta³ zbawiony, by w Nim odnalaz³ ostateczne spe³nienie21, mówi¹ te¿ o Bo¿ej
obietnicy ostatecznego spe³nienia dla ca³ego œwiata. Wyp³ywa to z przekonania,
¿e wszystko, co Bóg czyni od stworzenia nakierowane jest na ostateczne spe³nie-
nie22.

Innym wa¿nym punktem w omawianej eschatologii jest ³¹czne traktowanie
przysz³oœci cz³owieka i przysz³oœci œwiata. Dokumenty podkreœlaj¹ nieroz-
dzielnoœæ losów cz³owieka i œwiata. Pocz¹wszy od stworzenia a¿ po ostatecz-
ne spe³nienie losy cz³owieka wprzêgniête s¹ w losy ca³ego œwiata. Nie ma
cz³owieka abstrakcyjnego, wy³¹czonego ze œwiata. Przeciwnie, istnieje, albo
– lepiej – wspó³istnieje zawsze z innymi stworzeniami23. Nie mo¿na zajmo-
waæ siê ju¿ tylko „rzeczami ostatecznymi” cz³owieka, lecz czasami escha-
tycznymi dotycz¹cymi ca³ego œwiata, a z nim razem cz³owieka. Istnieje g³ê-
boki zwi¹zek i zale¿noœæ miêdzy zbawieniem ludzi a przemian¹ œwiata24.
Nast¹pi³o zatem w eschatologii istotne przesuniêcie akcentów: z indywidual-
nego, osobowego spe³nienia cz³owieka w Bogu, na spe³nienie kosmiczne.
Chocia¿ najczêœciej drugie staje siê pierwszym tematem rozwa¿añ i w kon-
tekœcie drugiego wyjaœniany bywa temat pierwszy, to jednak zawsze centralne
pozostaje zbawienie cz³owieka. Jego zbawienie jest warunkiem zbawienia
œwiata25. Zbawienie nie mo¿e dokonaæ siê poza cz³owiekiem, bez jego zgody i
udzia³u, a nawet bez œwiadomej wspó³pracy z Bogiem.  Takie podejœcie teolo-

19 Integralnoœæ stworzenia, nr 104.
20 Tam¿e.
21 Por. Wyznawanie jednej wiary, nr 164: We understand this as an all-inclusive fulfilment, for our

individual justification and salvation is only part of the longed-for redemption of the whole creation. Thus
Christians wait in eager hope for the final fulfilment and consumation of God’s offer of new life, which is
given to our world and history in the resurrection of Christ, the crucified Lord.

22 Por. Tam¿e, nr 71: Not only did the LORD create the world by his word but through that same word
God directs the course of history. God’s continuing care for the world, his acts of salvation in this history
of his people are interpreted as acts of re-creation which will culminate in the eschatological act of
salvation and re-creation at the end of time.

23 Por. General Synod (Church of England), Christians and the Environment. Report by the Board for
Social Responsibility, London 1999, nr 24 (dalej: Chrzeœcijanie a œrodowisko naturalne): [...] human
beings are related to the non-human universe as well as to each other and are not individual souls to be
plucked out of their material bodies on the day of salvation. We are, as St Paul indicates, part of the
universe which waits for the consummation that has been promised by God in Christ’s death and
resurrection.

24 Por. Przyspieszone zmiany klimatu, s. 34-35: Together with humanity, the whole of creation will be
redeemed. Animals and plants will rejoice as God’s creation appears in full beauty and splendour; N.
Berdyaev, The Beginning and the End, Connecticut: Greenwood Press 1976, s. 235-245.

25 Por. Wyznawanie jednej wiary, nr 137: The gospel of the suffering and death of Christ is the Good
News for all people, not only those who actually suffer but also those who seem to be free from suffering.
In our world today many people are suffering. Indeed, the entire creation is groaning in travail awaiting
the salvation of humankind (por. Rz 8,19. 21).
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gowie uzasadniaj¹ odwo³uj¹c siê do tekstów Nowego Testamentu i teologicz-
nej wizji szalom26.

Indywidualistycznej wizji eschatologicznej towarzyszy³o przekonanie, ¿e ten
œwiat ulegnie zniszczeniu w czasach eschatycznych. Eschatologia dokumentów
ekologicznych podkreœla, ¿e œwiat zostanie przemieniony. Podobnie jak cz³owiek,
równie¿ œwiat zostanie odnowiony. TEN œwiat! Nowe niebo i nowa ziemia to
przemieniony TEN œwiat. Istnieje pokusa, by ten przysz³y, przemieniony œwiat
widzieæ ju¿ teraz, w tym ¿yciu. Je¿eli teologowie ulegn¹ tej pokusie to blisko im
do kreowania utopii. Trzeba du¿ej konsekwencji eschatologicznego myœlenia, by
z jednej strony nie oczekiwaæ jakiegoœ wyimaginowanego innego œwiata, albo –
z drugiej – nie zapomnieæ, ¿e chodzi o przemianê tego œwiata. Teologowie opra-
cowuj¹cy dokumenty ekologiczne nie zawsze œciœle wyra¿aj¹ siê w tej kwestii27.

Có¿ jednak oznacza, ¿e TEN œwiat bêdzie przemieniony? O jaki œwiat chodzi?
TEN œwiat, wspó³czesny œwiat zdecydowanie ró¿ni siê od œwiata stworzonego
przez Boga „na pocz¹tku”, jest œwiatem przetworzonym przez cz³owieka, nawet
bywa œwiatem sztucznie przez cz³owieka stworzonym, œwiatem zhumanizowa-
nym. Jakim¿ niezwyk³ym wydarzeniem bêdzie przemiana œwiata, który w wyni-
ku twórczoœci cz³owieka znalaz³ siê o wiele dalej od Boga, ni¿ by³ „na pocz¹t-
ku”! Nowe pytania pojawiaj¹ siê równie¿, gdy myœlimy o przemianie TEGO
œwiata i tradycyjnych zagadnieniach eschatologii, jakimi s¹ wiecznoœæ, nieœmier-
telnoœæ duszy, zmartwychwstanie (natychmiast po œmierci czy nie). Pytania te
zyskuj¹ szersz¹ perspektywê, gdy¿ nie chodzi ju¿ tylko o cz³owieka i jego wy-
miar materialny lecz o ca³y œwiat materialny, o „rzeczy ostateczne” ka¿dego Bo-
¿ego stworzenia. W kontekœcie takiej eschatologii nie mo¿na ju¿ tych „rzeczy
ostatecznych” ograniczaæ do ludzi czy osób, jak chce teologia personalistyczna.
Dokumenty ekologiczne nie stawiaj¹ szczegó³owych pytañ. Poprzestaj¹ w³aœci-
wie na nakreœleniu perspektywy ostatecznego spe³nienia dla ca³ego œwiata. Kwe-
stie szczegó³owe pozostawiaj¹ indywidualnym rozstrzygniêciom teologicznym.

3. Eschatologiczna pe³nia w Królestwie Bo¿ym

Dokumenty ekologiczne konkretyzuj¹ swoje myœlenie o przysz³oœci wszyst-
kich stworzeñ opieraj¹c siê na biblijnej wizji Królestwa Bo¿ego. Wa¿nym akcen-
tem w refleksji o Królestwie jest odniesienie go nie tylko do ludzi, nie tylko do

26 Por. Integralnoœæ stworzenia 88: [...] many [...] New Testament passages show the intimate
connection between the salvation of human beings and the renewal, reconstitution and re-ordering of the
whole universe. – Rz 8,18-28; 1 Kor 15,20-25 i 51-57; Ef 1,9-10. 15-23; 2 P 3,5-13; Zmiany klimatu, s. 40:
The abundant life that God calls us to can be neither an individual human being’s salvation nor the
current consumer version of well-being. Rather, it must be a shalom vision for the entire family of God’s
creatures.

27 Por. Zmiany klimatu, s. 40-41: We do not hope just for eternal life in another world, but for a
transformed life in this world. We hope for the kindom’s wellbeing.
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Koœcio³a, ale równie¿ do innych stworzeñ28. W Nowym Testamencie jest wizja
Królestwa Bo¿ego, bêd¹cego wype³nieniem zamiaru Bogu wobec wszystkich
stworzeñ29. Dokumenty konsekwentnie prowadz¹ swoj¹ myœl w³aœnie w tym kie-
runku: W Królestwie Bo¿ym, które zosta³o zapocz¹tkowane poprzez reintegruj¹ce
dzia³anie Boga w Jezusie Chrystusie i kontynuowane jest poprzez uœwiêcaj¹c¹
obecnoœæ Bo¿ego Ducha, wszystkie stworzenia maj¹ swoje miejsce. One równie¿
bêd¹ mog³y ¿yæ w harmonii ze sob¹ w Królestwie pokoju30. Inny dokument precy-
zuje wyraŸnie: Królestwo Bo¿e jest obietnic¹ zbawienia, pojednania i odnowienia
ca³ej ludzkoœci i ca³ego stworzenia31.

Idea Królestwa Bo¿ego zawiera w sobie napiêcie pomiêdzy tym co „ju¿” a
tym co „jeszcze nie”, poniewa¿ bezpoœrednio odwo³uje siê do dzie³a Chrystusa i
jego aktualizacji w czasie. Królestwo Bo¿e zosta³o zapocz¹tkowane w ¿yciu, po-
s³udze, œmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa32. Od samego pocz¹tku swojej
misji Jezus g³osi³ Królestwo Ojca (Mk 1,15). Poprzez Jego dzia³alnoœæ Królestwo
Ojca stawa³o siê rzeczywistoœci¹ obecn¹ poœród ludzi (£k 17,21; por 11,20). Jego
Królestwo nie by³o niczym innym jak przygotowywaniem i realizowaniem Kró-
lestwa Ojca, dlatego nigdy nie bêdzie ono mia³o koñca (por. £k 1,33)33. W œwietle
pos³ugi, nauczania, a ponad wszystko œmierci i Zmartwychwstania Jezusa, wspól-
nota chrzeœcijan uwierzy³a, ¿e Bóg pos³a³ swojego Syna, a¿eby daæ mo¿liwoœæ
wspólnoty ze Sob¹ dla ka¿dej osoby, dla wszystkich ludzi i dla ca³ego œwiata. Je-
zus g³osi³ Ewangeliê: Czas siê wype³ni³, przybli¿y³o siê Królestwo Bo¿e, nawróæ-
cie siê... (Mk 1,14-15). Ten fragment oddaje krótko pos³ugê Jezusa: Jego ca³e ¿y-
cie, a ostatecznie œmieræ i Zmartwychwstanie g³osz¹ Dobr¹ Nowinê, g³osz¹ Kró-
lestwo, które ma nadejœæ. Jednak Królestwo nie jest czymœ zewnêtrznym, jedynie
oznajmianym przez Jezusa. To w³aœnie w Nim przysz³y wiek wdziera siê w ten
œwiat (por. £k 17,20-22), w Nim przychodzi ju¿ do nas. Poprzez wspólnotê z Bo-
giem w Nim w³aœnie radujemy siê tym, co jest sercem Królestwa, które ma na-
dejœæ w pe³ni i w chwale34.

Uczniowie i wyznawcy Jezusa doœwiadczali aktualizowania siê Królestwa po-
œród nich. Byli równie¿ œwiadomi, ¿e nie objawi³o siê ono jeszcze w pe³ni. Po-

28 On the way to Fuller Koinonia.Official Report of the Fifth World Conference on Faith and Order,
[wyd.] T. Best, G. Gassmann, Geneva: WCC Publications (FOP nr 166), s. 287 (dalej: Na drodze do
pe³niejszej koinonia): Church, humanity and cosmos should be seen in the perspective of the Kingdom.

29 Integralnoœæ stworzenia, nr 84.
30 Tam¿e, nr 70.
31 Por. Na drodze do pe³niejszej koinonia, s. 287: The Kingdom, i.e. God’s reign with its promise of

salvation, reconciliation and renewal of the whole humanity and creation has come into our midst in the
life and ministry, death and resurrection of Jesus Christ.

32 Por. Tam¿e.
33 Por. Wyznawanie jednej wiary, nr 170: Thus his own kingdom can never be anything else than to

prepare and bring about the kingdom of the Father. This precisely is his kingdom: to persuade and lead
everyone and everything into submission to the Father, like the Son submits himself to the Father. Christ
the king does not seek his own rule, but that of the Father, and therefore his kingdom “will have no end”
£k 1,33).

34 Por. Na drodze do pe³niejszej koinonia, s. 273.
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dobnie wspó³czeœni uczniowie Chrystusa doœwiadczaj¹ eschatologicznego napiê-
cia miêdzy „ju¿” a „jeszcze nie”, doœwiadczaj¹ mocy objawiaj¹cego siê Króle-
stwa i ciemnoœci zas³aniaj¹cych jego realnoœæ35. Wierz¹, ¿e Bóg prowadzi ludz-
koœæ i ca³y œwiat do ostatecznego spe³nienia, chocia¿ – byæ mo¿e – przejawy tego
spe³nienia w ludzkiej historii s¹ ukryte lub nieczytelne36. Chrzeœcijanie wierz¹, ¿e
przez pojednanie w Jezusie Chrystusie droga do ¿ycia wiecznego stoi przed nami
otworem. Gdy przybli¿y siê Królestwo Bo¿e, które „jest sprawiedliwoœci¹, poko-
jem i radoœci¹ w Duchu Œwiêtym” (Rz 14,17), ujrzymy pe³niê Jego chwa³y i b³o-
gos³awieñstwa. Wspólnie z ca³ym stworzeniem oczekujemy, ¿e siê nam objawi
ca³a ta przysz³a chwa³a, i wiemy, ¿e dopiero wówczas ostatecznie zostanie poko-
nany nasz grzech. Lecz wiemy równie¿, ¿e przysz³oœæ ta zaczê³a siê ju¿ tutaj i te-
raz w naszym ¿yciu na ziemi37.

Królestwo objawi siê w pe³ni wraz z powtórnym przyjœciem Chrystusa. Nowy
Testament przybli¿a nam wizjê Chrystusa, który zasiada po prawicy Ojca i dzier-
¿y w³adzê nad Królestwem38. Pe³niê tego Królestwa jedynie przeczuwamy. Doku-
menty wymieniaj¹ tutaj, na swój sposób, “rzeczy ostateczne”: zmartwychwstanie-
my w ca³ym naszym cz³owieczeñstwie; stworzenie zostanie ca³kowicie przemie-
nione w sposób, który wci¹¿ pozostaje tajemnic¹; to, co zniszczalne powstanie
jako niezniszczalne (1 Kor 15,52); w Chrystusie Bóg zrealizuje swój plan pojed-
nania wszystkich rzeczy (Ef 1,10). Osi¹gniêcie pe³ni przez stworzenia nie bêdzie
czymœ oddzielnym od ostatecznego wype³nienia Królestwa Bo¿ego. W nowym
niebie i w nowej ziemi (Iz 65,17; Ap 21,1) nowa ludzkoœæ bêdzie ogl¹daæ i wys³a-
wiaæ Boga twarz¹ w twarz (1 Kor 13,12). Bóg bêdzie wszystkim we wszystkim
(1 Kor 15,28)39.

Pe³nia dla wszystkich stworzeñ w Królestwie Bo¿ym jest myœl¹ przewodni¹
wiêkszoœci dokumentów ekologicznych40. Zdarza siê, ¿e dokumenty, mówi¹c o

35 Por. Wyznawanie jednej wiary, nr 243: Some elements of creation like the water of baptism, human
words proclaming the Gospel and the bread and the wine of the eucharist are already now used by the
Holy Spirit to give us the first-fruits of the Kingdom; Integralnoœæ stworzenia, nr 84: Although at the
present time it is hidden in suffering, it is also manifest in the experiences of healing and wholeness in
which both woman and men participate. The healing stories in the Gospels are to be seen as the healing of
creation marred by human sin. Eyes are opened; lepers are cleansed; paralysis is healed; out of the mud of
the earth, new eyes are created (J 9,6) emphasizing the creative dependency between human beings and
the earth (adam and adama) as in the old creation stories. Creation is healed and restored when
marginalized women and men form the new community in Christ.

36 Por. Zmiany klimatu, s. 41: W kontekœcie idei panowania dokument mówi wrêcz o the certainty that
God would lead humanity over all the obstacles to the historical fulfilment within human history. But there
was a connection between the ongoing course of history and ultimate fulfilment in the kingdom of God, for
the forces of the kingdom were already at work in the history of humankind.

37 Pokój przez sprawiedliwoœæ, nr 27.
38 Por. Wyznawanie jednej wiary, nr 169.
39 Tam¿e, nr 243.
40 Por. Pokój przez sprawiedliwoœæ, nr 2: Cieszymy siê na przyjœcie Królestwa Bo¿ego, w którym pokój

i sprawiedliwoœæ obejmuj¹ siê, a ca³e stworzenie ulegnie odnowie; Integralnoœæ stworzenia, nr 70; Towards
a Theology of Nature and Theocentric Ethic w: Report and Bacground Papers. Meeting of the Working
Group. Glion. Switzerland. 7-11 IX 1987, publikacja ŒRK, s.42 (dalej: Ku teologii przyrody).
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osi¹gniêciu pe³ni, maj¹ na myœli cz³owieka41. Nie zawê¿aj¹ jednak w ten sposób
eschatologii do ostatecznych losów ludzkoœci, poniewa¿ na ogó³ w innym miej-
scu dodaj¹, ¿e przez cz³owieka ca³y œwiat zmierza do Boga.

4. Eschatologiczne „ju¿” w Koœciele

Królestwo Bo¿e urzeczywistnia³o siê poprzez uzdrawiaj¹ce dzie³a Chrystusa.
Da³ równie¿ swoim uczniom w³adzê czynienia Królestwa Bo¿ego na ziemi. Po
Zmartwychwstaniu Chrystusa i przyjœciu Ducha Œwiêtego Królestwo realizuje siê
w nowej wspólnocie wiernych i poprzez ni¹; wspólnotê tê okreœlamy Koœcio-
³em42. Rzeczywistoœæ eschatyczna Królestwa Bo¿ego leg³a u Ÿróde³ powstania
Koœcio³a i ona te¿ naznaczy³a jego cel, jakim jest sk³adanie œwiadectwa o powo-
³aniu do osi¹gniêcia spe³nienia w Bogu43 oraz wcielanie w ¿ycie obietnicy Boga o
nastaniu Królestwa dla wszystkich ludzi i dla wszystkich stworzeñ44.

Opisuj¹c relacje pomiêdzy Królestwem, œwiatem i Koœcio³em dokumenty
odwo³uj¹ siê do dwóch terminów na okreœlenia miejsca i roli Koœcio³a w tych
relacjach. Pierwszym z nich jest Koœció³ jako „misterium”, chocia¿ zastrzegaj¹
od razu, ¿e nie wszystkie tradycje chrzeœcijañskie stosuj¹ ten termin do Koœcio-
³a. Okreœlaj¹c Koœció³ jako „misterium” autorzy dokumentów pragn¹ podkre-
œliæ, ¿e Koœció³ jest rzeczywistoœci¹ wykraczaj¹c¹ poza swoje historyczne funk-
cjonowanie, ale jednoczeœnie nie neguj¹ jego historycznego charakteru. Miste-
rium Boga objawi³o siê w Chrystusie, a Koœció³ jako Cia³o Chrystusa
uczestniczy w misterium Boga oraz doœwiadcza zbawczej wspólnoty z Chrystu-
sem. Koœció³ ¿yje tym misterium g³osz¹c Ewangeliê, sprawuj¹c sakramenty i
objawiaj¹c ca³kowit¹ nowoœæ ¿ycia w Chrystusie. Czyni¹c to wszystko g³osi i
antycypuje Królestwo Bo¿e, które ju¿ jest obecne w Chrystusie. A z drugiej
strony Koœció³, wraz z ca³ym stworzeniem, oczekuje spe³nienia siê obietnicy
Królestwa45.

Koœció³ okreœlany te¿ bywa jako „znak prorocki” po to, by wyraŸnie podkre-
œliæ, ¿e Koœció³ powo³any jest do uczestnictwa w misji Chrystusa wobec wszyst-

41 Por. Na drodze do pe³niejszej koinonia, s. 287:  God’s Kingdom will be manifested fully when
Church and humanity are taken up in the final consummation of all things; Wyznawanie jednej wiary, nr
108.

42 Por. Integralnoœæ stworzenia, nr 86: The Reign of God as the fulfilment of God’s intention for the
creation is made concrete in the healing actions of Jesus. Jesus commissions his disciples to proclaim the
reality of God’s reign and to be engaged in its healing and reconciling reality. In regard to the
resurrection of Jesus and the coming of the Holy Spirit at Pentecost, the reality of the Kingdom is made
known in the gathering together of the new community which is inclusive of all peoples. Thus the Reign of
God gives birth to the ekklesia.

43 Por. Tam¿e, nr 104: When we are faithful of our calling, the Church’s testimony to creation is one of
gratitude for being, and for the promise of the fullness of being.

44 Por. Na drodze do pe³niejszej koinonia, s. 288.
45 Por. Tam¿e: The Church stands with creation in anticipation, as it groans in pangs, waiting for the

final consummation (Rom. 8,21n).
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kich ludzi i ca³ego stworzenia46. Jako „znak prorocki”, przepe³niony Duchem
Œwiêtym, Koœció³ wskazuje na Królestwo Bo¿e i do niego prowadzi. Ta
pierwszoplanowa perspektywa eschatologiczna istnienia Koœcio³a nakazuje mu
nieustanne przypominanie ludziom, ¿e systemy polityczne i ideologie stworzo-
ne przez ludzi maj¹ czasowy i prowizoryczny charakter, ¿e najw³aœciwszym dla
nich odniesieniem i pryzmatem oceny jest pe³nia eschatyczna w Królestwie
Bo¿ym47. Koœció³ bêdzie autentycznym „znakiem prorockim”, je¿eli podda siê
odnawiaj¹cej mocy Ducha Œwiêtego, je¿eli bêdzie nieustannie pamiêta³ o
grzesznoœci swoich cz³onków oraz wzywa³ ich do pokuty i pojednania z Bo-
giem i ca³ym œwiatem.

Ku jakiej odnowionej ludzkoœci i jakiemu odnowionemu œwiatu zd¹¿a Ko-
œció³? W myœleniu o przysz³oœci nieraz przebija têsknota za utraconym rajem,
nieraz zdominuje je wizja nowego nieba i nowej ziemi (Ap 21), w której ca³e
stworzenie raduje siê z osi¹gniêtej doskona³oœci w Bogu. U podstaw ka¿dego
myœlenia o przysz³oœci musi znaleŸæ siê refleksja o odnowieniu czy odrodzeniu.
Wed³ug wiary chrzeœcijañskiej najg³êbsze znaczenie odnowienia znajdujemy w
Bogu Stwórcy, który wszystkie rzeczy czyni na nowo i który w Jezusie Chrystu-
sie ju¿ rozpocz¹³ proces odnowy. Odnowa jest procesem, który – pomimo grzesz-
noœci cz³owieka – ma na celu radykaln¹ odnowê i spe³nienie wspólnoty w Króle-
stwie Boga48. Koœció³ jest wezwany, by uzdrawiaæ zerwane relacje w ¿yciu swo-
ich w³asnych cz³onków i w ¿yciu ca³ego œwiata49, leczyæ podzia³y, prostowaæ
wypaczone decyzje, zawsze z perspektyw¹ ostatecznego odnowienia wszystkich
rzeczy w Królestwie Bo¿ym. W naszej ziemskiej rzeczywistoœci podzielonego
Koœcio³a chodzi przede wszystkim o to, by Koœcio³y wspólnie podjê³y trud
wspólnego niesienia nadziei poprzez g³oszenie orêdzia Ewangelii oraz œwiadcze-
nia o nadchodz¹cym Królestwie, które jest obietnic¹ Boga i ostatecznym celem
dla ca³ego stworzenia50.

Rozwa¿ania o Koœciele, podjête przez teologów w kontekœcie formu³owania
wizji eschatologicznej, maj¹ na celu stwierdzenia, ¿e przysz³oœæ eschatyczna re-
alizuje siê ju¿ tu i teraz: w Koœciele. Chocia¿ objawi siê ona w pe³ni w czasie
drugiego przyjœcia Chrystusa, to jednak Koœció³ g³osi tê rzeczywistoœæ ju¿ teraz51.
Ta nowa rzeczywistoœæ, podarowana przez Ducha Œwiêtego, jest obecna w Ko-

46 Por. Tam¿e: The Church is called to be a “prophetic sign” of the purpose God has for humankind
and all creatures.

47 Por. Tam¿e: All are judged by the values of the Kingdom, including the life of Christian communities
themselves. Whenever they fail to reflect the community of love, justice, freedom and peace, they fail to be
the sign of the Kingdom which is their vocation. Whenever they acknowledge failures and repent of them,
they stand as a sign of the divine grace and hope for a broken world.

48 Tam¿e, s. 289.
49 Por. Message on the Day of Prayer for Creation. Ecumenical Patriarch Bartholomeos, 1 September,

1994, w: Orthodoxy and Ecology. Resource Book, [wyd] A. Belopopsky and D. Oikonomou, Bia³ystok:
SYNDESMOS 1996, s. 58 (dalej: Orêdzie na 1 wrzeœnia 1994 r.).

50 Kosztowne zobowi¹zanie, nr 3.
51 Por. Wyznawanie jednej wiary, nr 169.



42 JADWIGA LEŒNIEWSKA

œciele, w jego sakramentach, diakonii i œwiadectwie. W Eucharystii dano nam ¿yæ
i doœwiadczaæ œwiata, który jest w jednoœci z Bogiem oraz wejœæ w komuniê z
eschatologicznym œwiatem (J 6,26nn)52. Otrzymuj¹c stamt¹d duchow¹ moc i na-
dziejê chrzeœcijanie widz¹ swoj¹ odpowiedzialnoœæ za przemianê – zawsze we
wspó³pracy z ³ask¹ Bo¿¹ – ca³ego stworzenia, zarówno w duchowy, jak i mate-
rialny sposób. Zatem okreœlenie wizji eschatologicznej okazuje siê warunkiem
wstêpnym podjêcia wysi³ków przez chrzeœcijan na rzecz ostatecznego spe³nienia
wszystkich stworzeñ (por. Rz 8,18-24)53.

5. Eschatologia jako wyznacznik etyki

Teologowie z du¿¹ nieufnoœci¹ odnosz¹ siê do eschatologii, która jest bezpo-
œrednim uzasadnieniem dla etyki. Podejrzewaj¹, ¿e jest bardziej futurologi¹,
ideologi¹ czy utopi¹ ni¿ chrzeœcijañsk¹ eschatologi¹. Swoje w¹tpliwoœci uza-
sadniaj¹ zgubnymi konsekwencjami funkcjonowania takich rodzajów etyki w
dziejach cz³owieka54. Trzeba przyznaæ, ¿e w interesuj¹cych nas dokumentach
ekologicznych eschatologia staje siê w³aœnie wyznacznikiem dla etyki, najg³êb-
szym jej uzasadnieniem. Czy jednak musi mieæ to negatywne skutki? A mo¿e
wrêcz przeciwnie – w tego rodzaju eschatologii znajd¹ mocny grunt najbardziej
odpowiedzialne postawy cz³owieka? Wydaje siê, ¿e mo¿na pozytywnie odpo-
wiedzieæ na te pytania o ile uzasadnieniem dla tworzenia etyki nie jest wymy-
œlona przez cz³owieka wizja przysz³ego, lepszego œwiata, lecz Bo¿a obietnica
ostatecznego spe³nienia ka¿dego stworzenia, za realizacjê której jesteœmy
wspó³odpowiedzialni55.

Dokumenty ekologiczne jednomyœlnie podkreœlaj¹ odpowiedzialnoœæ cz³owie-
ka za los ca³ego œwiata, odwo³uj¹c siê do idei ostatecznego jego spe³nienia
w Bogu56. Mówi¹ wrêcz o „przeznaczeniu” cz³owieka do troski o przysz³oœæ
stworzeñ. To wspania³e przeznaczenie cz³owieka zosta³o zrealizowane po upadku
„pierwszego Adama” przez „ostatniego Adama”, Syna i S³owo Boga Wcielone-

52 Por. Œwiatowe Zgromadzenie na rzecz Sprawiedliwoœci, Pokoju i Integralnoœci Stworzenia, Seul,
Republika Korei, 5-12 marca 1990. Dokument koñcowy, [t³um.] I.Czaczkowska, E.Adamiak, SiDE 1993
nr 1, s. 50 (dalej: Teraz jest w³aœciwy czas): Eucharystia antycypuje teraz i tutaj Bo¿e królestwo
sprawiedliwoœci i pokoju, nowe niebo i now¹ ziemiê, które maj¹ nadejœæ; jest pokarmem, który dzielimy z
Chrystusem, uto¿samiaj¹cym siê z wszystkimi, którzy cierpi¹ niesprawiedliwoœæ i przemoc.

53 Por. Orthodox Perspectives on Creation. Report. Interorthodox Consultation. Sofia 24 X – 2 XI
1987, w: Justice, Peace and the Integrity of Creation. Insights from Orthodoxy, wyd.G.Limouris, Geneva
1990, s.9 (dalej: Stworzenie z perspektywy prawos³awia).

54 Por. G. Sauter, ¯ywa nadzieja. G³ówne cechy chrzeœcijañskiego dyskursu o przysz³oœci, Warszawa:
Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna 1999, s. 35-38.

55 Por. Ku teologii przyrody, s.42.
56 Por. Chrzeœcijanie a œrodowisko naturalne, nr 24: A doctrine of God as creator and lover of the

material world implies the necessity of living in that world and being responsible for it in such a way that
the attitudes of society as a whole to this relationship with nature will be tranformed; Stworzenie z
perspektywy prawos³awia, s.9.
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go, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zjednoczy³ w sobie samym stworzony
œwiat i niestworzonego Boga i który nieustannie kieruje stworzenie do Ojca jako
odwieczn¹ eucharystyczn¹ anaforê i ofiarê”57. Cz³owiek, bêd¹c jednoczeœnie czê-
œci¹ œwiata materialnego i duchowego, zosta³ stworzony po to, by kierowaæ stwo-
rzenia ku Stwórcy, a¿eby œwiat móg³ byæ zbawiony od zniszczenia i œmierci58.

Dokumenty podkreœlaj¹ tak¿e, ¿e obowi¹zkiem chrzeœcijanina jest praca ju¿ tu
na ziemi, by rzeczywiœcie realizowa³a siê obietnica Królestwa Bo¿ego dla
wszystkich stworzeñ59. Wspólnie z ca³ym stworzeniem oczekujemy, ¿e siê nam
objawi ca³a przysz³a chwa³a i wiemy, [...] ¿e przysz³oœæ ta zaczê³a siê ju¿ tutaj i
teraz w naszym ¿yciu na ziemi. Dlatego naszym najwa¿niejszym zadaniem jest
szukanie tu i teraz Bo¿ego pokoju i Bo¿ej sprawiedliwoœci – ze œwiadomoœci¹ na-
szej solidarnoœci z ca³ym stworzeniem Bo¿ym 60.

Warunkiem i pocz¹tkiem zrealizowania siê Bo¿ej obietnicy jest nawrócenie
cz³owieka, powrót do Chrystusa. Wierzymy, ¿e przysz³oœæ otworzy siê przed nami
wówczas, gdy zbli¿ymy siê do Jezusa Chrystusa. Œlepa uliczka, w której znajduje-
my siê dzisiaj, jest ostatecznym rezultatem tego, ¿e zeszliœmy z dróg Bo¿ych.
Chcemy zwiastowaæ, ¿e Bóg otwiera przysz³oœæ przed tymi, którzy siê do Niego
nawracaj¹61. Dziêki naszemu nawróceniu przysz³oœæ otworzy siê równie¿ przed
innymi stworzeniami62.

57 Message on the Day of Prayer for Creation. Ecumenical Patriarch Dimitrios, 1 September, 1989, w:
Orthodoxy and Ecology. Resource Book, [wyd] A. Belopopsky and D. Oikonomou, Bia³ystok:
SYNDESMOS 1996, s. 52 (dalej: Orêdzie na 1 wrzeœnia 1989 r.).

58 Tam¿e.
59 Por. Wyznawanie jednej wiary, nr 108: konsekwencj¹ zbawienia jest wezwanie do wiernoœci i

pos³uszeñstwa córek i synów Boga authoritatively proclaiming God’s acceptance, living already in the
kingdom as far as we are able, living out the values of the kingdom, welcoming the outcast, oppressed and
helpless, identifying with the suffering and confronting the risk implicit in the attempt to live in this way in
a world which still resists the love of God and its demands; Abp Jeremiasz (Anchimiuk), Praca i modlitwa,
w: Prawos³awie. Œwiat³o wiary i zdrój doœwiadczenia, [red.] K. Leœniewski, J. Leœniewska, Lublin:
Prawos³awna Diecezja Lubelsko-Che³mska 1999, s.161-174.

60 Pokój przez sprawiedliwoœæ, nr 27. Por. Chrzeœcijanie a œrodowisko naturalne, nr 24: A doctrine of
God as creator and lover of the material world implies the necessity of living in that world and being
responsible for it in such a way that the attitudes of society as a whole to this relationship with nature will
be tranformed; Na drodze do pe³niejszej koinonia, s. 292-3. Jako chrzeœcijanie ¿yjemy nape³nieni wiar¹ i
nadziej¹. Nadzieja nie jest biernym czekaniem lecz aktywnym oczekiwaniem. Because of the redemptive
work of Christ, Christians expect the final healing, liberation and restoration of the whole of creation from
the destructive powers of evil and look forward to the day when Christ is to recapitulate and consummate
the whole creation in the eternal Kingdom of God [...] God calls Christians to participate in the healing
and reconciling process, creating visible signs for the new heaven and the new earth. This caring for
creation is inseparable from the Christians’ communion with God.

61 Pokój przez sprawiedliwoœæ, nr 41.
62 Por. Integralnoœæ stworzenia, nr 34: Ewangelista Marek zapisa³: czas jest bliski. Nawróæcie siê i

wierzcie Ewangelii (Mk 1,15). In this context it is more and more clear that the Kingdom of God is not
merely relationship between human beings and God that has happened or will happen at a particular time.
Rather, the Kingdom of God is the space where God reigns. I must be understood as a metaphor for all of
creation. In this context repentance (metanoia) must be informed by the Old Testament notion of
repentance as a “return” (shubh). It is a return to God and to the space where God reigns as Creator. It is
a return that brings one back into harmony and balance with God and with the rest of creation. Thus
repentance opens new possiblities for understanding ourselves and our place in creation.
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Nawrócenie do Boga zak³ada z jednej strony poszukiwanie i przyjêcie przeba-
czenia od Boga, a z drugiej trwa³¹ przemianê serca, wzrastanie w duchowoœci
obejmuj¹cej ca³y œwiat. Poszukiwanie przebaczenia Bo¿ego oznacza przyjêcie
wezwania do nawrócenia siê. Nawrócenie siê do Boga to jednak wiêcej ni¿ zwy-
k³e przyjêcie przebaczenia. Nawrócenie oznacza przemianê serca, nastawienia i
postawy duchowej. Nawrócenie siê do Boga wi¹¿e siê z naszym aktywnym uczest-
nictwem w sprawiedliwoœci Bo¿ej, przyjêciem Bo¿ego szalom i harmonijnym
wspó³¿yciem z ca³ym stworzeniem Bo¿ym63. Odnowa i nawrócenie bêd¹ce odpo-
wiedzi¹ na inicjatywê Boga, wymagaj¹ nowej jakoœci i stylu ¿ycia, a przede
wszystkim nowej duchowoœci64.

Wspomnieliœmy ju¿ wielokrotnie, ¿e osi¹gniêcie pe³ni eschatycznej przez
wszystkie stworzenia zale¿y od cz³owieka. Dokumenty ³¹cz¹ to zadanie cz³owie-
ka z ide¹ jego wspó³pracy z Bogiem w osi¹gniêciu zbawienia65. Cz³owiek jawi
siê jako odpowiedzialny wspó³pracownik Boga na drodze do zbawienia w³asnego
i ca³ego œwiata. Myœl tê rozwijaj¹ szerzej przede wszystkim dokumenty prawo-
s³awne, ale w tekstach protestanckich równie¿ j¹ znajdujemy.

Prawos³awni teologowie podkreœlaj¹, ¿e ludzie otrzymuj¹ wszystko od Boga
jako dar (por. Rz 3,23-24; 1 Kor 12,4-7). Zbawienie równie¿ jest darem, ale
otrzymujemy je poprzez aktywne w nim uczestnictwo (por. 1 Tes 5,23). Zbawcza
ofiara na krzy¿u i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa kszta³tuj¹ dynamiczn¹
rzeczywistoœæ, wymagaj¹c¹ wolnej odpowiedzi cz³owieka. Ju¿ w stworzeniu
cz³owiek zosta³ przepojony dynamik¹ twórczego rozwoju dziêki obrazowi Bo¿e-
mu, który zosta³ mu dany. Równie¿ dziêki niemu ludzie mogli staæ siê wspó³pra-
cownikami Boga w dziele przemiany œwiata, zgodnie z Jego wol¹ i celami. Bêd¹c
obrazem Boga cz³owiek ma zadanie doskonalenia nie tylko natury ludzkiej, lecz
tak¿e ca³ej stworzonej natury, która jest jego naturalnym œrodowiskiem. Dosko-
nal¹c stworzony œwiat cz³owiek przyczynia siê do swojej w³asnej doskona³oœci.
W ten sposób zbawienie wykracza poza indywidualnego cz³owieka i obejmuje
szersz¹ sferê spo³ecznej diakonii w Koœciele, obejmuje spo³eczeñstwo i ca³y
stworzony œwiat66. Zale¿noœæ odwrotna jest równie¿ prawdziwa: cz³owiek dosko-
nal¹c siebie wp³ywa na doskona³oœæ œwiata.

W czasach dzisiejszych obserwujemy wyraŸn¹ rozbie¿noœæ miêdzy na³o¿o-
nym na cz³owieka obowi¹zkiem a kondycj¹ stworzeñ. Stoimy dzisiaj przed cho-
rym stworzeniem, które cierpi z powodu grzechu cz³owieka. W naszym egoizmie
i zach³annoœci u¿ywaliœmy dobrych w istocie swej mo¿liwoœci technicznych,
a¿eby eksploatowaæ Bo¿e stworzenie, zniszczyæ równowagê natury i zniekszta³-
ciæ to, co Bóg pierwotnie uczyni³ jedn¹ ca³oœci¹, pozostaj¹c¹ we wspólnocie z

63 Pokój przez sprawiedliwoœæ, nr 45.
64 Na drodze do pe³niejszej koinonia, s. 256.
65 Por. Teraz jest w³aœciwy czas, s.50; Kosztowna jednoœæ, nr 10, 28, Przyspieszone zmiany klimatu,

s.13, 14, 29; Orêdzie na 1 wrzeœnia 1994 r., s.58; Pokój przez sprawiedliwoœæ, nr 30; Ku teologii przyrody,
s.41.

66 Por. Stworzenie z perspektywy prawos³awia, s.10.
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nami i z Nim. Stworzenie nie tworzy ju¿ integralnej ca³oœci z cz³owiekiem ani
nie znajduje siê w harmonii z Bogiem. Wrêcz przeciwnie, grozi mu niebezpie-
czeñstwo ca³kowitego unicestwienia, zw³aszcza w obliczu wojny nuklearnej67.
Ponowne zintegrowanie stworzeñ zale¿y od przywrócenia wspólnoty z Panem,
tak aby mog³o ono znaleŸæ swoj¹ pe³niê i doznaæ przemiany. Cz³owiek nie
mo¿e ignorowaæ swojej odpowiedzialnoœci za œwiat stworzeñ, poniewa¿ igno-
rowa³by plan Bo¿y68.

Ekumeniczne dokumenty dodaj¹, ¿e powo³anie do wspó³pracy z Bogiem
wyp³ywa z uczestnictwa cz³owieka w ¿yciu Trójjedynego Boga69, a tak¿e z
udzia³u cz³owieka w ostatecznym przymierzu, jakie Bóg zawar³ z ludzkoœci¹.
Chocia¿ zawarcie przymierza jest inicjatyw¹ Boga, to jednak zaprasza On lu-
dzi do wspó³pracy z Nim i miêdzy sob¹. Realizacja przymierza wymaga bo-
wiem aktywnego wspó³dzia³ania obu stron70. Do podjêcia wspó³pracy z Bo-
giem zachêca równie¿ wizja ostatecznego spe³nienia ca³ego œwiata71. Teolo-
gowie zgodnie podkreœlaj¹, ¿e w odpowiedzialnej postawie cz³owieka wa¿ne
jest sakramentalne i ascetyczne podejœcie do œwiata stworzeñ. W duszy i ciele
jesteœmy wezwani, by ofiarowaæ z powrotem Bogu Jego stworzenie jako sa-
krament i ofiarê oczyszczon¹, i odnowion¹ dziêki uœwiêceniu, jakiego On sam
dokona³72.

Troska o œwiat stworzeñ wymaga wspó³pracy pomiêdzy chrzeœcijanami. Ale
te¿ sprawowanie pos³ugi wobec stworzeñ mo¿e dokonywaæ siê wraz ze wszystki-
mi ludŸmi dobrej woli, wyra¿aj¹cymi te same cele moralne. Chrzeœcijanie maj¹
jednak coœ szczególnego do zaoferowania: nie tylko wspieraæ ludzi w poszukiwa-
niu lepszego ¿ycia ale równie¿ daæ poznaæ i radowaæ siê doskona³¹ koinonia,
która jest ostatecznym celem dla ca³ego stworzenia73.

6. Odpowiedzialna ufnoœæ

Eschatologia proponowana w dokumentach ekologicznych zosta³a okreœlona
w tytule tego artyku³u jako odpowiedzialna ufnoœæ. Ufnoœæ w co i na co? Dlacze-
go odpowiedzialna? Eschatologia dokumentów ekologicznych odzwierciedla uf-
noœæ cz³owieka, jak¹ pok³ada w Bogu, ¿e poprowadzi On cz³owieka tak, by on i
œwiat osi¹gn¹³ obiecan¹ pe³niê. Uzasadnienie dla swej ufnoœci chrzeœcijanie znaj-

67 Tam¿e, s.15.
68 Por. Tam¿e; D. Staniloae, Theology and the Church, Crestwood: St. Vladimir’s Seminary Press 1980,

s.204-212.
69Por. Kosztowne zobowi¹zanie, nr 27: The kingdom is a gift; its full realization is the very work of

God. As partakers of the trinitarian life, however, the members of the church are called to be co-workers
with God (1 Kor 3,9) for the implementation of the values of the kingdom in the world.

70 Por. Pokój przez sprawiedliwoœæ 30; Kosztowna jednoœæ, nr 28.
71 Por. Kosztowna jednoœæ, nr 10.
72 Stworzenie z perspektywy prawos³awia, s.15
73 Na drodze do pe³niejszej koinonia, s. 275.
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duj¹ na kartach Pisma Œwiêtego74 oraz w ¿yciu i nauce swoich Koœcio³ów. •ró-
d³em i celem tej ufnoœci jest Trójjedyny Bóg, którego ekonomia zbawienia kieru-
je siê w stronê ca³ego stworzonego œwiata.

Odpowiedzialnoœæ obejmuje dwa aspekty. Z jednej strony na cz³owieku spo-
czywa odpowiedzialnoœæ za losy œwiata, a z drugiej ufnoœæ sw¹ musi pok³adaæ w
Bogu w sposób odpowiedzialny. Czy¿ mo¿e byæ bardziej zobowi¹zuj¹ca dla cz³o-
wieka eschatologia? Chodzi wszak o odpowiedzialnoœæ za losy w³asne, za losy
bliskich, za losy przyjació³ i nieprzyjació³, za chrzeœcijan i ateistów, za sprawie-
dliwych i przestêpców, za losy zwierz¹t i roœlin, za losy wszystkich stworzeñ...
Cz³owiek mo¿e podj¹æ decyzjê „tak” lub „nie” wobec Bo¿ej propozycji zbawie-
nia. Ale za t¹ decyzj¹ stoi przysz³oœæ nie tylko jego, ale równie¿ ca³ego œwiata.
Co znaczy odpowiedzialnie ufaæ Bogu? Oznacza to, ¿e nale¿y odrzuciæ lekko-
myœlne przekonanie, ¿e czymœ oczywistym jest zbawienie cz³owieka, ¿e skoro
Bóg zapowiedzia³, ¿e bêdzie wszystkim we wszystkim, to tak siê stanie, niezale¿-
nie od wiary i dzia³añ cz³owieka. Odpowiedzialna ufnoœæ wymaga od cz³owieka
œwiadomoœci, ¿e warunkiem zbawienia œwiata jest jego nawrócenie i pozytywna
odpowiedŸ na Bo¿¹ propozycjê wspó³pracy w dziele zbawienia. Odpowiedzialna
ufnoœæ oczekuje, ¿e Bóg doprowadzi œwiat do spe³nienia nie drog¹ samow³adnej
decyzji i bez poszanowania wolnoœci cz³owieka, lecz drog¹ przekonywania75 i
nieustannego objawiania mi³oœci. Ufnoœæ ³¹czy siê z nadziej¹, ¿e jeœli nawet cz³o-
wiek powie „nie” wobec propozycji zbawienia, to jednak Bóg odnajdzie sposób,
by zbawiæ œwiat materialny.

Prezentowana w dokumentach ufnoœæ na ostateczne spe³nienie wszystkich
stworzeñ w Bogu mieœci siê w nurcie chrzeœcijañskiej nadziei na powszechne
zbawienie, która wci¹¿ towarzyszy chrzeœcijañstwu od pocz¹tku jego dziejów.
Znajdujemy jej teologiczne uzasadnienie zarówno wœród teologów prawos³aw-
nych, jak i protestanckich. Nale¿y wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e w ¿adnym dokumencie
teologowie nie stwierdzaj¹ bezpoœrednio, ¿e s¹ zwolennikami apokatastazy, a jed-
nak nadzieja na powszechne zbawienie wy³ania siê z tych tekstów niezwykle
wyraŸnie. Wydaje siê, ¿e konsekwentne myœlenie o odpowiedzialnoœci za losy
w³asne i ca³ego œwiata zak³ada wiarê w sensowne zwieñczenie trudu podjêtego
dla zbawienia œwiata. Bez g³êbokiej ufnoœci i nadziei, ¿e Bo¿e pragnienie bycia
wszystkim we wszystkim wype³ni siê w koñcu czasów nie mia³oby wiêkszego
sensu ludzkie zmaganie, podjête dla zbawienia œwiata. Taka ufnoœæ w spe³nienie
Bo¿ej obietnicy nadaje sens ludzkiemu ¿yciu i dzia³aniu.

74 Por. Wyznawanie jednej wiary, nr 241; In giving his Son he wants his world to be saved (J 3,17);
tam¿e, nr 164: We understand this as an all-inclusive fulfilment, for our individual justification and
salvation is only part of the longed-for redemption of the whole creation. Thus Christians wait in eager
hope for the final fulfilment and consumation of God’s offer of new life, which is given to our world and
history in the resurrection of Christ, the crucified Lord.

75 Wyznawanie jednej wiary, nr 170: Thus his own kingdom can never be anything else than to prepare
and bring about the kingdom of the Father. This precisely is his kingdom: to persuade and lead everyone
and everything into submission to the Father like the Son submits himself to the Father. Christ the king
does not seek his own rule, but that of the Father, and therefore his kingdom “will have no end” (£k 1,33).
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Trzeba jednak odró¿niæ nonszalancjê pewnoœci zbawienia od ufnoœci i nadziei,
¿e Bóg bêdzie wszystkim we wszystkim. W dokumentach ekologicznych mamy
do czynienia z ufnoœci¹ i nadziej¹. Czasami bywaj¹ one wzmocnione poczuciem
oczywistoœci, ¿e nast¹pi spe³nienie Bo¿ych obietnic co do przysz³oœci œwiata.
Nawet jeœli refleksji teologicznej towarzyszy poczucie oczywistoœci, to jednak
nie prowadzi ono do samowoli w rodzaju „hulaj dusza, Bóg i tak ci wszystko
przebaczy”. Jest wyzwoleniem, radoœci¹, szerokim teologicznym oddechem ale z
drugiej strony pora¿aj¹c¹ œwiadomoœci¹, ¿e ostateczne spe³nienie wszystkich
stworzeñ zale¿y równie¿ od nas; wymaga nawrócenia, œwiêtoœci ¿ycia i mozolne-
go trudu podjêtego dla zbawienia œwiata we wspó³pracy z ³ask¹ Bo¿¹.

Autorzy dokumentów wyraŸnie sprzyjaj¹ idei powszechnego zbawienia, ale
podkreœlaj¹ jednoczeœnie, ¿e doktryna chrzeœcijañska, zachowuj¹c wiernoœæ wo-
bec Nowego Testamentu mówi zarówno o nieograniczonym pragnieniu Boga, by
wszystkich obdarzyæ zbawiaj¹c¹ mi³oœci¹, jak równie¿ o wielu nowotestamento-
wych ostrze¿eniach, ¿e potêpienie wieczne jest mo¿liwe76.

* * *

Eschatologia zaproponowana w dokumentach ekologicznych wyrasta z wra¿li-
woœci ekologicznej, z myœlenia o przysz³oœci ca³ego œwiata. Mo¿na j¹ okreœliæ
eschatologi¹ ufnej odpowiedzialnoœci. Jest wiele ró¿nych nurtów w eschatologii,
które kreœl¹ podobne perspektywy, np. eschatologia nadziei77. Dokumenty ekspo-
nuj¹ jednak wyraŸniej ni¿ gdzie indziej dwie kategorie: ufnoœæ w spe³nienie Bo-
¿ych obietnic oraz odpowiedzialnoœæ cz³owieka za los nie tylko swój w³asny, nie
tylko najbli¿szych osób, ale równie¿ ca³ego œwiata.  Proponowana wizja eschato-
logiczna wymaga równie¿ odpowiedzialnego wcielania w ¿ycie tej ufnoœci. Czê-
sto w teologicznych rozwa¿aniach o czasach eschatycznych umyka³y te w³aœnie
podstawowe aspekty chrzeœcijañskiej wiary i ¿ycia.

Dokumenty ekologiczne niewiele miejsca poœwiêcaj¹ eschatologii indywidual-
nej, rozumianej jako zbawienie indywidualnego cz³owieka. Mieœci siê ona i wy-
jaœnia w eschatologii kosmicznej. Rdzeniem tej eschatologii jest myœlenie o cza-
sach eschatycznych ca³ego œwiata, a nie tylko cz³owieka, chocia¿ jakoœæ i rodzaj
tych czasów zale¿y równie¿ od cz³owieka.

Na pewno nie jest to jednorodna eschatologia, poniewa¿ stoj¹ za ni¹ odmienne
wizje eschatologiczne ró¿nych wyznañ78. Mo¿na jednak stwierdziæ zbli¿enie sta-
nowisk w niektórych punktach prawos³awnej i protestanckiej eschatologii.
Wspólna jest tutaj dla obydwu tradycji chrzeœcijañskich perspektywa kosmiczna

76 Wyznawanie jednej wiary, nr 241.
77 Por. J. Moltmann, Theology of Hope, Harper&Row Publishers: 1975, s.291-303; W. Hryniewicz,

Nadzieja zbawienia dla wszystkich. Od eschatologii lêku do eschatologii nadziei, Warszawa: VERBINUM
1989, s.70-170; ten¿e, Dramat nadziei zbawienia, Warszawa: VERBINUM 1996.

78 Charakterystykê ró¿nych modeli eschatologicznych znajdziemy w: J. Macquarrie, Christian Hope,
s.97-105; G. Sauter, ¯ywa nadzieja, s.13-43.
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oraz opowiadanie siê za wizj¹ powszechnego zbawienia; wspólne akcentowanie –
co czêsto zaskakuje czytelników tych dokumentów – odpowiedzialnoœci cz³owie-
ka za zbawienie œwiata i obowi¹zek podjêcia wspó³pracy z Bogiem, by mog³a zi-
œciæ siê wizja powszechnego zbawienia. Nieco odmienne s¹ antropologiczne kon-
sekwencje proponowanej w dokumentach eschatologii. Prawos³awni bardziej ak-
centujê modlitewno-sakramentaln¹ drogê pielgrzymowania ludzi i œwiata do
Boga, natomiast protestanci wzywaj¹ do aktywnego, bezpoœredniego zaanga¿o-
wania na rzecz ochrony stworzeñ, nie neguj¹c jednoczeœnie wartoœci drogi propo-
nowanej przez prawos³awnych. Dla obydwu tradycji ta w³aœnie wizja eschatolo-
giczna okazuje siê pomocna przy formu³owaniu wezwania do ufnego i odpowie-
dzialnego wspó³tworzenia przysz³oœci.

Ekumeniczne spotkanie chrzeœcijan wokó³ zagadnieñ ekologicznych owocuje
nie tylko wspólnymi dzia³aniami lecz tak¿e wspóln¹ refleksj¹ teologiczn¹. Po-
wstaj¹ dokumenty, które nie zawsze s¹ oficjalnym stanowiskiem Koœcio³ów, ale
na ogó³ opracowywane s¹ przez teologiczne autorytety ró¿nych Koœcio³ów z my-
œl¹ o praktycznym zastosowaniu zawartych w nich treœci teologicznych. W jakiej
mierze s¹ one dla chrzeœcijan zobowi¹zuj¹ce, w jakim stopniu maj¹ szansê
kszta³towaæ ich wiarê i wp³ywaæ na ¿ycie codzienne? Dokumenty trafiaj¹ do ró¿-
nych œrodowisk chrzeœcijañskich, gdy¿ oprócz t³a teologicznego zawieraj¹ propo-
zycje konkretnych zadañ s³u¿¹cych ochronie œrodowiska naturalnego. Dziêki
temu równie¿ eschatologia odpowiedzialnej i zobowi¹zuj¹cej ufnoœci w osi¹gniê-
cie zbawczej pe³ni nie tylko przez cz³owieka, ale równie¿ przez ca³y œwiat powoli
toruje drogê do umys³ów i serc wspó³czesnych chrzeœcijan.
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ROSYJSKI KOŒCIÓ£ PRAWOS£AWNY
PATRIARCHY ALEKSEGO II

Orêdzie, jakie wyg³osi³ patriarcha Aleksy II u progu nowego roku 1999 by³o
jednoczeœnie dziêkczynieniem za otrzymane ³aski, jak i ocen¹ problemów, z jaki-
mi Koœció³ w minionym roku siê para³. Patriarcha przede wszystkim przypomnia³
swe rozliczne wizyty duszpasterskie, jakie odby³ w diecezjach Tambow, Sankt
Petersburg, Tobolsk, Miñsk, Po³ock, Witebsk, w monasterach Narodzin Najœwiêt-
szej Marii Panny w Konowec i œw. Saby w Storo¿ewsku, które obchodzi³y 600-
lecie swej fundacji. Mówi³ o tym, ¿e wzniesienie katedry Chrystusa Zbawiciela w
Moskwie jest darem uczczenia Naszego Pana z okazji jubileuszu Jego chwaleb-
nych narodzin. Patriarcha przypomnia³ te¿ inny jubileusz, który w 1999 roku bê-
dzie obchodzony w Rosji – jubileusz 500-lecia Biblii Gennadiusza, stanowi¹cej
pierwszy kompletny przek³ad Pisma œw. na jêzyk starocerkiewnos³owiañski, wy-
danej w 1499 roku przez abp. Gennadiusza z Nowogrodu (1484-1504).

Patriarcha przypomina³ o tym, ¿e potrzeba lepszej organizacji w wielu dziedzi-
nach ¿ycia koœcielnego, wiêkszej jednoœci we wspó³dzia³aniu duchowieñstwa i
wiernych, a tak¿e parafii i biskupów diecezjalnych. Ale te¿ wiele jest spraw, które
nie nale¿¹ do hierarchii i kleru, ale w³aœnie do ludzi œwieckich. Koœció³ staje bli-
sko trosk ca³ego cz³owieka ¿yj¹cego w œwiecie. D¹¿y do tego, aby jego ¿ycie
przemieniaæ i uœwiêcaæ wed³ug woli Bo¿ej. I w tym dziele – mówi³ patriarcha –
jesteœmy zawsze gotowi wspó³dzia³aæ z ludŸmi ró¿nych orientacji i pogl¹dów filo-
zoficznych. Jednoczeœnie Koœció³ wspó³odczuwa ze wszystkimi, którzy cierpi¹:
przeraŸliw¹ biedê, ³upiestwo dóbr uczciwie nabytych, skrajny wzrost przestêpczo-
œci kryminalnej i amoralnoœci w spo³eczeñstwie oraz nienawiœæ miêdzy wspólno-
tami etnicznymi i wreszcie kryzys w dziedzinie nauczania, kultury i publicznej
opieki zdrowotnej – to s¹ te problemy, z jakimi spotykaj¹ siê ludzie w naszym
Koœciele, którego g³ównym przecie¿ zadaniem jest wype³nianie misji duchowej.
Wobec tych wszystkich nieszczêœæ patriarcha Aleksy II wezwa³ chrzeœcijan, aby
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spe³nili jedno zobowi¹zanie – wspó³dzia³ania jednych z drugimi w duchu toleran-
cji i u³atwiania przyjœcia z pomoc¹ tym, którzy jej naprawdê potrzebuj¹.

Z inicjatywy patriarchalnego wydzia³u formacji religijnej od 1992 roku w
okresie Bo¿ego Narodzenia odbywaj¹ siê w Moskwie tzw. „pogadanki pedago-
giczne”. W dniach od 26 do 30 stycznia minionego roku skupi³y one oko³o trzy-
stu reprezentantów Koœcio³a i osób paraj¹cych siê nauczaniem. Obrady odbywa³y
siê pod przewodnictwem Aleksego II przy obecnoœci ministra edukacji narodo-
wej W³adymira Filippowa. Ubieg³orocznym tematem by³a „Edukacja u progu
trzeciego tysi¹clecia”. Obradowano w ponad 20 sekcjach  lub przy licznych okr¹-
g³ych sto³ach, rozwa¿aj¹c takie problemy jak: katecheza dzieci, kszta³cenie kate-
chetów, nauczanie w szko³ach prawos³awnych, stosunki pomiêdzy Koœcio³em a
spo³eczeñstwem, chrystianizm i kultura, wiara i nauka, problemy ekologiczne, li-
teratura i duchowoœæ rosyjska oraz kilka innych.

Podczas konferencji prasowej patriarcha Aleksy wyrazi³ ¿yczenie, aby Rosja
odnalaz³a sobie w³aœciw¹ drogê.   ¯yjemy w œwiecie pluralistycznym – mówi³ –
istnieje tendencja do rozwi¹zywania problemów ekonomii, rolnictwa, religii lub
oœwiaty w d¹¿eniu za modelem amerykañskim i to w³aœnie stanowi b³¹d. Doda³:
Rosja ma swoje w³asne stuletnie tradycje, szczególnie religijne, do których po-
wracamy. I to nale¿y podkreœlaæ teraz, gdy naciska siê Rosjan, aby byli gotowi
wejœæ do Unii Europejskiej i wnieœæ do niej swój w³asny wk³ad.

W 1999 roku Œwiêty Synod Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego zbiera³ siê
na swych normalnych sesjach (16 I, 31 III, 1 VI), poœwiêcaj¹c przede wszystkim
uwagê przygotowaniu danych o osobach godnych kanonizacji na najbli¿szym,
przewidzianym na 2000 rok, Soborze Biskupim, który ma rozpatrzyæ kolejny po-
czet mêczenników i wyznawców wiary w XX wieku. Nie s¹ to osoby znane w
dziejopisarstwie polskim, natomiast wymienione daty ich œmierci wskazuj¹ na
lata najsilniejszych przeœladowañ wiary w Rosji. Kanonizowani maj¹ byæ: bp
Warsonofij (Lebiediew) z Kiri³ow (1871-1918); abp Piotr  (Cwerew) z Worone¿a
(1878-1929); mnich Serafim (Murawiew ) z Wyrica (1866-1949); metropolita
Kiry³ (Smirnow) z Kazania (1863-1937); abp Aleksander (Sukin) z Semipalatyñ-
ska (1891-1937); bp Ermogen (Do³ganow) z Tobolska (1858-1918) i wielu in-
nych.

Podczas sesji z 16 stycznia wyznaczono cz³onków delegacji, jaka mia³a siê
udaæ do Rzymu w celu kontynuowania dialogu z Koœcio³em katolickim. Jednak¿e
31 marca zatwierdzono wczeœniejsz¹ decyzjê patriarchy Aleksego II o wstrzyma-
niu delegowania kogokolwiek do Rzymu z uwagi na to, i¿ NATO przyst¹pi³o do
bombardowania  Serbii, w której to akcji uczestniczy³y W³ochy. Natomiast Œwiê-
ty Synod zaakceptowa³ treœæ rozmów, jakie nieco wczeœniej przeprowadzi³ pa-
triarcha podczas swego pobytu w Belgradzie.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem posiedzenia miêdzynarodowej Komi-
sji Mieszanej ds. dialogu Koœcio³a prawos³awnego z Koœcio³em katolickim, która
winna siê by³a odbyæ miêdzy 7 a 14 czerwca 1999 roku w Baltimore w USA –
synodalna komisja ds. teologicznych Patriarchatu Moskiewskiego otrzyma³a za-
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danie przygotowania oficjalnego komentarza dokumentów Komisji Mieszanej w
sprawie uniatyzmu. Jednak¿e w zwi¹zku z tocz¹c¹ siê wojn¹ w Kosowie spotka-
nie w Baltimore w 1999 roku nie odby³o siê i zosta³o przeniesione na te same ter-
miny w 2000 roku.

Œwiêty Synod zobowi¹za³ tak¿e tê sam¹ komisjê teologiczn¹ do przygotowa-
nia na najbli¿szy Sobór Biskupi dokumentu pt. „G³ówne zasady stanowiska Ro-
syjskiego Koœcio³a Prawos³awnego wobec nieprawos³awnych”. Synod przypo-
mnia³, ¿e w zwi¹zku z decyzj¹ Zgromadzenia hierarchii rosyjskiej z 1997 roku
nie nale¿y uwa¿aæ Drugiej deklaracji wspólnej z Chambesy z 1990 roku, dotycz¹-
cej dialogu Koœcio³a prawos³awnego z Koœcio³ami przedchalcedoñskimi, za do-
kument ostateczny. Synod uzna³ dalszy dialog bilateralny Koœcio³a prawos³awne-
go z Koœcio³ami tej tradycji  za niezbêdny. Utworzono  sta³¹ reprezentacjê Pa-
triarchatu Moskiewskiego w Estonii. Ustanowienie jej ma s³u¿yæ tworzeniu
warunków dla przyjaznego dialogu z rz¹dem estoñskim oraz wsparciu pomyœlne-
go rozwoju stosunków miêdzy œrodowiskami religijnymi i instytucjami publicz-
nymi tego kraju. Archimandryta Jelisej Ganaba, sekretarz ds. stosunków we-
wn¹trzprawos³awnych  w Wydziale Zagranicznym Patriarchatu Moskiewskiego,
zosta³ powo³any na stanowisko owego pe³nomocnika w Estonii.

Œwiêty Synod przyj¹³ równie¿ raport komisji dyscyplinarnej wys³anej do Jeka-
terynburga po skandalu wywo³anym publicznym spaleniem w maju 1998 roku
ksi¹¿ek teologicznych ojców Aleksandra Schmemanna, Jana Meyendorffa i Alek-
sandra Mienia. Wed³ug œwiadectw z³o¿onych przez komisjê, której przewodni-
czy³  szef kancelarii synodalnej, metropolita Sergiusz (Fomin) z So³necznogor-
ska, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e spalenia tego dokona³ inspektor kolegium koœciel-
nego, ojciec Aleksander Or³ow, który dzia³a³ na bezpoœrednie polecenie
miejscowego biskupa Nikona (Mironowa), co jest sprzeczne ze sk³adanymi póŸ-
niej oœwiadczeniami. Œwiêty Synod skierowa³ upomnienie do biskupa Nikona za
uchybienia pope³nione w administracji diecezj¹, jaka zosta³a mu powierzona, a
jednoczeœnie dwóch jego najbli¿szych wspó³pracowników, superiorów monasty-
rów, zosta³o odwo³anych z pe³nionych funkcji.

Ponadto Synod zwolni³ z pe³nionych obowi¹zków – „ze wzglêdów zdrowot-
nych” – biskupa Gurija (Szalimowa), lat 52, który od 1993 roku kierowa³ diece-
zj¹ Patriarchatu Moskiewskiego, obejmuj¹c¹ Francjê, Szwajcariê i W³ochy. Tym-
czasowa administracja tej diecezji zosta³a powierzona metropolicie Kiry³owi
(Gunadiewowi) ze Smoleñska, kierownikowi Wydzia³u Zagranicznego Patriar-
chatu Moskiewskiego.

Patriarcha Aleksy II uroczyœcie obchodzi³ 70. rocznicê swych urodzin, która
wypad³a 18 stycznia 1999 roku. Z tej okazji odprawiona zosta³a liturgia euchary-
styczna w katedrze Epifanii w Moskwie, podczas której metropolita W³adymir
(Sabodan) z Kijowa odczyta³ orêdzie wyra¿aj¹ce ¿yczenia sk³adane patriarsze
przez Œwiêty Synod w imieniu ca³ego Koœcio³a rosyjskiego. Nazajutrz patriarcha
przyj¹³ prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, który osobiœcie z³o¿y³ ¿yczenia
zwierzchnikowi Koœcio³a rosyjskiego i który póŸniej, wieczorem, uczestniczy³ w
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przyjêciu wydanym na czeœæ patriarchy, w którym licznie wziê³y udzia³ ró¿ne
osobistoœci polityczne oraz ludzie ze œwiata interesu i kultury.

Z okazji tego jubileuszu wiele pism na pierwszych stronach zamieœci³o wywia-
dy z Aleksym II. Patriarcha mówi³ w nich o swoim dzieciñstwie, ró¿nych etapach
s³u¿by koœcielnej oraz o obecnej sytuacji Koœcio³a rosyjskiego i jego perspekty-
wach na przysz³oœæ.

W jednym z wywiadów stwierdzi³, ¿e ostatnie 10 lat by³y dla ¿ycia Koœcio³a
okresem ogromnego odrodzenia, jakiego nikt nie móg³ przewidzieæ w momencie
jego intronizacji. A w rozmowie z dziennikiem  „Trud” mówi³: Jest to prawdziwy
cud Bo¿y, ¿e wœród tych, którzy przez 70 lat byli oddzielani od wiary, ujawni³y siê
takie si³y duchowe, jakim nikt nie móg³ siê oprzeæ. To jest owo pragnienie ducho-
we ludu, stanowi¹ce podstawê obecnego odrodzenia Koœcio³a.  Przypomina³ te
tysi¹ce koœcio³ów i monastyrów odnawianych lub budowanych, owo ujawnienie
siê ca³ej sieci szkolnictwa prawos³awnego, wieloœæ szkó³ koœcielnych i rozkwit
dzia³alnoœci wydawniczej Koœcio³a, zarówno w centrum kraju jak i na prowincji.
Wskazywa³, ¿e po raz pierwszy zwracamy siê do ludnoœci prawos³awnej, której
¿ycie duchowe mo¿e byæ zaspakajane poprzez przekaz mediów. Zwierzchnik
Koœcio³a wspomnia³ jednak o tym, ¿e w przysz³oœci prze¿ywane odrodzenie po-
winno ulec pog³êbieniu, bo  nie jest dla nikogo tajemnic¹, ¿e wielu przyst¹pi³o do
Koœcio³a, kieruj¹c siê wzglêdami pozareligijnymi, czêœciej dla u³atwienia sobie
¿ycia ni¿ pod wp³ywem rzeczywistego pragnienia wewnêtrznej konwersji.

Mamy tytu³ do satysfakcji – mówi³ patriarcha – skoro widzimy, ¿e Koœció³ w
ci¹gu ostatnich lat zachowa³ swoj¹ jednoœæ w czasie, kiedy struktury pañstwa
uleg³y radykalnym przemianom, a spo³eczeñstwo dzieli siê wed³ug kryteriów poli-
tycznych, narodowych i kulturalnych. Prawdopodobnie z myœl¹ o sytuacji na
Ukrainie stwierdzi³:  W pewnych krajach dawnego Zwi¹zku Sowieckiego pod pre-
sj¹ polityków o nastawieniu nacjonalistycznym mniejszoœæ wiernych prawos³aw-
nych uleg³a ró¿nego rodzaju schizmom. Mimo to jednak wielka schizma, do jakiej
niektórzy ludzie zachêcali, nie dokona³a siê. Widzê w tym znak mi³osierdzia Bo¿e-
go i próbê odwagi wiernego ludu.

Wœród aktualnych problemów Koœcio³a rosyjskiego patriarcha na pierwszym
miejscu postawi³ nastêpstwa wywo³ane kryzysem ekonomicznym, który sprawia,
¿e dobroczyñcy i w³adze lokalne nie s¹ w stanie pomóc w rekonstrukcji koœcio-
³ów, a dalej  brak dostatecznej liczby osób maj¹cych zarazem doœwiadczenie w
¿yciu koœcielnym oraz formacjê teologiczn¹ i jednoczeœnie œwieck¹. Z kolei wska-
za³ na  ubóstwo duchowe i moralne jednostek, które przyczynia siê do wprowa-
dzania chaosu w dziedzinie polityki, ekonomii i stosunków interpersonalnych. W
tej ostatniej dziedzinie nadzwyczaj wyraŸnie ujawnia siê propaganda permisywi-
zmu w mediach, która doprowadza do ruiny duchowoœci m³odej generacji. Wzra-
staj¹ce konflikty miêdzy cz³onkami ró¿nych narodowoœci,  przemoc, wygórowane
ambicje i pogarda dla prostych ludzi, które staj¹ siê czymœ zwyczajnym wœród lu-
dzi polityki, dziennikarzy i inteligencji – oto dalsze przejawy prze¿ywanego przez
spo³eczeñstwo kryzysu moralnego. Tote¿ patriarcha skierowa³ wezwanie do rz¹-
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du,  narodu, Koœcio³a i ludzi inaczej wierz¹cych, aby dbali o wychowanie moral-
ne dzieci i m³odzie¿y od najm³odszych lat. Jednoczeœnie Aleksy II swój wywiad
zakoñczy³ stwierdzeniem pe³nym nadziei: W narodzie widzê wielk¹ liczbê ludzi o
jasnych duszach i czystym umyœle, którzy znosz¹ trudnoœci materialne w nadziei,
¿e nadejdzie czas triumfu dobra. WyraŸnie œrodki masowego przekazu nie intere-
suj¹ siê tymi w³aœnie ludŸmi, chocia¿ dziêki nim spo³eczeñstwo kontynuuje swoja
egzystencjê. Ja proszê Boga, aby odda³ im sprawiedliwoœæ.

W dniach 9 i 10 marca 1999 roku synodalna komisja teologiczna Rosyjskiego
Koœcio³a Prawos³awnego poœwiêci³a swe poszerzone posiedzenie robocze tema-
towi „Teologia prawos³awna w przeddzieñ trzeciego tysi¹clecia”. Chodzi³o tu o
dokonanie bilansu myœli teologicznej na tle przep³ywu wieków, zakreœlenie g³ów-
nych kwestii podnoszonych dziœ wobec teologii prawos³awnej oraz o wytyczenie
perspektyw przysz³ego rozwoju, jaki nastêpowa³by  w wiernoœci dla koœcielnej
Tradycji i nauczania Ojców Koœcio³a. W sesji tej uczestniczyli rektorzy g³ów-
nych szkó³ teologicznych oraz osoby stoj¹ce na czele ró¿nych wydzia³ów Patriar-
chatu Moskiewskiego, a tak¿e wielu rosyjskich biskupów i teologów prawos³aw-
nych. Obecny by³ równie¿ Piotr Bouteneff, prawos³awny teolog amerykañski, se-
kretarz wykonawczy Komisji Wiara i Ustrój  Œwiatowej Rady Koœcio³ów, który
przyby³, aby przedstawiæ na posiedzeniu komisji synodalnej dwa dokumenty
przygotowane przez Komisjê Wiara i Ustrój dotycz¹ce natury Koœcio³a i wspól-
noty w jednej wierze.

Podczas sesji przemówi³ metropolita Filaret (Wachromew) z Miñska, prze-
wodnicz¹cy obraduj¹cej komisji, który  wyjaœnia³, ¿e w XX wieku teologia ro-
syjska mia³a swój trudny okres, lecz mimo to zachowa³a g³êbokie zakorzenienie
w koœcielnej Tradycji, co wiêcej ¿y³a t¹ Tradycj¹, w niej znajduj¹c si³y  do wpi-
sania siê w jêzyk nowej epoki, przy wyznawaniu wiary niezmienionej, danej
Koœcio³owi w Objawieniu Bo¿ym. Jednym z wa¿nych czynników by³o histo-
ryczne spotkanie z Zachodem i wspólne d¹¿enie ró¿nych tradycji chrzeœcijañ-
skich, zmierzaj¹ce do  ponownego odkrycie dziedzictwa patrystycznego. Teolo-
gia rosyjska, znajduj¹c odnowê w duchu i metodach Ojców Koœcio³a, wyzwoli-
³a siê w tym czasie z wp³ywów scholastyki zachodniej – zapewnia³ metropolita
Filaret.

Inne wypowiedzi dotyczy³y ró¿nych doœwiadczeñ Koœcio³a rosyjskiego w XX
wieku. Dziêki rosyjskim teologom i myœlicielom z emigracji, ten wiek mo¿e byæ
uwa¿any mimo wszystko za okres rozkwitu. Prawdziwa ewolucja krytyczna za-
czê³a to, czym oddychamy w dniu dzisiejszym – zaznaczy³ ojciec Bazyli Stoj-
kow, profesor Akademii Teologicznej z Sankt Petersburga. Z kolei biskup Jewge-
nij (Reszetnikow) z Wereji, rektor Akademii  Teologicznej w Moskwie i prze-
wodnicz¹cy synodalnej komisji pedagogicznej, wskaza³, w jak wielkim stopniu
rozwój teologii jest zale¿ny od dopuszczalnego poziomu wyk³adu w szko³ach
teologicznych, a abp Joan (Popow) z Belgorodu, szef wydzia³u misyjnego, pod-
kreœli³ wiêzy ³¹cz¹ce teologiê z prac¹ misyjn¹. Stwierdzi³: Obecnie ca³a refleksja
teologiczna winna siê dokonywaæ w perspektywie misyjnej.
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Wed³ug cz³onków komisji teologicznej, rosyjska teologia XX wieku posiada
w³asne powo³anie i wielkie, realne  znaczenie œwiatowe. W tym kontekœcie mó-
wiono o centralnym znaczeniu kontaktów i dialogów ekumenicznych. Ojciec
Walentin Asmus, profesor Instytutu œw. Tichona w Moskwie, przeprowadzi³ ana-
lizê  aktualnego dialogu miêdzy Wspólnot¹ Koœcio³ów Prawos³awnych a orien-
talnymi Koœcio³ami narodowymi (przedchalcedoñskimi) , natomiast dwaj  wspó³-
pracownicy Wydzia³u Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego, Helena Spe-
ranskija i W³adymir Sma³yj, przedstawili pe³en sprzecznych akcentów bilans
dialogu prawos³awia z Koœcio³ami wywodz¹cymi siê z Reformacji oraz z Œwiato-
w¹ Rad¹ Koœcio³ów.

Zaprezentowany przegl¹d dyskusji wskazuje na kierunki zainteresowañ w re-
lacjach zewnêtrznych Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, które mog¹ wyda-
waæ siê nieco peryferyjne. W jej toku uczestnicy konferencji jednog³oœnie wypo-
wiadali siê za kontynuacj¹ dialogu z Koœcio³ami protestanckimi oraz za poszerze-
niem  relacji pomiêdzy Koœcio³em rosyjskim i Koœcio³ami tradycji wschodniej.
Jednoczeœnie podkreœlali koniecznoœæ ustalenia fundamentu zasad, który winien
wyznaczaæ stanowisko Koœcio³a rosyjskiego w jego zaanga¿owaniu ekumenicz-
nym. Fakt przyst¹pienia tego  Koœcio³a do ŒRK uczestnicy sesji interpretowali
jako wyraz œwiadczenia prawos³awia wobec innych szukaj¹cych prawdy wspól-
not chrzeœcijañskich. Nie wi¹zano natomiast tego przyst¹pienia z jakimikolwiek
konsekwencjami eklezjologicznymi lub kanonicznymi, jakie mog³oby ono powo-
dowaæ. Koñcowy komunikat sesji wskazywa³ jednak na to, ¿e ogromny  niepokój
licznych wiernych, którzy pewne tendencje ujawniaj¹ce siê poœród wielu wspólnot
cz³onkowskich ŒRK uznaj¹ za niedopuszczalne dla œwiadomoœci prawos³awnej,
narzuca duszpasterski obowi¹zek zastanowienia siê, czy uzasadnienie eklezjalne
w sprawie dalszego uczestnictwa Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego w tej or-
ganizacji zachowuje swoj¹ przydatnoœæ.

Zadanie znalezienia harmonii pomiêdzy dwoma imperatywami skrajnie prze-
ciwstawnymi, jakimi s¹ neoliberalizm zachodnioeuropejski i tradycjonalizm kra-
jów prawos³awnych, sta³o siê tematem godnych uwagi rozwa¿añ  metropolity
Kiry³a ze Smoleñska, jakie zosta³y opublikowane 26 maja 1999 roku w codzien-
nym piœmie moskiewskim „Nezawisimaja Gazieta”, a tak¿e rozpowszechnione
przez sieæ internetu Patriarchatu Moskiewskiego.

Wschód i Zachód – mówi³ szef Wydzia³u Zagranicznego Patriarchatu – wspól-
nie winny znaleŸæ równowagê z jednej strony pomiêdzy widocznym postêpem w
dziedzinie praw cz³owieka i wszelkiego typu mniejszoœci a z drugiej strony prze-
strzeganiem to¿samoœci narodowej, kulturalnej i religijnej poszczególnych spo-
³ecznoœci. Rywalizacja ideologiczna znana z XX wieku ( miêdzy monarchi¹ a re-
publik¹, faszyzmem i komunizmem, totalitaryzmem i demokracj¹) obecnie jest
zastêpowana przez now¹, trudniejsz¹ do uzdrowienia konkurencjê pomiêdzy glo-
balizmem i uniwersalizmem z jednej strony, a konserwatyzmem i tradycjonali-
zmem z drugiej strony. Chrzeœcijañski Zachód nie zakwestionowa³ ba³wochwal-
stwa jednostki, rozprzestrzeniaj¹cego siê od czasu Oœwiecenia, ba³wochwalstwa,
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które tak¿e by³o wypisane na sztandarach walki z religi¹ w Zwi¹zku Sowieckim.
Uznaj¹c postulat wolnoœci cz³owieka jako wartoœci najwy¿szej w ¿yciu ziemskim,
jako g³ówn¹ przes³ankê ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego, chrzeœcijañski Zachód
pob³ogos³awi³ po³¹czenie doktryny neopogañskiej z etyk¹ chrzeœcijañsk¹. W ten
sposób w miarê rozwoju wzorca liberalnego zasady chrzeœcijañskie i pogañskie
zrówna³y siê ( przez katolicyzm i protestantyzm). Pewien wp³yw wywar³a tu rów-
nie¿ ¿ydowska myœl teologiczna, maj¹ca swe oddzia³ywanie na zachodnioeuropej-
skich uniwersytetach za poœrednictwem kultury hiszpañskiej i emigracji ¿ydow-
skiej w Holandii oraz krajów s¹siednich. W rezultacie norma wolnej egzystencji
zosta³a sformu³owana w XIX wieku oraz wzmocniona w 1948 roku przez Po-
wszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka.

Zwi¹zek Sowiecki parafowa³ tê Deklaracjê ze wzglêdów czysto pragmatycz-
nych, po to, by odwróciwszy jej ostrze, traktowaæ j¹ jako narzêdzie propagando-
we przeciw swym adwersarzom – zapewnia³ metropolita, wyra¿aj¹c zarazem ¿al,
¿e podczas przygotowywania Deklaracji tradycja kulturalna i duchowa prawo-
s³awia nie mia³a ¿adnych reprezentantów, ani wœród dyplomatów sowieckich,
ani wœród tych, którzy wystêpowali w imieniu innych pañstw Europy wschodniej.
Rezultatem tego stanu rzeczy jest to, ¿e  nowoczesne normy miêdzynarodowe s¹ z
istoty swej i wy³¹cznie normami zachodnimi i liberalnymi. Nie stanowi to wiel-
kiego problemu, jeœli odnosz¹ siê one wy³¹cznie do polityki zagranicznej i miê-
dzynarodowej – twierdzi³ metropolita Kiry³ – lecz rzecz le¿y w tym, ¿e s¹ one
stosowane tak¿e jako wartoœci moralne w ¿yciu wewnêtrznym krajów lub naro-
dów, które w ich przygotowaniu nie mia³y swego udzia³u, jak to siê sta³o w przy-
padku krajów tradycyjnie prawos³awnych ze wschodniej Europy.

Metropolita przypomnia³ tu ow¹ presjê polityczn¹ bez precedensu, jak¹ Za-
chód stosowa³ wobec Rosji podczas g³osowania ustawy „Prawo o wolnoœci su-
mienia i organizacjach religijnych”. Aby unikn¹æ w przysz³oœci wszelkich tego
typu porozumieñ i manipulacji normami moralnymi dla celów politycznych, ko-
nieczne jest wszczêcie od zaraz  dyskusji nad stosunkiem miêdzy liberalizmem i
tradycjonalizmem w przygotowaniu norm ¿ywotnych i zdolnych odpowiedzieæ na
wyzwanie do integracji nie tylko europejskiej ale i œwiatowej – postulowa³ metro-
polita. I wówczas w³aœnie Koœcio³y prawos³awne mog¹ odegraæ nieocenion¹ rolê
w dialogu z innymi Koœcio³ami, denominacjami i religiami.

W tym kontekœcie metropolita Kiry³ wypowiedzia³ parê s³ów na temat ekume-
nizmu. Mówi³: Jestem g³êboko przekonany, ¿e przyczyna obecnego kryzysu eku-
menizmu w znacznej mierze wyrasta z niezdolnoœci do zrozumienia podstawowe-
go znaczenia tradycji apostolskiej jako normy wiary. Ta norma, która jak z³ota
nitka przenika historiê powszechn¹ i która wi¹¿e wiek apostolski z czasami nowo-
¿ytnymi, najpe³niej wyznacza drogê ¿ycia i zbawianie chrzeœcijanina. Ochrona i
umocnienie normy nienaruszonej wiary jest misj¹ prawos³awnego chrystianizmu
w œwiecie, gdy¿ odrzucenie Tradycji oznacza automatyczne potwierdzenie uzna-
nia tego, ¿e cz³owiekowi wszystko jest dozwolone. W rezultacie zgoda niektórych
denominacji chrzeœcijañskich na dopuszczenie kobiet do kap³añstwa lub b³ogo-
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s³awienie ma³¿eñstw homoseksualnych jest w³aœnie praktyczn¹ realizacj¹ liberal-
nej normy praw cz³owieka i nieograniczonej wolnoœci religijnej. Jest to jeden z
wielu przypadków konsekwentnego i rozmyœlnego rugowania norm apostolskich i
zastêpowania ich normami liberalnymi.

Zdaniem metropolity, Tragedi¹ protestantyzmu nowo¿ytnego jest akceptacja
tego zastêpowania i uczestnictwo w nim od utraty w³asnej œwiadomoœci wyzna-
niowej a¿ po zupe³ne rozp³yniêcie siê w systemie walorów œwieckiego œwiata.
Mamy z tym do czynienia  w ruchu ekumenicznym, a przede wszystkim w Œwiato-
wej Radzie Koœcio³ów, w której ta tendencja zosta³a stwierdzona przez Koœció³
prawos³awny. Protestuj¹c przeciwko ordynacji kobiet i uznaniu ma³¿eñstw homo-
seksualnych, prawos³awni protestowali przeciwko samej idei pewnego priorytetu
norm liberalnych (o których wiadomo, ¿e nie s¹ pochodzenia chrzeœcijañskiego)
nad normami wywodz¹cymi siê z Tradycji eklezjalnej. Kryzys ekumenizmu w spo-
sób najbardziej jaskrawy ujawnia siê wtedy, kiedy wiêkszoœæ protestantów wyra¿a
tendencjê do u¿ywania idei liberalnej jako idei fundamentalnej, okreœlaj¹cej w
wielu wypadkach etykê i praktykê ekumenizmu niewra¿liwego ju¿ na Tradycjê. To
wszystko doprowadzi³o nas do punktu, w którym, mimo pewnych sukcesów w
dziedzinie dogmatycznej, prawos³awni i protestanci zostali skonfrontowani nowy-
mi podzia³ami wskutek pewnego zabosolutyzowania norm liberalnych w ³onie
teologii protestanckiej.

Jawi¹ce siê tu trudnoœci nie s¹ jednak¿e racj¹ prowadz¹c¹ do zerwania z ru-
chem ekumenicznym – s¹dzi metropolita Kiry³. Przeciwnie, dialog stwarza oka-
zjê, w której Koœció³ prawos³awny staje siê œwiadkiem Tradycji apostolskiej. W
tej dziedzinie dialog z Koœcio³em rzymskokatolickim, który uznaje Tradycjê jako
normê wiary, mo¿e byæ znacznie bardziej owocny. I nie tylko: Religie monote-
istyczne, które s¹ wierne swej to¿samoœci religijnej i stanowczo broni¹ swoich
wierzeñ, czego wymownym przyk³adem mo¿e byæ system prawodawczy Izraela
lub krajów arabskich, mog¹ równie¿ stanowiæ sojuszników prawos³awia w dialo-
gu z tymi, którzy poddaj¹ w w¹tpliwoœæ rolê Tradycji. Koœcio³y i inne wspólnoty
religijne powinny odpowiedzieæ w sposób adekwatny pozytywnie, lecz w innych
aspektach wyraŸnie negatywnie na zjawisko globalizacji.

Chcemy dobrze rozumieæ innych, ale sami te¿ chcemy byæ s³yszani i zrozumia-
ni – zapewnia³ metropolita, zanim przeszed³ do ostatecznej konkluzji: Wyrastamy
z tradycji duchowoœci teocentrycznej, która postrzega humanizm antropocen-
tryczny jako wizjê obcego œwiata; jesteœmy gotowi do tego, aby j¹ traktowaæ z
szacunkiem, lecz nigdy nie nadamy jej miana  wartoœæ absolutnie pozytywnej i
bezwarunkowej. S¹dzimy, ¿e te normy, które z przyzwolenia woli lub wbrew niej
przyczyniaj¹ siê do destrukcji to¿samoœci narodowej, kulturalnej i religijnej nie-
uchronnie prowadz¹ do zubo¿enia pe³ni œwiata Bo¿ego, do jego unifikacji, a osta-
tecznie i do jego zniszczenia. Chrzeœcijanie powinni k³aœæ  fundamenty pod
wspólnotê rzeczywiœcie zró¿nicowan¹, stwarzaæ bazê dla norm, które zapewni¹
prawa i wolnoœæ  ludziom, ale które jednoczeœnie chroni¹, a nie niszcz¹ wartoœci
wyrastaj¹ce z ich tradycji duchowych, kulturowych i religijnych.
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Artyku³ metropolity Kiry³a zosta³ ostro skrytykowany przez prezydenta rosyj-
skiej sekcji Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Wolnoœci Religijnej Anatolija
Krasikowa. Przede wszystkim wyrazi³ on w¹tpliwoœæ co do tego, czy owe miê-
dzynarodowe normy mog³yby byæ inne, gdyby Rosyjski Koœció³ Prawos³awny
uczestniczy³ w ich opracowaniu.  Zdaniem  Krasikowa metropolita Kiry³ zdaje
siê krytykowaæ nie tyle hipokryzjê w³adz sowieckich, które podpisa³y miêdzyna-
rodowe deklaracje praw cz³owieka, co raczej fakt, ¿e te deklaracje stanowi¹ obec-
nie integraln¹ czêœæ prawodawstwa krajów cz³onkowskich Wspólnoty Europej-
skiej. Autor przypomina, jak ludzkoœæ ¿y³a przed pojawieniem siê tych deklaracji
i ¿e rewolucja francuska nie dosz³aby do skutku bez powszechnego pogwa³cenia
praw cz³owieka w ci¹gu wieków i ¿e to samo sta³o siê przyczyn¹ rewolucji bol-
szewickiej w 1917 roku.

Przechodz¹c do innych wydarzeñ, mo¿na wspomnieæ o tym, ¿e podczas nie-
planowanej rozmowy z dziennikarzami na Placu Czerwonym w Moskwie 24
maja 1999 roku patriarcha Aleksy ponownie wypowiedzia³ siê na temat  usuniê-
cia mauzoleum Lenina, które znajduje siê u stóp Kremla. Plac Czerwony jest
piêknym placem – oœwiadczy³ patriarcha, czyni¹c niejako aluzjê do faktu, ¿e w
jêzyku rosyjskim u¿ywa siê  tego samego przymiotnika dla s³ów „czerwony” i
„piêkny”.  I uczyniono na nim cmentarz rewolucjonistów – doda³ zwierzchnik
Koœcio³a. A potem napomina³, ¿e jest rzecz¹ nieprzyzwoit¹ organizowaæ koncerty
rockowe w pobli¿u nekropolii, miejsca,  gdzie prócz Lenina spoczywaj¹ prochy
czo³owych przywódców Zwi¹zku Sowieckiego, w tym tak¿e Stalina. By³oby
wiêc  wskazane przenieœæ wszystkie te groby w inne miejsce. Œwiêty Synod  ju¿
w 1993 roku zadeklarowa³: Zachowajmy szacunek dla uczuæ tych, którzy nie chc¹
pozwoliæ na to, aby pamiêæ W³odzimierza Iljicza Uljanowa  (Lenina) by³a obra-
¿ana”. Jednoczeœnie wyjaœnia³, ¿e pogrzebanie cia³a Lenina  nie poni¿a w niczym
pamiêci tego, który ju¿ zmar³.

Po deklaracji patriarchy prezydent Borys Jelcyn w wywiadzie udzielonym
„Izwestiji” zapewni³, ¿e Lenin bêdzie pogrzebany. Kwesti¹ pozostaje jednak –
kiedy, bo w³aœnie to jest powa¿nym problemem. Mauzoleum Lenina jest historycz-
nym symbolem naszej przesz³oœci.  Z drugiej strony – mówi³ Jelcyn – jestem
zgodny z patriarch¹ ca³ej Rosji Aleksym II, ¿e /.../ ze wzglêdów ludzkich nie ma
sensu wystawianie publiczne cia³a cz³owieka, który ju¿ dawno umar³. S¹dzê, ¿e
powinniœmy powo³aæ specjaln¹ komisjê, która rozpatrzy wszystkie szczegó³y tej
sprawy.

Pozostaj¹c w podobnym krêgu spraw, mo¿emy odnotowaæ, ¿e Koœció³ prawo-
s³awny w Rosji oraz Galeria Tretiakowska w Moskwie w kwietniu 1999 roku
doszli do porozumienia co do ostatecznego przeniesienia ikony Matki Boskiej
W³adymirskiej z galerii do koœcio³a œw. Miko³aja w dzielnicy Tolmaczi w Mo-
skwie. Bizantyñska ikona z XII wieku, jedna z najs³awniejszych w muzeum i jed-
na z najbardziej czczonych w Rosji, zosta³a umieszczona w skrzyni o specjalnej
klimatyzacji za szyb¹ kuloodporn¹. Wed³ug legendy by³a ona namalowana przez
ewangelistê œw. £ukasza. W XII wieku zosta³a przewieziona z Konstantynopola
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do Kijowa, potem do W³adymira i w 1395 do Moskwy. Uwa¿ano, ¿e Rosja ikonie
tej  zawdziêcza uwolnienie od napadów barbarzyñskich i katastrof wywo³anych
si³ami natury. Po rewolucji rosyjskiej ikona zosta³a zabrana z soboru Uspieñskie-
go na Kremlu i wystawiona w Galerii Tretiakowskiej. Podczas oblê¿enia Dumy
przez prezydenta Jelcyna w paŸdzierniku 1993 roku rz¹d podj¹³ decyzjê o wysta-
wieniu jej w katedrze Teofanii, gdzie odprawiano nabo¿eñstwo w intencji  unik-
niêcia niebezpieczeñstwa wojny domowej.  Podczas przenosin zosta³a lekko
uszkodzona i zabiegano o to, aby by³a odrestaurowana. Koœció³ œw. Miko³aja,
gdzie ma teraz byæ umieszczona, zosta³ œwie¿o odnowiony i stanowi czêœæ bu-
dynku samej Galerii Tretiakowskiej.

Na zakoñczenie naszego przegl¹du wydarzeñ z pierwszej po³owy 1999 roku
nale¿y jeszcze ukazaæ ³añcuch reakcji Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, kie-
rowanego przez Aleksego II, na sprawê czeczeñsk¹. Ju¿ w pierwszym kwartale
tego roku Koœció³ rosyjski by³ ukazywany jako ofiara napiêæ etnicznych w Pó³-
nocnym Kaukazie. 27 marca  zostali porwani dwaj ksiê¿a prawos³awni: ojciec
Piotr Makarow w Inguszi i ojciec Piotr Suchonosow w Czeczenii. Ju¿ w dniu na-
stêpnym patriarcha Aleksy wyda³ oœwiadczenie, w którym pisa³: Wzywam wszyst-
kich kieruj¹cych i odpowiedzialnych za s³u¿by bezpieczeñstwa, tak w Federacji
Rosyjskiej, jak w Czeczenii i Inguszi, aby czynili wszystko, co w ich mocy, by ura-
towaæ ¿ycie i zdrowie ksiê¿y ujêtych w charakterze zak³adników i doprowadziæ do
jak najszybszego ich uwolnienia, bez ¿adnych warunków. Ten barbarzyñski akt
mo¿e doprowadziæ do destabilizacji regionu, zadaj¹c powa¿ny cios dobremu po-
rozumieniu, jakie istnia³o dot¹d miêdzy klerem prawos³awnym i klerem muzu³-
mañskim w Pó³nocnym Kaukazie i mo¿e dopuœciæ do wytworzenia siê ³añcucha
animozji i nienawiœci. Patriarcha jednak¿e wezwa³ ludnoœæ prawos³awn¹ do za-
chowania spokoju i cierpliwoœci. Natomiast do porywaczy skierowa³ pos³anie
ostrzegawcze:  Nie dorzucajcie do waszych zbrodni grzechu œmiertelnego. Aby-
œcie wiedzieli, ¿e wasze czyny zak³ócaj¹ kruchy pokój na Kaukazie, a jego zburze-
nie bêdzie mia³o reperkusje dla ¿ycia wszystkich mieszkañców tego regionu.

 W swoim wyst¹pieniu bardzo stanowczym do premiera Eugeniusza Primako-
wa Aleksy II pisa³, ¿e wydarzenia wykazuj¹, ¿e w³adze cywilne regionu nie s¹ w
stanie zapewniæ poszanowania porz¹dku prawnego, a rozpad pañstwa prowadzi
do programowego wyjazdu ludnoœci rosyjskiej z Kaukazu, co nieuchronnie zaci¹-
¿y na stosunkach miêdzy wspólnotami i wyznaniami. Wyrazi³  obawê, ¿e jeœli sy-
tuacja siê nie poprawi, nikt nie bêdzie móg³ powstrzymaæ ludnoœci rosyjskiej na
Kaukazie do wycofania siê z tego terenu i ¿ycie tego obszaru znajdzie siê na ubo-
czu cywilizowanego œwiata.

 Tego samego typu orêdzia by³y skierowane do wspólnot muzu³mañskich w
Rosji i Azerbejd¿anie,  króla Arabii Saudyjskiej, prezydenta Azerbejd¿anu, pre-
zydenta Turcji, Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Konferencji Koœcio³ów Europej-
skich, ONZ i Rady Europy, z proœb¹ zwrócon¹ do wszystkich tych instancji o
podjêcie interwencji w miarê ich mo¿liwoœci. Zakres odbiorców tego orêdzia
zdaje siê wskazywaæ, ¿e patriarcha Aleksy II szed³ tu, alternatywn¹ wobec rz¹du
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rosyjskiego, drog¹ wzywania wszystkich ewentualnych uczestników konfliktu w
Czeczenii do uczynienia tego, co mo¿liwe, by zamierzon¹ interwencjê rosyjskich
wojsk federalnych powstrzymaæ. Zarazem uœwiadamia³ z wyprzedzeniem opiniê
œwiatow¹, ¿e w przeciwnym razie, gdy sytuacja w Czeczenii nie ulegnie zmianie
i element rosyjski nadal tam bêdzie gnêbiony, interwencja militarna Rosji jest
nieunikniona.

W 15 dni po orêdziu, 9 kwietnia porwany zosta³ w Czeczenii trzeci ksi¹dz ro-
syjski, ojciec Sergiusz Potapow. Tym razem ju¿ nie patriarcha, ale metropolita
Kiry³, jako szef Wydzia³u Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego, skierowa³
list do w³adz cywilnych Rosji, Tatarstanu, Inguszi, Dagestanu, Baszkirii i Pó³noc-
nej Osetii, w którym pisa³: Nowa prowokacja skierowana przeciwko pokojowi
miêdzy narodami i religiami w Pó³nocnym Kaukazie œwiadczy o zaplanowanej
woli usuniêcia ludnoœci rosyjskiej z tego regionu/.../ Koœció³ rosyjski niepokoi
szczególnie fakt, ¿e wydarzenia te nie wywo³uj¹ oczekiwanej reakcji ze strony
licznych przywódców wspólnot muzu³mañskich w Rosji.

1 czerwca podano do wiadomoœci, ¿e ojcowie Piotr Makarow i Sergiusz Pota-
pow, razem z piêcioma ¿o³nierzami rosyjskimi, po dwóch miesi¹cach uwiêzienia
zostali przez rebeliantów uwolnieni. Natomiast ojciec Piotr  Suchonosow by³ na-
dal wiêziony wraz z setk¹ Rosjan w Czeczenii. W ci¹gu ostatnich trzech lat tak¿e
inni ksiê¿a zostali porwani. W styczniu 1996 roku ojciec Sergiusz ¯ygulin i oj-
ciec Anatolij Czystusow na granicy miêdzy Czeczeni¹ i Ingusz¹ zostali uwiêzieni
przez grupê uzbrojonych Czeczeñców. Pierwszy z nich zosta³ uwolniony przez
swych porywaczy w lipcu 1996 roku, podczas gdy drugi zmar³ w okresie swego
uwiêzienia. Trzeci ksi¹dz, Jewtimiej Belomestnyj, rektor parafii w Groznym, by³
porwany póŸniej, 9 stycznia 1997 roku. Zosta³ on uwolniony po dwóch tygo-
dniach dziêki interwencji policji rosyjskiej.

Z innej jeszcze okazji, w okresie wiosny, patriarcha Aleksy II poœwiêci³ sw¹
uwagê sprawie pokoju w interesuj¹cym nas regionie. 5 marca, po porwaniu gene-
ra³a rosyjskiego Gennadiusza Szpiguna w Groznym, oœwiadczy³ Winniœmy uczy-
niæ wszystko, co jest mo¿liwe, by znaleŸæ drogê do pokojowych negocjacji i dialo-
gu /.../ Terroryzm jest niedopuszczalny i prosimy przywódców czeczeñskich, aby
mu siê przeciwstawili” przy pomocy w³adz rosyjskich. Do osiedleñców rosyj-
skich patriarcha pisa³: By³oby b³êdem zrzucaæ te zbrodnie na ca³y naród czeczeñ-
ski lub te¿ na wyznawców islamu. Wspólnie winniœmy znaleŸæ rozwi¹zanie pro-
blemów ekonomicznych, politycznych i spo³ecznych, tak aby ¿yæ w pokoju i har-
monii. Po wybuchu bomby 19 marca 1999 roku na centralnym targowisku we
W³adykaukazie patriarcha ca³ej Rosji wyrazi³ swój g³êboki smutek z powodu wiel-
kiej liczby ofiar i zapewni³ rodziny i bliskich tych, którzy zginêli – o swoim
szczególnym wspó³czuciu.

W ka¿dym razie Rosyjski Koœció³ Prawos³awny reagowa³ na wszystkie wyda-
rzenia zapowiadaj¹ce wybuch wojny w Czeczenii.

(•ród³o: „Irenikon” 1999, nr 1-2, s. 240-252, 256-262)
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MIÊDZYNARODOWY KATOLICKO-¯YDOWSKI
KOMITET £¥CZNOŒCI

– historia, pora¿ki i sukcesy

W roku 2000 mija trzydzieœci lat od powstania Miêdzynarodowego Katolicko-
¯ydowskiego Komitetu £¹cznoœci1. Pierwsze lata pracy Komitetu, choæ nacecho-
wane    systematycznoœci¹ i dynamik¹, nie by³y te¿ wolne od  zaskakuj¹cych nie-
spodzianek, a nawet potkniêæ, które wynika³y z braku doœwiadczenia w prowa-
dzeniu dialogu. Po pierwszych piêtnastu latach dzia³alnoœci, której miarowy rytm
wyznacza³y odbywaj¹ce siê niemal ka¿dego roku spotkania, Komitet £¹cznoœci
nagle przesta³ pracowaæ regularnie. Wydaje siê, ¿e obecnie trudno bêdzie mu po-
wróciæ do pierwszych lat wzmo¿onej aktywnoœci. Komitet, który nie obraduje ju¿
systematycznie, zmieni³ styl swojej pracy. Po zakoñczeniu ka¿dego posiedzenia
publikuje siê  teraz opracowane wczeœniej dokumenty. Maj¹c na uwadze jubile-
usz, jaki obchodzi Komitet £¹cznoœci, spójrzmy na sukcesy i pora¿ki tego ma³o
znanego gremium.

Kim s¹ partnerzy dialogu? Z jednej strony s¹ to mianowani przez przewodni-
cz¹cego Sekretariatu (obecnie Rady) ds. Jednoœci Chrzeœcijan i zatwierdzani
przez  papie¿a katoliccy specjaliœci w dziedzinie dialogu chrzeœcijañsko-¿ydow-
skiego. W praktyce s¹ nimi cz³onkowie, doradcy lub wspó³pracownicy watykañ-
skiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Partnerów ¿ydowskich
mianuje  Miêdzynarodowy Komitet ¯ydowski ds. Konsultacji Miêdzyreligijnych.
Chodzi tu o  jedyn¹ i oficjaln¹ ¿ydowsk¹ instytucjê, która prowadzi na najwy¿-

1 Na temat dzia³alnoœci Miêdzynarodowego Katolicko-¯ydowskiego Komitetu £¹cznoœci pisa³ krótko
M. Horoszewicz, Przez dwa millenia do rzymskiej synagogi, „Cz³owiek i Œwiatopogl¹d”, 6(1988)64-66.
Niektóre wypowiedzi na temat Komitetu £¹cznoœci, jak i dokumenty przez niego opracowane mo¿na
odnaleŸæ równie¿ w: G. Ignatowski, Koœcio³y wobec przejawów antysemityzmu, £ódŸ 1999, s. 84-90. W
dalszym ci¹gu naszych rozwa¿añ bêdziemy u¿ywaæ tak¿e takich okreœleñ, jak Komitet £¹cznoœci lub po
prostu Komitet.
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szym szczeblu urzêdowy dialog z Koœcio³em Rzymskokatolickim, Œwiatow¹
Rad¹ Koœcio³ów i Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹2. Na pocz¹tku lat siedemdzie-
si¹tych, a wiêc wówczas, kiedy Komitet £¹cznoœci rozpoczyna³ swoj¹ pracê,
Miêdzynarodowy Komitet ¯ydowski tworzy³y nastêpuj¹ce organizacje: Œwiato-
wy Kongres ¯ydów, Rada Synagog Amerykañskich i Amerykañski Komitet ¯y-
dowski. Pierwsza z wymienionych organizacji ¿ydowskich nie zajmuje siê zasad-
niczo zagadnieniami natury religijnej. Aktualnie jednak nie tylko posiada swoje
przedstawicielstwa w ponad 80 krajach, lecz tak¿e cieszy siê znacznymi wp³ywa-
mi i uznaniem wœród wielu ¯ydów. Rada Synagog Amerykañskich jednoczy orto-
doksyjny, konserwatywny i reformowany judaizm w Stanach Zjednoczonych. Po-
wsta³a w 1926 r., aby prezentowaæ publicznie i w sposób zorganizowany wspólne
¿ydowskie stanowisko w dziedzinie kontaktów miêdzyreligijnych. Zdecydowanie
przeciwstawiaj¹c siê wszelkiej dzia³alnoœci misyjnej, rozwija i popiera inicjaty-
wy, które maj¹ na celu religijne porozumienie pomiêdzy wyznawcami judaizmu i
chrzeœcijañstwa. Amerykañski Komitet ¯ydowski, staraj¹cy siê zapewniæ bezpie-
czeñstwo ¯ydom w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach, posiada
obecnie oko³o 30 oddzia³ów i skupia ponad 100 tysiêcy cz³onków. W prace Miê-
dzynarodowego Komitetu w³¹czy³a siê tak¿e ¯ydowska Rada ds. Konsultacji
Miêdzyreligijnych w Izraelu i Liga Przeciw Znies³awianiu ¯ydów B’nai B’rith.
Za organizacjami tymi stoj¹ jednak konkretne nazwiska. Pomys³odawc¹ utworze-
nia sta³ego cia³a, które tworzy³oby p³aszczyznê spotkañ przedstawicieli najwiêk-
szych organizacji ¿ydowskich z reprezentantami Koœcio³a Rzymskokatolickiego,
by³ Gerhart Riegner, który przez wiele lat zajmowa³ kluczowe stanowiska w
Œwiatowym Kongresie ¯ydów3. Riegner, dzisiaj ju¿ niemal 90-letni weteran wal-
ki o prawa cz³owieka i uczestnik wszystkich dotychczasowych spotkañ Komitetu
£¹cznoœci, zdawa³ sobie dok³adnie sprawê, ¿e utworzenie sta³ego gremium orga-
nizacji ¿ydowskich do rozmów z Koœcio³em Rzymskokatolickim musi byæ przed-
siêwziêciem o charakterze religijnym. W tym te¿ celu pozyska³ ortodoksyjnego
rabina, przewodnicz¹cego Rady Synagog Amerykañskich, Henrego Siegmana,
tak¿e uczestnika wiêkszoœci wspólnych konferencji. To oni, powo³uj¹c do ¿ycia
w 1969 r. Miêdzynarodowy Komitet ¯ydowski, zwrócili siê oficjalnie do Stolicy
Apostolskiej z propozycj¹ utworzenia Komitetu £¹cznoœci. Z ca³¹ moc¹ trzeba
podkreœliæ, ¿e w³aœnie dziêki ich uporowi i przedsiêbiorczoœci Komitet ten móg³
rozpocz¹æ swoj¹ dzia³alnoœæ w 1970 r. i kontynuowaæ j¹ do chwili obecnej.

Miêdzynarodowy Komitet ¯ydowski nie jest jednak cia³em reprezentatywnym
dla  wiêkszoœci ¯ydów. Dobitnie œwiadczy o tym list wys³any przez Shmuela

2 Na temat relacji miêdzy Miêdzynarodowym Komitetem ¯ydowskim ds. Konsultacji
Miêdzyreligijnych a Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów pisa³ K. Karski, Ruch ekumeniczny wobec ¯ydów,
„Jednota” 9/10(1987)18.

3 ¯ycie i dzia³alnoœæ Riegnera opisuje np. G. Wigoder, Gerhart Riegner – A Biografical Tribute,
„Christian Jewish Relations” 1/2(1991)7-12. Na dalszych stronach tego samego periodyku (13-35)
znajdujemy œwiadectwa np. Edwarda Idrisa Cassidy’ego, Emilio Castro, Franza Mussnera, Johannesa
Willebrandsa.
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Schnitzera do delegata apostolskiego w Jerozolimie po zakoñczeniu czwartego
spotkania Komitetu £¹cznoœci (Rzym, 1975). Autor przypomina, ¿e ¿adna or-
ganizacja ¿ydowska nie jest uprawniona do tego, aby przemawiaæ w imieniu
wiêkszoœci ¯ydów. Schnitzer powiada zdecydowanie: (...) ¿aden ¯yd nie mo¿e
roœciæ sobie prawa, aby reprezentowaæ naród ¿ydowski i jego religiê. Instytucje,
które wysy³aj¹ przedstawicieli, aby prowadziæ dialog z Koœcio³em, nie s¹ wy-
brane przez naród (...). Amerykañski Komitet ¯ydowski, Œwiatowy Kongres ¯y-
dów, Rada Synagog Amerykañskich oraz B’nai B’rith s¹ organizacjami aktyw-
nymi i godnymi szacunku. Maj¹ one reputacjê i autorytet, lecz nie posiadaj¹
mandatu, który by ich upowa¿nia³ do przemawiania w imieniu narodu ¿ydow-
skiego4.

Pocz¹tki dzia³alnoœci Komitetu £¹cznoœci nie by³y ³atwe. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e
watykañska Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem powsta³a dopiero
22 paŸdziernika 1974 r., a wiêc cztery lata po powstaniu Komitetu £¹cznoœci.
Owszem, po zakoñczeniu Drugiego Soboru Watykañskiego utworzono przy Se-
kretariacie ds. Jednoœci Chrzeœcijan, z inicjatywy jego przewodnicz¹cego, kard.
Augustyna Bei i za pe³n¹ akceptacj¹ papie¿a Paw³a VI, ma³e Biuro ds. Kontak-
tów miêdzy Katolikami a ¯ydami, maj¹ce na celu koordynowanie prac, które po-
zwoli³yby wprowadziæ w ¿ycie soborow¹ deklaracjê „Nostra aetate”. Przypo-
mnijmy, ¿e dokument ten, uchwalony 28 paŸdziernika 1965 r., podejmuj¹c zagad-
nienia dotycz¹ce stosunku Koœcio³a Rzymskokatolickiego do innych religii, a
wiêc tak¿e do judaizmu, otworzy³ praktycznie drogê dla tych wszystkich, którzy
chcieli w sposób oficjalny zajmowaæ siê dialogiem chrzeœcijañsko-¿ydowskim.
Wspomniane Biuro nie mia³o jednak okreœlonego statusu. Nie sprecyzowany by³
tak¿e do koñca zakres jego prac oraz kompetencji. Na jego czele sta³ holenderski
biblista Cornelius Rijk.

Pionierska dzia³alnoœæ Holendra, co mo¿e zastanawiaæ, nie by³a bli¿ej znana
urzêdnikom Watykanu. Dla przyk³adu zauwa¿my, ¿e podczas pierwszego spo-
tkania Komitetu £¹cznoœci, które odby³o siê w Pary¿u (1971), delegacji kato-
lickiej przewodniczy³ o. Jérôme Hamer z Sekretariatu ds. Jednoœci. Na pocz¹t-
ku obrad zauwa¿y³, i¿ w sk³adzie katolickiej delegacji znajduje siê tak¿e Rijk,
obok nazwiska którego napisano: dyrektor watykañskiego Biura ds. Kontaktów
miêdzy Katolikami a ¯ydami. Hamer stwierdzi³ nagle, wprowadzaj¹c w zak³o-
potanie ¿ydowskich przedstawicieli konferencji, którzy dobrze znali holender-
skiego biblistê, ¿e takie cia³o nie istnieje przy ¿adnej z agend Stolicy Apostol-
skiej5. Zreszt¹, po kilku latach Rijk, tak¿e ze wzglêdu na swoj¹ chorobê, opu-
œci³ zajmowane stanowisko.

4 List Shmuela Schnitzera znajduje siê w: Aktach Miêdzynarodowego Centrum Dialogu i Informacji
¯ydowsko-Chrzeœcijañskiej (Service International de Documentation Judéo-Chrétienne) w Rzymie,
sygnatura 476. Dalej: Akta z podaniem numeru sygnatury.

5 Uwagê na temat tego incydentu podajê za: G. Riegner, Ne jamais désespérer. Soixante années au
service du peuple juif et des droits de l’homme, Paris 1998, s. 396.
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Zasady, na których mia³ opieraæ swoj¹ dzia³alnoœæ Komitet £¹cznoœci, przyjê-
te zosta³y w Rzymie 22 grudnia 1970 r. Stanowi¹ one owoc kilkudniowych obrad
i znajduj¹ siê w dokumencie nazywanym umownie „Memorandum of Understan-
ding” (Memorandum w sprawie porozumienia)6. Podkreœlaj¹c, ¿e we wspólnych
relacjach powinna zostaæ zachowana w stopniu najwy¿szym to¿samoœæ partne-
rów dialogu, dokument ten zaznacza, ¿e wzajemne stosunki musz¹ byæ oparte na
religijnych podstawach. Swoim jednak zasiêgiem, jak czytamy dalej, maj¹ one
obejmowaæ wszystkie dziedziny ludzkiej egzystencji. Problemy, którymi mo¿na
by³o wiêc wspólnie siê zaj¹æ, nie by³y praktycznie niczym ograniczone. Tak przy-
jêta formu³a nie wyklucza³a tak¿e kwestii politycznych, dotycz¹cych pañstwa ¿y-
dowskiego i zagadnieñ spo³ecznych, które ¿ywo porusza³y ¯ydów i katolików. W
przysz³oœci doprowadzi³o to do  nieporozumieñ wœród cz³onków Komitetu £¹cz-
noœci.

W „Memorandum of Understanding” szczególn¹ uwagê zwraca siê na zagad-
nienia dotycz¹ce antysemityzmu. Jest to zupe³nie zrozumia³e. Antysemityzm
chrzeœcijan, wyra¿aj¹cy siê w uprzedzeniach i wrogich postawach, przez ca³e
wieki nie pozwala³ na jakikolwiek rzeczowy i wspólny dialog. Tekst porozumie-
nia jest pod tym wzglêdem bardzo jednoznaczny. Jednym z celów dzia³alnoœci
Komitetu £¹cznoœci jest eliminowanie antysemityzmu we wszystkich jego for-
mach (...), zw³aszcza w podrêcznikach do nauczania religii i historii, tak, aby
przedstawiæ z uszanowaniem judaizm w zgodnoœci z jego samorozumieniem na
wszystkich szczeblach nauczania i wychowania. Nale¿y przejrzeæ liturgiczne i pa-
raliturgiczne teksty w celu unikniêcia obraŸliwych odniesieñ  i  przedstawieñ  ju-
daizmu,  bez zacierania ró¿nic pomiêdzy nim a Koœcio³em7.

Wœród postulatów porozumienia z 1970 r. znajdujemy tak¿e bardzo ogólnie
sformu³owane propozycje nawi¹zania szerszej wspó³pracy miêdzy innymi w na-
stêpuj¹cych dziedzinach: sprawiedliwoœci i pokoju, wolnoœci i godnoœci cz³owie-
ka, walki z ubóstwem, rasizmem oraz wszystkimi formami dyskryminacji. Nie
omieszkano zwróciæ tak¿e uwagi na potrzebê ochrony praw cz³owieka, szczegól-
nie do religijnej wolnoœci. Bardzo krótko zasygnalizowano równie¿ potrzebê stu-
dium nad islamem. Wspó³praca, jak czytamy w „Memorandum”, ma prowadziæ
do uczciwej prezentacji judaizmu i chrzeœcijañstwa za pomoc¹ wszystkich œrod-
ków wychowawczych. Kolejnym krokiem mia³y byæ studia nad wspólnym dzie-
dzictwem ¯ydów i chrzeœcijan.

Dla podkreœlenia absolutnej równoœci partnerów dialogu, obradom mieli prze-
wodniczyæ na przemian przedstawiciele jednej lub drugiej delegacji. Zdecydowa-
no, ¿e spotkania bêd¹ odbywaæ siê raz do roku. W pierwszych latach pracy Ko-

6 Imponuj¹co wygl¹da lista watykañskich dykasterii, które by³y reprezentowane na tym spotkaniu:
Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan, Biuro ds. Kontaktów miêdzy Katolikami a ¯ydami, Kongregacja
Nauki Wiary, Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Kongregacja dla Koœcio³ów Wschodnich i
Papieska Rada Iustitia et Pax. W imieniu Miêdzynarodowego Komitetu ¯ydowskiego ds. Konsultacji
Miêdzyreligijnych dokument podpisali Henry Siegman i Gerhart Riegner.
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mitetu nie by³y one jednak zorganizowane w sposób zadowalaj¹cy. Sytuacjê tê
mo¿na chyba wyjaœniæ ma³ym wówczas doœwiadczeniem w oficjalnym dialogu
chrzeœcijañsko-¿ydowskim, a tak¿e nik³ym zainteresowaniem pracami Komitetu
£¹cznoœci, zarówno ze strony katolickiej, jak i ¿ydowskiej. W trakcie trzydnio-
wych obrad konferencje mia³y byæ poœwiêcone ustalonemu wczeœniej zagadnie-
niu  g³ównemu oraz wymianie informacji na temat bie¿¹cych problemów.

W pierwszych latach dzia³alnoœci Komitetu £¹cznoœci najwiêcej czasu prze-
znaczano na wymianê informacji. Na drugim z kolei spotkaniu, w Marsylii
(1972) informowano siê o sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz stanowisku Waty-
kanu na temat terroryzmu. ¯ydzi przekazali delegatom katolickim informacje o
dzia³aniach podejmowanych przez ich organizacje, a tak¿e samo pañstwo Izrael,
na rzecz pokoju i rozwoju pañstw tzw. Trzeciego Œwiata.

Watykañscy delegaci, zapytywani przez przedstawicieli Miêdzynarodowego
Komitetu ¯ydowskiego, mówili o dzia³alnoœci i reorganizacji Papieskiej Rady Iu-
stitia et Pax, sytuacji katolików w Zwi¹zku Radzieckim, nowych ruchach zaanga-
¿owanych w ewangelizacjê na terenie Stanów Zjednoczonych. Musieli w zwi¹z-
ku z tym wyjaœniaæ, dlaczego podczas prowadzenia dzia³alnoœci ewangelizacyj-
nej, w sposób pejoratywny przedstawia siê judaizm.

¯ydzi mówili o badaniach archeologicznych, które dotyczy³y pocz¹tków
chrzeœcijañstwa oraz o religijnoœci wspó³czesnych Izraelczyków. Omówili tak¿e
sympozjum zorganizowane przez Radê Europy (wrzesieñ 1972, Louvain) na te-
mat prezentacji zagadnieñ dotycz¹cych religii w podrêcznikach do historii. Zwra-
cali uwagê na przejawy antysemityzmu we W³oszech, Francji, Argentynie i ogól-
nie w Ameryce £aciñskiej oraz w Stanach Zjednoczonych8.

Znacznie trudniej by³o zaprezentowaæ w Marsylii temat, który, zgodnie z
wczeœniejszymi ustaleniami, mia³ dominowaæ podczas obrad. Pomimo tego,
¿e zagadnienie „Naród i ziemia w tradycji ¿ydowskiej i chrzeœcijañskiej” zo-
sta³o ustalone rok wczeœniej i by³o zasygnalizowane w „Memorandum of Un-
derstanding”, w Marsylii poœwiêcono mu tylko jedn¹ sesjê, ograniczaj¹c siê
zasadniczo do ogólnego zaprezentowania nie w pe³ni przygotowanych jeszcze
referatów. W ogóle nie poruszono tematu praw cz³owieka w ujêciu katolic-
kim, poniewa¿ nie przygotowano referatu na ten temat. Zreszt¹,  z zaprezen-
towaniem tej kwestii katolicy mieli problemy równie¿ podczas kolejnych
spotkañ.

Z Marsylii dyskusjê o prawach cz³owieka przesuniêto najpierw do Antwerpii
(1973), a potem do Rzymu (1975). W stolicy W³och katolicy jednak nie przedsta-
wili stosownego referatu. Tekst, który w koñcu zosta³ dostarczony, napisany zo-
sta³ w jêzyku w³oskim i, niestety, nie zadbano o jego przek³ad. Z koniecznoœci
jeden z katolickich uczestników konferencji musia³ bez specjalnego przygotowa-
nia wyjaœniæ stanowisko Koœcio³a na temat praw cz³owieka. Ograniczono siê

7 Polski tekst „Memorandum of Understanding” znajduje siê w: G. Ignatowski, dz. cyt., s. 199-200.
8 Zob. Akta, 462.
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wiêc w 1975 r. do refleksji nad ¿ydowskim referatem. Temat koncepcji praw
cz³owieka w ujêciu  katolickim nie powróci³ ju¿ nigdy na obrady Komitetu £¹cz-
noœci.

Podczas pierwszych spotkañ nie by³y jasne dla ¯ydów zakres i kompetencje
katolickich cz³onków Komitetu £¹cznoœci. Z du¿¹ determinacj¹ nie tylko po-
wracali oni ci¹gle do kwestii zwi¹zanych z nieuznawaniem przez Watykan Pañ-
stwa Izrael, lecz naciskali równie¿ na katolików, aby do³o¿yli wszelkich starañ,
które mog³yby doprowadziæ do unormowania tego stanu rzeczy. Katolicy byli
zmêczeni tymi postulatami. W jednym z pierwszych sprawozdañ czytamy na-
wet, ¿e w zwi¹zku z t¹ spraw¹ byli nawet sk³onni z³o¿yæ swoje mandaty. Kom-
petencje katolików musia³y byæ omawiane jeszcze na trzecim i czwartym spo-
tkaniu: w Antwerpii (1973) i w Rzymie (1975). Sytuacja taka o tyle zastanawia,
¿e ju¿ na pierwszym spotkaniu Komitetu £¹cznoœci, w Pary¿u (1971) zosta³y –
jak podaje oficjalny komunikat z tych obrad – wyjaœnione kompetencje katolic-
kich delegatów9.

Spójrzmy na dyskusjê z Antwerpii. Zaniepokojony tym, ¿e zagadnienie kom-
petencji katolickich cz³onków Komitetu £¹cznoœci kolejny raz znalaz³o siê w
programie obrad, reprezentant strony katolickiej  Contenson podkreœla³, ¿e wszel-
kie zagadnienia, które s¹ podejmowane w ramach wspólnych prac, maj¹ aspekt
religijny. Przypomina³, ¿e katoliccy cz³onkowie Komitetu nie s¹ upowa¿nieni do
poruszania w sposób bezpoœredni wszystkich tematów. Contenson mówi³: Mo¿e-
my zajmowaæ siê tylko religijnymi problemami. Nale¿y to do naszych specyficz-
nych kompetencji. Poniewa¿ religijne zagadnienia obejmuj¹ wiele ró¿nych aspek-
tów, nie mo¿emy ich rozwi¹zywaæ bezpoœrednio; musimy zwracaæ siê do innych
dykasterii w Watykanie. (...) W pewnych okolicznoœciach jesteœmy „³¹cznikiem”
pomiêdzy wami i niektórymi innymi biurami Watykanu (gdzie sprawy posuwaj¹
siê bardzo powoli ze wzglêdu na wiele, wiele powodów)10. PóŸniej musia³ wyja-
œniaæ rolê, jak¹ odgrywa Sekretariat Stanu, a szczególnie Rada ds. Publicznych
Koœcio³a, która zajmuje siê w sposób szczególny relacjami pomiêdzy Watykanem
a innymi pañstwami.

Pierwsze spotkania Komitetu £¹cznoœci dostarcza³y tak¿e niema³o zwyk³ych,
formalnych problemów organizacyjnych. Pierwotnie ustalono, ¿e ka¿da ze stron
bêdzie reprezentowana przez 5 delegatów. Mieli byæ oni mianowani na okres
trzech lat. W Antwerpii, po trzech latach pracy Komitetu, nie by³o to jednak tak
bardzo oczywiste. Miêdzynarodowy Komitet ¯ydowski postanowi³ wys³aæ na to
spotkanie 11 oficjalnych delegatów. ¯ywo na tê wiadomoœæ mia³ zareagowaæ kar-
dyna³ Johannes Willebrands, przewodnicz¹cy Sekretariatu ds. Jednoœci: nie chce-
my byæ „pokonani” przez ¯ydów! Ustalono wiêc, ¿e  w Antwerpii Komitet ¯y-
dowski bêdzie reprezentowany przez 5 oficjalnych delegatów. Inni bêd¹ pe³niæ

9 Zob. sprawozdanie ze spotkania w Pary¿u Church and Judaism, „The Secretariat For Promoting
Christian Unity. Information Service” 2(1972)19.

10 Meeting of Catholic-Jewish Liaison Committee, Akta, 430, s. 74.
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funkcje zastêpców, konsultantów lub doradców. Kolejne spotkania Komitetu
£¹cznoœci, szczególnie te po roku 1975, by³y jednak znacznie lepiej zorganizo-
wane11.

Przypomnijmy wszystkie dotychczasowe spotkania Komitetu £¹cznoœci i naj-
wa¿niejsze tematy  wówczas poruszane:

 I. Pary¿, 14 – 16 grudnia 1971 r. – Sprawy organizacyjne: kompetencje ka-
tolickich i ¿ydowskich cz³onków Komitetu £¹cznoœci.

II. Marsylia, 18 – 20 grudnia 1972 r. – Bie¿¹ce problemy wynikaj¹ce z anty-
semityzmu, terroryzmu, prozelityzmu, religijne trudnoœci w pañstwie Izrael, ¿y-
dowskie rozumienie chrzeœcijañstwa, sytuacja katolików i ¯ydów w Zwi¹zku Ra-
dzieckim.

III. Antwerpia, 4 – 6 grudnia 1973 r. – Religijna wspólnota, lud i naród w
¿ydowskiej i chrzeœcijañskiej tradycji.

IV. Rzym, 7 – 10 stycznia 1975 r. – Dyskusja na temat zadañ Komisji Stolicy
Apostolskiej do Spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem oraz refleksja nad
pierwszym dokumentem tej¿e komisji: „Wskazówki i sugestie w sprawie wpro-
wadzenia w ¿ycie deklaracji soborowej „Nostra aetate” nr. 4". Rozumienie praw
ludzkich w ¿ydowskiej tradycji.

V. Jerozolima, 1 – 3 marca 1976 r. – Ocena i rozwój stosunków katolicko-
¿ydowskich od publikacji „Nostra aetate” do „Wskazówek i sugestii”.

VI. Wenecja, 28 – 30 marca 1977 r. – Katolickie pojêcie misji.
VII. Toledo i Madryt, 5 – 7 kwietnia 1978 r. – Obraz ¯ydów i judaizmu we

wspó³czesnym katolickim nauczaniu oraz chrzeœcijañstwa w ¿ydowskich publika-
cjach z perspektywy minionych wieków, a tak¿e na podstawie wspó³czesnej lite-
ratury judaistycznej.

VIII. Regensburg, 22 – 25 paŸdziernika 1979 r. – Rozumienie wolnoœci reli-
gijnej przez judaizm i chrzeœcijañstwo. Wychowanie do dialogu w spo³eczeñstwie
pluralistycznym.

IX. Londyn, 31 marca – 2 kwietnia 1981 r. – Sekularyzacja jako wyzwanie
dla judaizmu i chrzeœcijañstwa.

X. Mediolan, 6 – 9 paŸdziernika 1983 r. – Znaczenie i œwiêtoœæ ludzkiego
¿ycia wobec wspó³czesnych aktów przemocy.

 XI. Amsterdam, 27 – 29 marca 1984 r. – Nowe pokolenia wobec wiary i
religijnej tradycji.

XII. Rzym, 28 – 30 paŸdziernika 1985 r. – Podsumowanie 20 lat stosunków
Koœcio³a katolickiego z ¯ydami oraz refleksja nad nowym dokumentem Stolicy
Apostolskiej „¯ydzi i judaizm w g³oszeniu S³owa Bo¿ego i katechezie Koœcio³a
Katolickiego (Wskazówki do w³aœciwego przedstawiania tych zagadnieñ)” z 24
czerwca 1985 r.

11 WypowiedŸ Willebrandsa, jak i inne kwestie zwi¹zane z liczb¹  reprezentantów w Antwerpii, zob.
tam¿e, s. 78.
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XIII. Praga, 3 – 6 wrzeœnia 1990 r. – Historyczny i religijny wymiar antyse-
mityzmu i jego zwi¹zki z Szoah (Holokaust).

XIV. Baltimore, 4 – 7 maja 1992 r. – Szoah, antysemityzm, wspó³praca
(szczególnie w dziedzinie wychowania).

XV. Jerozolima, 23 – 26 maja 1993 r. – Rodzina: tradycyjne postrzeganie i
wspó³czesnoœæ; ekologia.

XVI. Rzym, 23 – 26 marca 1998 r. – Wychowanie, co i jak nauczaæ o innych,
dyskusja na temat ochrony œrodowiska oraz nad dokumentem watykañskiej Ko-
misji: „Pamiêtamy: Refleksja nad Szoah” z 16 marca 1998 r.

W minionych latach wydano kilka zbiorów dokumentów, które dotycz¹ relacji
chrzeœcijañsko-¿ydowskich. Publikowano w nich tak¿e dokumenty Komitetu
£¹cznoœci12. Gwoli prawdy nale¿y przyznaæ, ¿e s¹ to po prostu komunikaty z ko-
lejnych obrad, przygotowane przez katolickich i ¿ydowskich cz³onków Komitetu,
które zosta³y przekazane do prasy. Pierwsze z nich s¹ bardzo krótkie i ogólne.
Informuj¹c tylko ogólnie o poruszanych tematach, podaj¹ listê uczestników ob-
rad. Od spotkania w Rzymie (1975) mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e komunikaty te zaczy-
naj¹ siê rozrastaæ.

Podczas gdy w sprawozdaniu z obrad w 1975 r. znajdujemy jedynie informacje o
tym, jakie zagadnienia poruszyli ¿ydowscy i katoliccy uczestnicy spotkania, o tyle w
komunikacie  ze spotkania w Jerozolimie (1976) s¹ ju¿ podane krótkie streszczenia
wyg³oszonych referatów. W kolejnym sprawozdaniu, tym razem z Wenecji (1977),
znajdujemy nie tylko cytaty z jedynego wówczas wyk³adu, który wyg³oszony zosta³
przez profesora teologii biblijnej Tomasso Federici  na temat misji i œwiadectwa, lecz
tak¿e ¿ydowsk¹ ocenê tego wyst¹pienia. Henry Siegman, jak czytamy w komunika-
cie, powiedzia³: jest to  tekst opracowany przez katolika, który porusza  zagadnienia
teologiczne. Bez zastrze¿eñ potêpiono w  nim prozelityzm. W tekœcie odrzucono
wszystkie próby utworzenia jakiegokolwiek rodzaju organizacji dla nawracania ¯y-
dów. Tekst jest wyrazem znacznego postêpu w Koœciele katolickim i  musi przyczyniæ
siê do g³êbszego zrozumienia pomiêdzy dwiema religiami13.

Sprawozdania z ostatnich spotkañ (Baltimore – 1992, Jerozolima – 1994 i
Rzym – 1998) s¹ ju¿ bardzo rozbudowane. Szczegó³owo przedstawiaj¹ treœæ wy-
k³adów oraz stanowiska, jakie zajêli wobec nich cz³onkowie Komitetu £¹cznoœci.

Trudny do sprecyzowania jest tekst z Pragi (1990), który niemal w ca³oœci po-
œwiêcony jest antysemityzmowi. Jego forma przypomina zarówno komunikat, jak
i ostatnie wspólne dokumenty. By³by wiêc on jakby form¹ przejœciow¹. Faktycz-
nie, podczas dwóch ostatnich spotkañ Komitetu £¹cznoœci przyjêto nie tylko
wspólne komunikaty, lecz tak¿e opracowano dokumenty: w Jerozolimie – na te-
mat rodziny, w Rzymie – o ochronie œrodowiska naturalnego.

12 Zob. np. Die Kirchen und das Judentum. Dokumente von 1945-1985,  R. Rendtorff, H. H. Henrix
(red.), München 1988.

13 Tam¿e, s. 669.
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W dokumencie na temat rodziny znajdujemy ogólne stwierdzenia, typu:
Podkreœlamy, ¿e ze wzglêdu na swoj¹ istotê dobro stanowi: œwiêtoœæ, trwa³oœæ
ma³¿eñstwa i rodziny. W innym miejscu napotykamy stwierdzenia bardziej
szczegó³owe: zarówno dla ¯ydów, jak i dla chrzeœcijan rodzina jest trwa³¹
wspólnot¹ mi³oœci i solidarnoœci, opart¹ na Bo¿ym przymierzu. W tekœcie przy-
pomina siê tak¿e o tym, ¿e podstawowym prawem rodziny jest wychowanie
potomstwa. Znajduj¹ siê w nim równie¿ wezwania skierowane do w³adz pañ-
stwowych i miêdzynarodowych: pañstwo i organizacje miêdzynarodowe s¹ zo-
bowi¹zane do ochrony rodziny za pomoc¹ œrodków politycznych, spo³ecznych,
ekonomicznych i prawnych. Autorzy dokumentu nie ukrywaj¹ tak¿e, ¿e ró¿ni¹
siê w sposób zasadniczy w spojrzeniu na rodzinê. Ró¿nice te jednak nie prze-
szkadzaj¹ odnaleŸæ podzielanych przez wyznawców judaizmu i chrzeœcijan
trwa³ych i solidnych wartoœci14.

Interesuj¹cy jest tak¿e dokument na temat ochrony œrodowiska naturalnego,
przyjêty 25 marca 1998 r. w Rzymie. Prawie ca³y jego tekst  oparty jest na wspól-
nych elementach wiary i fragmentach z pierwszych piêciu ksi¹g Pisma Œwiêtego.
Autorzy nie ukrywaj¹, podobnie jak poprzednio, rozbie¿noœci w spojrzeniu na
Bibliê. To, co wspólne, jest jednak dla nich wa¿niejsze. Mówi¹c inaczej, ¯ydzi i
chrzeœcijanie mog¹ razem zaakceptowaæ i uznaæ podstawowe wartoœci  w dzie-
dzinie ekologii. W dokumencie czytamy miêdzy innymi, ¿e ca³e stworzenie jest
dobre i tworzy harmonijn¹ ca³oœæ, pomimo tego, ¿e naruszy³ je akt niepos³uszeñ-
stwa. W tekœcie, jak widzimy, nie mówi siê wprost o grzechu pierworodnym, lecz
u¿ywa terminu „akt niepos³uszeñstwa”. Jest to zrozumia³e. ¯ydzi i chrzeœcijanie
ró¿ni¹ siê bowiem zasadniczo w spojrzeniu na konsekwencje tego, co wydarzy³o
siê w ogrodzie Eden. Ca³oœæ jest wyraŸnie ukierunkowana na cz³owieka. Jeœli
kiedykolwiek wyrz¹dza siê szkodê œrodowisku naturalnemu, ma to g³êboki wp³yw
na ¿ycie pojedynczych osób oraz wspólnot. Szacunek dla Bo¿ego stworzenia, któ-
rego jesteœmy czêœci¹,  musi  staæ siê sposobem na ¿ycie15.

Gdzie dostrzegam pêkniêcia w pracy Komitetu £¹cznoœci?
Za pierwsze z nich uzna³bym pewn¹ nielojalnoœæ katolickich cz³onków Komi-

tetu wobec ¿ydowskich partnerów. Przypomnijmy, ¿e watykañska Komisja ds.
Kontaktów Religijnych z Judaizmem, która koordynuje prace Komitetu £¹czno-
œci ze strony katolickiej, opublikowa³a trzy dokumenty: 3 stycznia 1975 r. –
„Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w ¿ycie deklaracji soborowej
„Nostra aetate” nr 4”, nastêpnie 24 czerwca 1985 r., „¯ydzi i judaizm w  g³osze-
niu S³owa Bo¿ego i katechezie Koœcio³a katolickiego (Wskazówki do w³aœciwe-
go przedstawiania tych zagadnieñ)”, oraz 16 marca 1998 r., „Pamiêtamy: Reflek-
sja  nad Szoah”.

 14 Tekst Wspólnej deklaracji na temat rodziny, [w]: G. Ignatowski, dz. cyt., s. 205-207.
15 Por. Miêdzynarodowy Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoœci, Wspólna deklaracja na temat

œrodowiska naturalnego (Rzym, 25 marca 1998), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne nr 1(1999)127-129.



70 GRZEGORZ  IGNATOWSKI

Projekty tych dokumentów w ogóle nie by³y omawiane, ani nawet zaprezento-
wane przed opublikowaniem, ¿ydowskim cz³onkom Komitetu £¹cznoœci. W wy-
padku pierwszego z nich nale¿y nawet mówiæ o du¿ym zaskoczeniu. ¯ydzi, któ-
rzy przyjechali do Rzymu na czwarte spotkanie Komitetu £¹cznoœci, zapoznali
siê z jego treœci¹ tu¿ przed obradami. Opublikowanie dokumentu niemal zbieg³o
siê z dat¹ obrad Komitetu. Dyskusja nad „Wskazówkami i sugestiami” by³a wiêc
z koniecznoœci spontaniczna.

Trzeba zaznaczyæ, ¿e drugi z wymienionych dokumentów zosta³ przedstawio-
ny wczeœniej cz³onkom Miêdzynarodowego Komitetu ¯ydowskiego ds. Konsul-
tacji Miêdzyreligijnych. Cz³onkowie watykañskiej Komisji nie chcieli jednak
ws³uchaæ siê w opinie ¿ydowskich kolegów. Œwiadczy o tym wydane tego same-
go dnia, co watykañski dokument, oœwiadczenie Komitetu ¯ydowskiego. Czyta-
my w nim, ¿e jego przewodnicz¹cy, rabin Mordechai Waxman, wczeœniej wys³a³
telegram do kardyna³a Willebrandsa [przewodnicz¹cego Komisji ds. Kontaktów
Religijnych z Judaizmem – dop. moje G. I.], podpisany przez wszystkich jego
cz³onków, którzy ze zdumieniem szukali wyjaœnienia i okazji do konsultacji na te-
mat dokumentu. Zakoñczenie oœwiadczenia ¿ydowskiego by³o jeszcze bardziej
dramatyczne: dokument ten okazuje siê krokiem wstecz w katolicko-¿ydowskich
stosunkach i mo¿e zagra¿aæ wspólnym osi¹gniêciom, do jakich doszliœmy w dia-
logu przez studia i dzia³anie w ostatnich latach16. Faktycznie, jeœli przeanalizuje-
my lata, w których obradowa³ Komitet £¹cznoœci, to zauwa¿ymy, ¿e po roku
1985 r. przesta³ on spotykaæ siê w miarê regularnie. Zakwestionowana zosta³a
przecie¿ ranga wspólnych spotkañ.

Jeszcze bardziej zaskakuj¹co wypada porównanie dokumentu „Pamiêtamy:
Refleksja nad Szoah” z uzgodnieniami Komitetu £¹cznoœci. Treœæ watykañskiego
tekstu odbiega od tego, co zosta³o razem ustalone w ramach prac Komitetu. We-
dle watykañskiego dokumentu wspó³czesny antysemityzm, którego skrajn¹ formê
stworzy³ nazizm, zrodzi³ siê zupe³nie niezale¿nie od wczeœniejszych postaw i
tego, co naucza³y Koœcio³y o ¯ydach i judaizmie. Tymczasem w oœwiadczeniu
Komitetu £¹cznoœci z  Pragi (6 wrzeœnia 1990 r.) czytamy, ¿e wspólna dyskusja
doprowadzi³a  do uznania, ¿e pewne tradycyjne myœli, nauczanie, przepowiadanie
oraz praktyki katolickie w czasie okresu patrystycznego  i  œredniowiecza przyczy-
ni³y  siê  do powstania antysemityzmu w spo³eczeñstwie zachodnim17.

Wobec ostrej krytyki katoliccy cz³onkowie Komitetu £¹cznoœci najczêœciej
powtarzali, ¿e dokumenty watykañskie odzwierciedlaj¹ stanowisko Koœcio³a
Rzymskokatolickiego, a wiêc nie musz¹ byæ wczeœniej omawiane z ¿ydowskimi
partnerami. Wyjaœnienia tego typu niewiele wnosz¹. Czy dokumenty wydawane
wspólnie, nie s¹ równie¿ wyrazem stanowiska Koœcio³a? Wydawane przez jedn¹
ze stron musz¹ przede wszystkim opieraæ siê na tym, co wypracowano razem.
Nie mog¹ przechodziæ obojêtnie obok tego dorobku. Czy mo¿na jeszcze dzisiaj

16 G. Ignatowski, dz. cyt., s. 180.
17 Ten¿e, s. 200-201.
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18 Fifteen Years of Catholic-Jewish Dialogue 1970-1985, Libreria Editrice Vaticana – Libreria Editrice
Lateranense 1988.

19 Pawe³ VI, Przemówienie do Miêdzynarodowego Katolicko-¯ydowskiego Komitetu £¹cznoœci, „Znak”
2/3(1983)190.

20 ¯ydzi i judaizm w dokumentach Koœcio³a i nauczaniu Jana Paw³a II (1965-1989), W. Chrostowski,
R. Rubinkiewicz (red.), Warszawa 1990, s. 160.

wydawaæ oœwiadczenia na temat aktualnych zagadnieñ, które dotycz¹ relacji
chrzeœcijañsko-¿ydowskich, bez wczeœniejszych wzajemnych konsultacji? Jest to
pytanie, które powinno towarzyszyæ wszystkim, którzy chc¹ byæ zaanga¿owani w
jakikolwiek dialog, nie tylko  miêdzyreligijny.

W pracach Komitetu £¹cznoœci trzeba uznaæ za niezmiernie cenne to, ¿e wy-
znawcy judaizmu i katolicy w koñcu prze³amali bariery i zaczêli wspólnie mówiæ
o pal¹cych problemach z religijnej perspektywy. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e
¯ydzi maj¹ do dzisiaj ogromne trudnoœci, aby prowadziæ dialog na tematy œciœle
religijne. Gotowi s¹ natomiast rozmawiaæ z chrzeœcijanami na tematy spo³eczne.
Opracowane przez Komitet £¹cznoœci dokumenty na temat rodziny i œrodowiska
naturalnego podchodz¹ do zagadnienia z perspektywy religijnej. Byæ mo¿e stano-
wi to dobry znak dla dalszych prac. Niestety, trzeba przyznaæ z pewnym ¿alem,
¿e nawet czasopisma katolickie, które powsta³y w tym celu, aby promowaæ dia-
log chrzeœcijañsko-¿ydowski, nie zwróci³y uwagi na te teksty.

Ogólnie trzeba stwierdziæ, ¿e brakuje zupe³nie zainteresowania pracami Komi-
tetu. Kilkakrotnie zapowiadano w Polsce wydanie, opublikowanego w Rzymie w
1988 r., zbioru najwa¿niejszych referatów wyg³oszonych podczas spotkañ Komi-
tetu £¹cznoœci18. Niestety, skoñczy³o siê tylko na zapowiedziach.

W przysz³oœæ nale¿y patrzeæ jednak z nadziej¹, skoro rangê Komitetu £¹czno-
œci, który kilkakrotnie obradowa³ w Rzymie, usi³owali zawsze podnieœæ papie¿e,
Pawe³ VI i Jan Pawe³ II. Pierwszy z nich, 10 stycznia 1975 r. przypomina³ cz³on-
kom Komitetu £¹cznoœci, ¿e w przesz³oœci wzajemne relacje nie tylko by³y nega-
tywne. Wyrazi³ potem ¿yczenie, aby w sposób odpowiedni dla naszych czasów
(...) zapanowa³ prawdziwy dialog pomiêdzy judaizmem i chrzeœcijañstwem19.

Jan Pawe³ II, 10 lat póŸniej, nie mówi³ ju¿ w kategoriach ¿yczeñ i postula-
tów. 28 paŸdziernika 1985 r., przemawiaj¹c do cz³onków Komitetu £¹cznoœci,
przypomnia³, ¿e ¯ydów i Koœció³ ³¹czy szczególna, poniewa¿ ustanowiona
przez samego Boga, œwiêta wiêŸ. Potem zaœ zauwa¿y³, ¿e Miêdzynarodowy Ko-
mitet £¹cznoœci, który tworzycie, jest sam w sobie dowodem i praktycznym ob-
jawem tej wiêzi 20.
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CHARTA OECUMENICA

wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami w Europie

PROJEKT

Do Koœcio³ów cz³onkowskich Konferencji
Koœcio³ów Europejskich
i Rady Konferencji Episkopatów Europy

Genewa/St. Gallen, w lipcu 1999 r.

Drodzy przyjaciele w Chrystusie,

Pozdrowienia w imieniu naszego jedynego Pana Jezusa Chrystusa.
Z upowa¿nienia wspólnego komitetu Konferencji Koœcio³ów Europejskich

[KEK] i Rady Konferencji Episkopatów Europy [CCEE] wyra¿amy radoœæ, ¿e
mo¿emy zaprosiæ wasz Koœció³  do udzia³u w wydarzeniu, które rokuje, i¿ stanie
siê jedn¹ z najwa¿niejszych inicjatyw ekumenicznych w Europie. Dzieje siê to w
krytycznym momencie ¿ycia naszego kontynentu, jako ¿e zbli¿amy siê do nowe-
go millenium.

Jako za³¹cznik znajdziecie kopiê projektu proponowanej

CHARTA OECUMENICA DLA EUROPY

Chcielibyœmy wam objaœniæ t³o owej Charta Oecumenica, proces jej przygoto-
wania i dalsze kroki, jakie nale¿y podj¹æ – kroki, do których realizacji zaprasza-
my obecnie wasz Koœció³.

T³o

Drugie  Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, obraduj¹ce  w Grazu (Au-
stria) w 1997 r. pod has³em: „Pojednanie – dar Bo¿y i Ÿród³o naszego ¿ycia”,
sformu³owa³o miêdzy innymi nastêpuj¹ce zalecenie:
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Zalecamy Koœcio³om opracowanie wspólnego dokumentu, zawieraj¹cego pod-
stawowe obowi¹zki i prawa ekumeniczne oraz wyprowadzaj¹cego z tego szereg
ekumenicznych wytycznych, regu³ i kryteriów, które Koœcio³om,  ich kierownic-
twom i wszystkim cz³onkom pomog¹ rozró¿niaæ miêdzy prozelityzmem a œwiadec-
twem chrzeœcijañskim, jak równie¿ miêdzy fundamentalizmem a prawdziw¹ wier-
noœci¹ wobec wiary, a w ostatecznym efekcie pomog¹ kszta³towaæ stosunki miê-
dzy Koœcio³ami wiêkszoœciowymi i mniejszoœciowymi w duchu ekumenicznym
(Zalecenia dalszych dzia³añ, 1.2).

Zalecenie to uzasadniano w sposób nastêpuj¹cy: Trudna sytuacja, w której z
powodu ró¿nych okolicznoœci znajduje siê obecnie wspólnota ekumeniczna, do-
maga siê podjêcia œwiadomych przeciwdzia³añ.  Konieczne wydaje siê pielêgno-
wanie ekumenicznej kultury wspó³¿ycia i wspó³pracy oraz stworzenie podstawy
do tego zobowi¹zuj¹cej.

W nastêpstwie Zgromadzenia w Grazu, zgodnie z jego wytycznymi, dyskutowano
w krêgach KEK i CCEE nad ide¹ Karty Ekumenicznej, chc¹c w ten sposób przyczy-
niæ siê do postêpu w dziedzinie pojednania miêdzy Koœcio³ami w Europie, a tym sa-
mym wnieœæ wk³ad do pojednania w Europie. Podczas posiedzenia w lutym 1998 r. w
Rzymie wspólny komitet KEK i CCEE ustali³ procedurê wdra¿ania tego projektu.

Zgodnie z ni¹ w paŸdzierniku  1998 r. w Cartigny k. Genewy spotka³a siê ma³a
grupa robocza wyznaczona przez KEK i CCEE, która po intensywnych dysku-
sjach opracowa³a projekt planu. Nastêpnie KEK i CCEE powo³a³y wiêksz¹ grupê
z³o¿on¹ z oko³o 40 reprezentantów ró¿nych Koœcio³ów europejskich (dobranych
wed³ug klucza konfesyjnego i geograficznego), która spotka³a siê pod koniec
kwietnia 1999 r. w Grazu. Grupa ta zbada³a i przedyskutowa³a szczegó³owo pro-
jekt planu. W wyniku dyskusji grupa robocza przeredagowa³a pierwszy projekt i
opracowa³a dokument, który obecnie otrzymujecie.

Nastêpny krok

Nastêpny krok, którego czas trwania jest przewidziany na ponad rok, polega na
zaproszeniu wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich KEK i CCEE do przestudiowa-
nia i przedyskutowania tego projektu, zw³aszcza pod k¹tem jego nowej redakcji i
rozwiniêcia. Przy okazji wyra¿amy nadziejê, ¿e ka¿dy Koœció³ i ka¿da konferencja
biskupów wci¹gnie do dyskusji na temat Karty mo¿liwie du¿¹ liczbê parafii, diece-
zji i grup koœcielnych. Nale¿y dyskutowaæ nad ni¹ nie tylko w obrêbie Koœcio³ów,
lecz tak¿e w stosunkach miêdzy Koœcio³ami,  uwzglêdniaj¹c kontekst narodowy,
aby jej wp³yw na ¿ycie ekumeniczne móg³ zostaæ w³aœciwie oceniony.

Szczególnie zale¿y nam na  komentarzach w ramach odpowiedzi na nastêpuj¹-
ce pytania:

1. W jakiej mierze ca³y ten dokument móg³by byæ przyjêty przez wasz Ko-
œció³? Czy móg³by s³u¿yæ jako zachêta i apel do pog³êbienia ¿ycia ekumeniczne-
go oraz do zwiêkszenia wspó³odpowiedzialnoœci Koœcio³ów za Europê?
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2. Jakie  punkty tego dokumentu nale¿y zmieniæ i jak nale¿y to uczyniæ?
3. Jakie wa¿ne sprawy, w które s¹  zaanga¿owane Koœcio³y, a które nie zosta³y

tutaj wymienione, nale¿a³oby dodaæ jako uzupe³nienie?
4. Jak¹ praktyczn¹ wartoœæ mo¿e mieæ taki dokument oraz jak móg³by stymu-

lowaæ ¿ycie ekumeniczne w waszym œrodowisku i na p³aszczyŸnie ogólnoeuro-
pejskiej?

Prosimy was o nadsy³anie odpowiedzi do 1 wrzeœnia 2000 roku.

Odpowiedzi Koœcio³ów cz³onkowskich KEK nale¿y przesy³aæ pod  adresem
Sekretariatu Generalnego KEK w Genewie, odpowiedzi rzymskokatolickich kon-
ferencji episkopalnych – pod  adresem biura CCEE w St. Gallen.

Mamy nadziejê, ¿e ten projekt i dyskusja nad nim w waszym œrodowisku
stworzy okazjê do dalszych debat ekumenicznych. Jako KEK i CCEE oferujemy
gotowoœæ udzielania  pomocy, polegaj¹cej na przyk³ad na organizowaniu wizyt
konsultacyjnych w waszym Koœciele lub kraju albo na uczestniczeniu w spotka-
niach, które sami zorganizujecie w celu przedyskutowania Karty. Chêtnie wys³u-
chamy waszych propozycji na ten temat.

Ostatnie etapy i prezentacja Karty

Po 1 wrzeœnia 2000 r. grupa robocza zbada otrzymane odpowiedzi i opracuje
ostateczn¹ wersjê tekstu, która na pocz¹tku 2001 r. zostanie przed³o¿ona wspól-
nemu komitetowi KEK i CCEE. Jeœli komitet stwierdzi, ¿e przygotowany tekst
mo¿e liczyæ  na pe³n¹ akceptacjê wszystkich Koœcio³ów Europy, wówczas zosta-
nie podpisany przez przewodnicz¹cych KEK i CCEE oraz przed³o¿ony  Koœcio-
³om europejskim bezpoœrednio po Wielkanocy 2001 r. Okazj¹ po temu bêdzie
Europejskie Spotkanie Ekumeniczne, planowane w tym terminie przez KEK i
CCEE.

Nie bêdzie to jednak zakoñczenie ca³ego procesu, lecz  dopiero jego w³aœciwy
pocz¹tek. Mamy nadziejê, ¿e Charta Oecumenica zostanie przyjêta  przez
wszystkie Koœcio³y jako deklaracja ich zobowi¹zania do wzajemnego pojednania
oraz  ¿e s³u¿yæ bêdzie wspólnemu œwiadectwu i s³u¿bie na rzecz pokoju i spra-
wiedliwoœci w ca³ej Europie. W ten sposób Charta Oecumenica mo¿e staæ siê
wzorcem, wed³ug którego Koœcio³y mog¹ oceniaæ swoj¹ dzia³alnoœæ, rozwój
wzajemnych relacji oraz  wspólne œwiadectwo na rzecz Ewangelii pojednania.

Oczekujemy z radoœci¹ na wasz¹ wspó³pracê w tym przedsiêwziêciu i na ry-
ch³¹ odpowiedŸ waszego Koœcio³a.

Zapewniamy o naszych modlitwach i najlepszych ¿yczeniach

Wasi w Chrystusie

/-/ Metropolita Jérémie Caligiorgis /-/ Miloslav Kardyna³ Vlk
Przewodnicz¹cy Przewodnicz¹cy
Konferencji Koœcio³ów Europejskich Rady Konferencji Episkopatów Europy
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TEKST DOKUMENTU

WPROWADZENIE

Chwa³a niech bêdzie Ojcu i Synowi,
 i Duchowi Œwiêtemu.

Dziêkujemy naszemu Bogu w Trójcy Jedynemu, ¿e przez swego  Ducha Œwiê-
tego kieruje nasze kroki ku coraz œciœlejszej  wspólnocie. We wspólnym ws³uchi-
waniu siê w S³owo Bo¿e zawarte w Pismie Œwiêtym, w wyznawaniu wspólnej
wiary podczas nabo¿eñstwa i na drodze wspólnego poszukiwania prawdy Bo¿ej,
pragniemy daæ œwiadectwo  mi³oœci i nadziei dla wszystkich ludzi. Dlatego zabie-
gamy o bardziej wyrazist¹ i pe³niejsz¹ jednoœæ Koœcio³a Jezusa Chrystusa w tym
œwiecie. Jesteœmy œwiadomi, ¿e tylko przez nasze w³asne wewnêtrzne nawrócenie
mo¿emy dojœæ do jednoœci przy ró¿norodnoœci wyra¿ania naszej wiary, jednoœci,
której sprawc¹ jest sam Bóg. Wiemy, ¿e wskutek skandalu, jakim jest roz³am,
nasze œwiadectwo jest niewiarygodne. Jednoczeœnie œwiadomoœæ tego oznacza, ¿e
uznajemy nasz¹ winê za podzia³ chrzeœcijan i ¿e staramy siê  usuwaæ cienie, które
zaciemniaj¹ oblicze Koœcio³a Jezusa Chrystusa,  wywo³uj¹c wobec niego w œwie-
cie brak zrozumienia  i zgorszenie. Dla pojednania i ekumenii nie ma alternaty-
wy. Dlatego, jako Koœcio³y cz³onkowskie Konferencji Koœcio³ów Europejskich i
jako Katolickie Konferencje Episkopalne Europy, zobowi¹zujemy siê, w duchu
poselstwa obu Europejskich Zgromadzeñ Ekumenicznych z Bazylei (1989) i Gra-
zu (1997), do strze¿enia i dalszego rozwijania ukszta³towanej poœród nas  wspól-
noty ekumenicznej.

I.
 SAM BÓG WZYWA NAS DO JEDNOŒCI

Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas
jedno byli, aby œwiat uwierzy³, ¿e Ty mnie pos³a³eœ.

(J 17, 21)

1. Jako naœladowcy Chrystusa jesteœmy wezwani do jednoœci w wierze, okazy-
wania mi³oœci Bogu i bliŸniemu oraz do przekazywania nadziei na spe³nienie w
Bogu. Dla nas, chrzeœcijan, Ewangelia Jezusa Chrystusa jest dusz¹ i sercem  na-
szych wszystkich ekumenicznych poczynañ. Wspólnie wyznajemy i potwierdza-
my ekumeniczne nicejsko-konstantynopolitañskie wyznanie wiary (381).
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Zobowi¹zujemy siê

 poœwiadczaæ i zwiastowaæ czyny zbawcze Chrystusa, zw³aszcza tajemnicê
Jego œmierci i zmartwychwstania jako nadziejê dla wszystkich ludzi i  ca³ego
œwiata;
 we wspólnym ws³uchiwaniu siê w S³owo Bo¿e, w s³u¿bie Ewangelii oraz w

modlitwie wspólnej i przyczynnej  moc¹ Ducha Œwiêtego dawaæ widzialny wyraz
jednoœci w jednej wierze i jednym chrzcie, jednoœci, która manifestuje siê w s³u¿-
bie Bo¿ej i we wspólnym ¿yciu w Chrystusie.

II.
KU WIDZIALNEJ JEDNOŒCI KOŒCIO£ÓW

W EUROPIE

Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi,
 jeœli mi³oœæ wzajemn¹ mieæ bêdziecie.

(J 13, 35)

Zbli¿amy siê do siebie

2.  Ekumenia w Europie rozpoczyna siê dla chrzeœcijan odnow¹ serc oraz go-
towoœci¹ do pokuty i nawrócenia. Nieod³¹cznym elementem historii Koœcio³ów
chrzeœcijañskich by³y tak¿e roz³amy, waœnie, a nawet konflikty zbrojne. Z powo-
du ró¿nic w sprawach wiary, lecz tak¿e wskutek ludzkich s³aboœci i grzechów,
za³ama³a siê wspólnota jednego Koœcio³a Jezusa Chrystusa. Podzia³y, które po-
wsta³y,   rozszerzy³y siê na ca³y œwiat. Dziêki ruchowi ekumenicznemu, który
rozwin¹³ siê w tym stuleciu, niewiarygodnoœæ œwiadectwa chrzeœcijañskiego, po-
wsta³a wskutek tych roz³amów, zosta³a powstrzymana, ustêpuj¹c miejsca pojed-
naniu miêdzy chrzeœcijanami.

Zobowi¹zujemy siê

  opracowaæ w pokorze, kieruj¹c siê duchem Ewangelii i mi³oœci¹ Boga, hi-
storiê winy naszych Koœcio³ów i prosiæ  wzajemnie o przebaczenie;
  zwalczaæ samozadowolenie, usuwaæ uprzedzenia;
  poznawaæ duchowe bogactwo ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich, ucz¹c siê

jedni od drugich i w ten sposób wzajemnie siê obdarowywaæ;
  szukaæ spotkañ, otwieraæ siê wzajemnie  na siebie i w miarê mo¿liwoœci

wspó³pracowaæ ze sob¹;
  wspieraæ  ekumeniczn¹ edukacjê w procesie wychowania chrzeœcijañskiego

i teologicznego kszta³cenia.
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Wspólna modlitwa jest sercem ekumenii

3. Ekumenia ¿yje dziêki temu, ¿e s³uchamy S³owa Bo¿ego oraz umo¿liwiamy
Duchowi Œwiêtemu, aby dzia³a³ w nas i przez nas. Moc¹ ³aski otrzymanej t¹ dro-
g¹ istnieje dzisiaj wiele d¹¿eñ zmierzaj¹cych  przez modlitwê i oddawanie czci
Bogu do tej jednoœci, której Jezus Chrystus pragnie dla swojego Koœcio³a. Dlate-
go wspólna modlitwa chrzeœcijan uwa¿ana jest   za serce ekumenii. Wiele wspól-
nych modlitw i pieœni liturgicznych, jak równie¿ ró¿ne nowe doœwiadczenia
wspólnoty duchowej kszta³tuj¹ nasz¹ ekumeniczn¹ duchowoœæ.

Zobowi¹zujemy siê
  modliæ  wspólnie i jedni za drugich, gdy¿ jednoœæ Koœcio³a Jezusa Chrystu-

sa jest  darem Boga;
  organizowaæ regularnie nabo¿eñstwa ekumeniczne, udzielaæ wsparcia mo-

dlitwom i nabo¿eñstwom o jednoœæ chrzeœcijan;
  w poszukiwaniu wspólnej duchowoœci ekumenicznej uczyæ siê poznawaæ i

ceniæ nabo¿eñstwa i pozosta³e formy duchowoœci innych Koœcio³ów.

 Wspólne œwiadectwo naszej wiary

4.  Wobec postêpuj¹cej w Europie sekularyzacji i dechrystianizacji  umacnia-
my siê we wspólnym chrzeœcijañskim œwiadectwie naszej wiary dla wspólnej no-
wej ewangelizacji i misji w Europie. Dla realizacji tego celu  niezbêdne jest przy-
wrócenie zaufania oraz konsultacje miêdzy Koœcio³ami, dziêki którym uniknie siê
szkodliwej konkurencji  i niebezpieczeñstwa nowych podzia³ów. Wa¿na jest przy
tym umiejêtnoœæ rozró¿niania miêdzy wspólnotami koœcielnymi a sektami.

Zobowi¹zujemy siê
 rozmawiaæ na temat naszej misji i ewangelizacji z innymi Koœcio³ami;
 nie sk³aniaæ ludzi do zmiany  przynale¿noœci wyznaniowej i w ¿adnym wy-

padku nie namawiaæ  ich do konwersji przez stosowanie przemocy fizycznej,
przymusu  moralnego, nacisku  psychicznego lub bodŸców materialnych;
 wspieraæ nawracanie siê Koœcio³ów i umo¿liwiaæ otwartoœæ we wzajemnych

stosunkach.

Nie ma alternatywy dla dialogu

5. Nasza faktycznie istniej¹ca jednoœæ w Chrystusie ma fundamentalne zna-
czenie w konfrontacji z naszymi ró¿nymi stanowiskami teologicznymi i etyczny-
mi. Ró¿nice w wierze, doktrynie i dzia³aniach   etycznych umacniaj¹ podzia³y
miêdzy Koœcio³ami. Dla osi¹gniêcia wiêkszej wspólnoty ekumenicznej trzeba
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bezwzglêdnie  kontynuowaæ starania zmierzaj¹ce do zgody opartej na wierze.
Teologiczne uzasadnienie wspólnoty koœcielnej jest bowiem mo¿liwe tylko w
zgodnoœci z fundamentalnymi prawdami wiary.  Dlatego trzeba sumiennie i nie-
przerwanie kontynuowaæ dialogi na ró¿nych p³aszczyznach ¿ycia koœcielnego.

Zobowi¹zujemy siê
 pielêgnowaæ i pog³êbiaæ kulturê dialogu w obrêbie Koœcio³ów i w stosun-

kach miêdzy nimi;
 upowszechniaæ  wyniki rozmów teologicznych, prowadzonych  miêdzy na-

szymi Koœcio³ami na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia koœcielnego, oraz wyci¹gaæ
z nich praktyczne wnioski;
 nie przerywaæ  dialogu w przypadku kontrowersji, zw³aszcza w kwestiach

etycznych, z powodu których grozi rozpad wspólnoty ekumenicznej.

III.
 S£U¯BA EKUMENII DLA EUROPY

B³ogos³awieni pokój czyni¹cy, albowiem oni
synami Bo¿ymi bêd¹ nazwani.

(Mt 5, 9)

6. A¿ do osi¹gniêcia  pe³nej wspólnoty koœcielnej chcemy wspólnie dzia³aæ we
wszystkich sprawach, chyba ¿e  g³êbokie ró¿nice przekonañ zmusz¹ nas do pój-
œcia odrêbn¹ drog¹. Zasada ta ma odnosiæ siê do   wszystkich dziedzin ¿ycia ko-
œcielnego w Europie.

Zobowi¹zujemy siê
 umacniaæ wspó³pracê miêdzy Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich a Rad¹

Katolickich Konferencji Episkopatów  Europy;
 organizowaæ  Europejskie Zgromadzenia Ekumeniczne;
 wyjaœniæ na p³aszczyŸnie lokalnej, regionalnej, krajowej i miêdzynarodo-

wej, w rozmowach dwu- i wielostronnych, w jakich podstawowych wypowie-
dziach na temat wiary  niezbêdna jest zgodnoœæ pogl¹dów, a w jakich kwestiach
ró¿nice nie musz¹ prowadziæ do roz³amu koœcielnego i mog¹ byæ wzajemnie
uznawane;
 pomagaæ w rozwi¹zywaniu konfliktów miêdzy Koœcio³ami i  ustanawianiu

pokojowych stosunków miêdzy nimi;
 broniæ praw mniejszoœci i nieœæ pomoc przy usuwaniu nieporozumieñ i

uprzedzeñ;
 zapewniæ, aby wszystkie Koœcio³y w ka¿dym z naszych krajów mia³y dostêp

do ¿ycia publicznego.
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Daæ Europie duszê

7.  Koœcio³y opowiadaj¹ siê za jednoœci¹ Europy. Przeto dla Europy  ekumenia
oznacza, ¿e europejski proces jednoczenia nie mo¿e ograniczaæ siê do polityki i
ekonomii. Dlatego pragniemy zachowaæ duszê Europy, gdy kieruj¹c siê nasz¹
wspóln¹ wiar¹, wystêpujemy  na rzecz takich podstawowych wartoœci, jak spra-
wiedliwoœæ, wolnoœæ, tolerancja, wspó³uczestnictwo i solidarnoœæ, oraz gdy
wspólnie przyczyniamy siê do tego, aby wartoœci te przynosi³y po¿ytek wspó³¿y-
ciu ludzi.

Zobowi¹zujemy siê
 udzielaæ poparcia dla jednoczenia siê Europy z ca³¹  jej ró¿norodnoœci¹ kul-

turow¹, etniczn¹ i religijn¹;
  reprezentowaæ mo¿liwie wspólnie sprawy Koœcio³ów wobec œwieckich in-

stytucji europejskich;
  ochraniaæ podstawowe wartoœci przed ingerencj¹ pañstwa;
  poznawaæ i umacniaæ nasz¹ odpowiedzialnoœæ jako Europejczyków  za ca³¹

ludzkoœæ, zw³aszcza za biednych w krajach tzw. Trzeciego Œwiata;
 udzielaæ poparcia ³adowi pokojowemu, który reguluje w pierwszym rzêdzie

rozwi¹zywanie konfliktów bez stosowania przemocy.

Jednaæ narody i kultury, zachowywaæ stworzenie

8. W³aœnie w Europie   jako nasze zadanie postrzegamy jednanie ze sob¹ naro-
dów i kultur. Ró¿norodnoœæ tradycji regionalnych, narodowych, kulturowych i
religijnych akceptujemy jako europejskie bogactwo.  Nasze wspólne wysi³ki
zmierzaj¹ do oceny  i rozwi¹zywania kwestii politycznych i spo³ecznych w duchu
Ewangelii.

Zobowi¹zujemy siê
 strzec osoby i godnoœci ka¿dego cz³owieka jako obrazu Boga i szanowaæ

równoœæ wszystkich ludzi; przestrzegaæ i broniæ praw cz³owieka oraz  wystêpo-
waæ przeciw niesprawiedliwoœci;
 popieraæ demokratyczne procesy w Europie i sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ po-

œród wszystkich narodów;
 odrzucaæ wszelki rodzaj wybuja³ego nacjonalizmu i ekskluzywizmu, który

sprawia, ¿e mi³oœæ do w³asnego narodu prowadzi do ucisku innych narodów lub
mniejszoœci narodowych;
 popieraæ otwartoœæ wobec rosn¹cej w Europie  liczby cudzoziemców, poszu-

kuj¹cych azylu i uchodŸców oraz udzielaæ schronienia tym wszystkim, którzy
zostali pozbawieni ojczyzny;
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 broniæ  praw przys³uguj¹cych wszystkim ludziom  bez ró¿nicy i dyskrymi-
nacji,  wzmacniaæ szczególnie pozycjê i równouprawnienie kobiet we wszystkich
dziedzinach ¿ycia oraz dzia³aæ  na rzecz pomyœlnoœci dzieci i rodzin;
 wystêpowaæ przeciw wszelkiej formie przemocy wobec ludzi, zw³aszcza

wobec kobiet i dzieci;
 zachowywaæ naturalne œrodowisko dla wszystkich stworzeñ i dla przysz³ych

pokoleñ ludzi.

Pielêgnowaæ kontakty z innymi religiami

9.  Szczególna wspólnota ³¹czy nas z ludem Izraela, który  jest trwale wybrany
przez Boga, Ludem Przymierza i obietnic, z którego wyszed³ Jezus Chrystus. Z
naszymi braæmi i siostrami wyznaj¹cymi wiarê ¿ydowsk¹ modlimy siê wspólnie
do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ubolewamy z powodu wszelkich przeja-
wów nienawiœci, przeœladowañ i manifestowania antysemityzmu, prosz¹c Boga o
przebaczenie i pojednanie. Udzielamy poparcia ró¿norodnym formom wspó³pra-
cy chrzeœcijañsko-¿ydowskiej. Z szacunkiem wychodzimy na spotkanie muzu³-
manom i wyznawcom innych religii, staraj¹c siê o wzajemne zrozumienie.

Zobowi¹zujemy siê
* uznawaæ i chroniæ wolnoœæ wiary i sumienia ludzi;
* uznaæ prawo ka¿dego cz³owieka do poszukiwania prawdy i do dawania

œwiadectwa o tej prawdzie wed³ug w³asnego sumienia;
* podejmowaæ, pielêgnowaæ i popieraæ spotkania, dialog i wymianê doœwiad-

czeñ z przedstawicielami innych  religii  i œwiatopogl¹dów.

A Bóg nadziei niechaj was nape³ni wszelk¹ radoœci¹
i pokojem w wierze, abyœcie obfitowali w nadziejê

 przez moc Ducha Œwiêtego.
(Rz 15, 13)

               Genewa/St. Gallen, lipiec 1999

T³umaczenie: Karol Karski
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KU WSPÓLNEMU ROZUMIENIU
I WSPÓLNEJ WIZJI

ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

Przedmowa

Poni¿szy tekst jest wynikiem ponad oœmioletniego procesu studiów i konsulta-
cji na temat „Wspólnego rozumienia i wspólnej wizji Œwiatowej Rady Koœcio-
³ów”. Powsta³ on na zlecenie Komitetu Naczelnego ŒRK podczas posiedzenie w
1989 r. Po Siódmym Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK (1991) temat ten nie schodzi³
z porz¹dku obrad Komitetu Naczelnego. Poza tym zajmowa³y siê nim komisje,
gremia doradcze oraz wspó³pracownicy Rady. Swoje opinie przedstawi³y Koœcio-
³y cz³onkowskie, inne Koœcio³y, szerokie spektrum ekumenicznych partnerów
oraz liczne jednostki, które uczestnicz¹ w ruchu ekumenicznym  lub siê nim zaj-
muj¹.

Komitet Wykonawczy ŒRK doszed³ w lutym 1995 r. do wniosku , ¿e celem
procesu konsultacji winno byæ  opracowanie dokumentu dla Ósmego Zgromadze-
nia Ogólnego z okazji 50. rocznicy istnienia  ŒRK. Stwierdzono, ¿e dokument ten
móg³by s³u¿yæ jako „ekumeniczna Karta” dla 21. stulecia.  We wrzeœniu 1995 r.
Komitet Naczelny zaakceptowa³ tryb postêpowania dla opracowania takiego tek-
stu. Pierwszy projekt powsta³ podczas konsultacji w grudniu 1995 r., w której
wziê³o udzia³ 35 osób ze wszystkich regionów i tradycji koœcielnych. Projekt ten
przed³o¿ono ró¿nym grupom i pojedynczym osobom, potem w czerwcu 1996 r.
zosta³ przepracowany i we wrzeœniu tego¿ roku przed³o¿ony Komitetowi Naczel-
nemu do dyskusji. Jego reakcje zosta³y w³¹czone do „projektu roboczego”, który
przed³o¿ono Koœcio³om cz³onkowskim ŒRK i partnerom ekumenicznym z proœb¹
o zajêcie stanowiska do koñca czerwca 1997 r. Na podstawie 153 pisemnych od-
powiedzi, które nadesz³y od Koœcio³ów cz³onkowskich i gremiów ekumenicz-
nych, jak równie¿ osobistych rozmów, jakie wspó³pracownicy prowadzili z licz-
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nymi Koœcio³ami i partnerami, opracowano nowy projekt, który cz³onkom Komi-
tetu Naczelnego przed³o¿ono do dyskusji na posiedzeniu we wrzeœniu 1997 r. W
tekœcie, który publikujemy poni¿ej, uwzglêdniono zmiany zaproponowane pod-
czas tego posiedzenia.

Rozdzia³ 1 opisuje kontekst procesu i przedstawia niektóre zmiany, jakie doko-
na³y siê w piêædziesiêcioleciu od utworzenia Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Poza tym
ukazuje, ¿e dokument ten kontynuuje ci¹g³e wysi³ki zmierzaj¹ce do zdefiniowania
charakteru i celu wspólnoty ekumenicznej w ŒRK. Rozdzia³ 2 bada znaczenie ru-
chu ekumenicznego, z którego powsta³a ŒRK jako jedna z licznych form organiza-
cyjnych. W rozdziale 3 rozwa¿a siê „samorozumienie” Œwiatowej Rady Koœcio³ów
w oparciu o „bazê teologiczn¹” jej Konstytucji, zgodnie z któr¹ ŒRK jest wspólnot¹
Koœcio³ów, które /.../  d¹¿¹ wspólnie do wype³nienia tego, do czego s¹ powo³ane. W
dalszej kolejnoœci nastêpuje opis wynikaj¹cych z tego konsekwencji dla ¿ycia i pra-
cy ŒRK jako organizacji. W rozdziale 4 chodzi o stosunki miêdzy ŒRK a jej ca³-
kiem odmiennymi partnerami, z którymi dzieli ona swoje ekumeniczne powo³anie.

Owocne, obszerne i entuzjastyczne dyskusje, znajduj¹ce odbicie w tym tek-
œcie, œwiadcz¹ o g³êbokim zaanga¿owaniu na rzecz  ekumenii i ŒRK po stronie
Koœcio³ów cz³onkowskich i innych partnerów. Ale okaza³o siê tak¿e, ¿e w ra-
mach tego „Wspólnego rozumienia i wspólnej wizji” istniej¹ pewne konkretne
punkty dotycz¹ce celu ruchu ekumenicznego i istoty ju¿ dzisiaj doœwiadczanej
wspólnoty, co do których Koœcio³y nie s¹ jeszcze zgodne.

Komitet Naczelny przedstawi³ poni¿szy tekst Ósmemu Zgromadzeniu Ogólne-
mu ŒRK, które obradowa³o  w Harare (Zimbabwe) w dniach od 2-14 grudnia
1998 r. Zwrócono uwagê, ¿e jego pe³ny tytu³ – ”Ku wspólnemu rozumieniu i wi-
zji Œwiatowej Rady Koœcio³ów” –  wskazuje, ¿e Koœcio³y cz³onkowskie nie zdo-
by³y siê jeszcze na to, aby mówiæ o wspólnej wizji lub wspólnym rozumieniu.
Da³o siê to zauwa¿yæ podczas dyskusji plenarnej, a tak¿e w sprawozdaniach mo-
deratora i sekretarza generalnego, którzy wyliczyli wiele punktów, w których pe³-
ny konsens nie zosta³ osi¹gniêty ani w odniesieniu do wizji, ani w odniesieniu do
rozumienia. Tak wiêc dokument jest wprawdzie ukoñczony, lecz jego recepcja w
¿yciu Koœcio³ów cz³onkowskich pozostanie d³ugim procesem, który obejmie tak-
¿e dalsze wyjaœnienia, korektury i uzupe³nienia. Jego przyjêcie przez Ósme Zgro-
madzenie Ogólne nie oznacza zatem pe³nej aprobaty ca³ej treœci, lecz raczej po-
twierdzenie, ¿e tekst ten by³ w stanie nakreœliæ bogate i obiecuj¹ce rozumienie
oraz równie wiele obiecuj¹c¹ wizjê, która ukszta³tuje i pobudzi nasze przysz³e
¿ycie, a z drugiej strony stanowi zobowi¹zanie do podjêcia konkretnych uchwa³ i
inicjatyw w najbli¿szych latach.

Prezentowany ni¿ej dokument uznano w Harare za wa¿ny kamieñ milowy w
jubileuszowym roku Œwiatowej Rady Koœcio³ów , a tak¿e jako punkt wyjœcia dla
naszej wspólnej podró¿y w nowe tysi¹clecie. Zgromadzenie Ogólne przyjê³o ten
dokument z wdziêcznoœci¹, prosz¹c ŒRK o wykorzystanie go jako dokumentu ra-
mowego i punktu  odniesienia przy ocenie istniej¹cych i opracowywaniu przy-
sz³ych programów Rady.



85        KU WSPÓLNEMU ROZUMIENIU I WSPÓLNEJ WIZJI ŒRK

Rozdzia³ I

WPROWADZENIE

1.1  Piêædziesi¹ta rocznica utworzenia Œwiatowej Rady Koœcio³ów daje Ko-
œcio³om cz³onkowskim sposobnoœæ do ponownego  potwierdzenia ekumeniczne-
go powo³ania i wyraŸniejszego sformu³owania wspólnego rozumienia Rady.

Stosunki siê zmieniaj¹ – obowi¹zki pozostaj¹

1.2  W ramach ŒRK Koœcio³y wspó³pracowa³y ze sob¹, dokonywa³y wspól-
nych przemyœleñ i oddawa³y wspólnie czeœæ Bogu. W swym ustawicznym d¹¿e-
niu do zrastania siê zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa, aby wszyscy stanowili
jedno, aby œwiat uwierzy³ (J 17,21), kierowa³y siê zaufaniem w Bo¿y plan zjed-
noczenia wszystkich rzeczy w Chrystusie – tego co w niebie i tego co na ziemi
(Ef 1,10). Wprawdzie ich wspólne ¿ycie w minionym pó³wieczu by³o poddane
pewnym twardym próbom, to jednak Koœcio³y dziêki ³asce Bo¿ej do dzisiaj wy-
trwa³y przy decyzji podjêtej na zgromadzeniu za³o¿ycielskim w Amsterdamie:
Jest nasz¹ stanowcz¹ wol¹ trwaæ w ³¹cznoœci ze sob¹.

1.3  W momencie, gdy Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK staraj¹ siê rozpoznaæ
wspólnie obietnice i wyzwania nowego stulecia i nowego tysi¹clecia, Rada i ruch
ekumeniczny znajduj¹ siê w fazie niepewnoœci. Istniej¹ oznaki spadku zaintereso-
wania d¹¿eniami ekumenicznymi, rosn¹cego dystansu miêdzy ŒRK a jej Koœcio-
³ami cz³onkowskimi jak i szeroko rozpowszechnionego w m³odym pokoleniu po-
gl¹du, ¿e ruch ekumeniczny utraci³ swoj¹ ¿ywotnoœæ i nie ma do zaoferowania
w³aœciwych odpowiedzi na pal¹ce problemy wspó³czesnoœci. Czynniki wewnêtrz-
ne utrudniaj¹ wielu Koœcio³om finansowanie Rady na dotychczasowym pozio-
mie, co zmusza j¹ do ograniczania dzia³alnoœci; a dla niektórych Koœcio³ów
cz³onkowskich ich wspó³dzia³anie w wspólnocie ekumenicznej oznacza we-
wnêtrzne konflikty i nawet groŸbê roz³amu. Z tych wszystkich przyczyn tym bar-
dziej pal¹ce staje siê wyjaœnienie wspólnego rozumienia ŒRK i jej roli w ³onie
ruchu ekumenicznego.

1.4  Mimo to winniœmy przypomnieæ sobie pewne niezwyk³e zmiany, jakie
dokona³y siê w minionym piêædziesiêcioleciu w Radzie i w ruchu ekumenicz-
nym:

1.4.1  liczba Koœcio³ów cz³onkowskich od Zgromadzenia Ogólnego w Am-
sterdamie wzros³a ponad dwukrotnie; dzisiaj w Radzie reprezentowane s¹ Ko-
œcio³y wywodz¹ce siê z bardzo ró¿nych kultur i tradycji chrzeœcijañskich, w tym
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Koœcio³y prawos³awne i Koœcio³y reprezentuj¹ce niemal wszystkie tradycje pro-
testanckie;

1.4.2  podczas gdy dwie trzecie Koœcio³ów za³o¿ycielskich ŒRK wywodzi³o
siê z Europy i Ameryki Pó³nocnej, dzisiaj blisko dwie trzecie Koœcio³ów cz³on-
kowskich znajduje siê w Afryce, Azji, na Karaibach, w Ameryce £aciñskiej, na
Bliskim i Œrodkowym Wschodzie jak i na wyspach Pacyfiku; Rada sta³a siê przez
to w sposób bardziej przekonuj¹cy organizacj¹ o zasiêgu œwiatowym;

1.4.3  nowe rady koœcielne i inne gremia ekumeniczne, które powsta³y na wie-
lu lokalnych, krajowych i regionalnych p³aszczyznach, stworzy³y prawdziwie
œwiatow¹ sieæv  ekumeniczn¹, której integralnym elementem sk³adowym jest
dzisiaj ŒRK;

1.4.4  Koœció³ rzymskokatolicki, który podczas tworzenia ŒRK œwiadomie
utrzymywa³ dystans wobec ruchu ekumenicznego, sta³ siê w miêdzyczasie pe³no-
prawnym cz³onkiem w licznych krajowych gremiach ekumenicznych i w wielu
regionalnych organizacjach ekumenicznych, utrzymuje on te¿ regularne stosunki
robocze z ŒRK, zw³aszcza przez swoje oficjalne cz³onkostwo w Komisji Wiara i
Ustrój Koœcio³a;

1.4.5  dzisiaj wiêcej kobiet wspó³pracuje z ŒRK, ich g³os znajduje wiêkszy
pos³uch podczas spotkañ ekumenicznych;

1.4.6  przez bliskie obcowanie ze sob¹ w ŒRK w Koœcio³ach zaczê³a siê wy-
twarzaæv  wspólna tradycja dzielenia przekonañ w sprawach wiary, ¿ycia i
œwiadectwa, tradycja, która zaczyna wzbogacaæv refleksjê teologiczn¹ wywodz¹-
c¹ siê z perspektywy œciœle konfesyjnej.

1.5  Proces ekumeniczny, który doprowadzi³ do powstania ŒRK, by³ nie tylko
odpowiedzi¹ na wezwanie Ewangelii do jednoœci chrzeœcijan. By³ on tak¿e po-
twierdzeniem wezwania do misji i dawania wspólnego œwiadectwa oraz wyrazem
wspólnego zobowi¹zania do udzielania poparcia sprawiedliwoœci, pokojowi  i
pojednaniu w œwiecie ogarniêtym chaosem i walk¹, w œwiecie podzielonym ze
wzglêdu na ró¿nice rasowe i klasowe, narodowe i religijne.

1.6   W minionym piêædziesiêcioleciu   mocna wola tej wspólnoty dawania w
podzielonym œwiecie wiarygodnego œwiadectwa o uniwersalizmie Koœcio³a
Chrystusa i Bo¿ym planie zbawienia dla ca³ej ludzkoœci, poddana by³a pewnym
twardym próbom. Czêsto Koœcio³y upodobnia³y siê zbytnio do œwiata, mia³y
udzia³ w jego podzia³ach, a szerzone przez œwiat obrazy wroga nie tylko przejmo-
wa³y, lecz niekiedy nawet wyolbrzymia³y. Czasami jednak Koœcio³y cz³onkow-
skie ŒRK oraz odwa¿ni ich cz³onkowie, nawet w najbardziej ponurych momen-
tach zimnej wojny, przerzucali mosty nad ideologicznymi podzia³ami.

1.7  W okresie piêædziesiêciu lat dokona³y siê g³êbokie przemiany zarówno w
œwiecie jak i w Koœcio³ach. Najwiêksze problemy przemieœci³y siê, co jednak nie
oznacza, ¿e ich ju¿ nie ma; a niektóre z nich w swej nowej postaci s¹ nawet bar-
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dziej pal¹ce ni¿ przedtem. Chocia¿ w praktyce nie ma ju¿ kolonializmu, wiele
pañstw, które wy³oni³y siê z by³ych kolonii, znajduje siê znowu w nowych zale¿-
noœciach gospodarczych i politycznych, które sprawiaj¹, ¿e ich ludnoœæ popada w
coraz wiêksz¹ nêdzê. Chocia¿ zimna wojna jest zakoñczona i nuklearny wyœcig
zbrojeñ uda³o siê powstrzymaæ, w dalszym ci¹gu toczone s¹ wojny. Napiêcia ra-
sowe i etniczne wywo³a³y gwa³towne konflikty. Chocia¿ coraz czêœciej dochodzi
do miêdzyreligijnych spotkañ i rozmów, wiernoœæ religijna wykorzystywana jest
w dalszym ci¹gu do podniecania nienawiœci i przemocy. Mimo uniwersalnych
prawnych i konstytucyjnych gwarancji wolnoœci religijnej sytuacja mniejszoœci
religijnych, wœród nich niektórych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, sta³a siê dzisiaj w
wielu miejscach trudna; gdzie indziej same zasady, na których opiera siê wolnoœæ
religijna, bywaj¹ kwestionowane lub sta³y siê przyczyn¹ nowych konfliktów.
Tam, gdzie zniknê³y bardziej brutalne formy militaryzmu, zast¹piono je czêsto
udoskonalonymi, dobrze rozwiniêtymi pod wzglêdem technologicznym, formami
dominacji militarnej. Solidarnoœæ miêdzynarodowa kruszy siê, a strach i wrogoœæ
wobec obcych szerz¹ siê w obliczu narastaj¹cej liczby ludzi, którzy w ucieczce
przed uciskiem i wojn¹ domow¹, chronicznym ubóstwem i bezrobociem, opusz-
czaj¹ swoje kraje ojczyste. Przepaœæ miêdzy bogatymi i biednymi staje siê coraz
wiêksza, a dziœ doszliœmy do takiego stanu, ¿e nie dostrzega siê losu coraz wiêk-
szej rzeszy ludzi a nawet ca³ych narodów. Wszêdzie wzrasta przemoc, a pierw-
szymi jej ofiarami s¹ dzieci i kobiety. Instytucje polityczne na wszystkich p³asz-
czyznach ciesz¹ siê coraz mniejszym zaufaniem obywateli, którzy uwa¿aj¹ je za
skorumpowane i oderwane od rzeczywistoœci. Swoje decyzje podporz¹dkowuj¹
one coraz bardziej wymogom globalnego biznesu, którego jedyn¹ miar¹ jest pro-
fit, który mo¿na osi¹gn¹æ. Rosn¹cej œwiadomoœci niebezpieczeñstw gro¿¹cych
œrodowisku naturalnemu ca³ego œwiata nie odpowiada polityczna wola radykalnej
zmiany stylu ¿ycia i form produkcji. Dzisiejszy kryzys globalny ma wymiary
etyczne i duchowe, które s¹ równie g³êbokie jak wymiary kryzysu, wobec któ-
rych znajdowa³ siê œwiat we wczesnym stadium ruchu ekumenicznego. Jednak w
miêdzyczasie etyczno-moralne podstawy wspólnoty ludzkiej sta³y siê jeszcze bar-
dziej kruche.

1.8.  Proces wzrastaj¹cej globalizacji stawia nowe wymogi zadaniom, które
wynikaj¹ z przynale¿noœci do Koœcio³a powszechnego. Ka¿dy Koœció³ musi roz-
pocz¹æ badanie swoich stosunków ekumenicznych od w³asnej introspekcji: czy w
tym globalnym kontekœcie kierowa³ siê w swoim ¿yciu i œwiadectwie stale wspól-
nym powo³aniem do jednoœci, misji i s³u¿by? Czy ze wspólnoty, której doœwiad-
czy³, z faktu, ¿e jego wspólna wizja poszerzy³a siê, z podjêtych zobowi¹zañ wy-
ci¹gn¹³ konsekwencje. W rzeczywistoœci wiele wskazuje na to, ¿e wzrastaj¹cy
konfesjonalizm umacnia Koœcio³y w d¹¿eniu do skupienia uwagi na swoich spra-
wach wewnêtrznych i instytucjonalnych kosztem ekumenicznego zaanga¿owania.
W odpowiedzi na wezwanie do misji i ewangelizacji Koœcio³y przeoczaj¹ zbyt
czêsto swoje zobowi¹zanie do wspólnego œwiadectwa, przez co powoduj¹ lub
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sprzyjaj¹ podzia³om w ³onie chrzeœcijañstwa. Podczas gdy chrzeœcijanie i Koœcio-
³y winny anga¿owaæ siê na rzecz praw i godnoœci ludzkiej osób odsuniêtych na
margines ¿ycia spo³ecznego, istniej¹ kompromituj¹ce przyk³ady ich wspó³pracy
ze strukturami spo³ecznej i ekonomicznej niesprawiedliwoœci. Równie¿ ŒRK,
mimo jej zaanga¿owania na rzecz sprawiedliwoœci i praw ludzkich, nie uda³o siê
przemawiaæ i dzia³aæ wszêdzie wed³ug tych samych kryteriów.

1.9  Wiele Koœcio³ów i wspólnot chrzeœcijañskich, wœród nich takie, których
œwiadectwo ma ¿ywotne znaczenie i które prze¿ywaj¹ szybki wzrost, pozosta³o
poza wspólnot¹ formalnych gremiów ekumenicznych. Nowe przyczyny podzia-
³ów powsta³y w Koœcio³ach i miêdzy Koœcio³ami. W niektórych Koœcio³ach spra-
wy, które wypowiadano lub czyniono ekumenicznie, okaza³y siê tak kontrower-
syjne, ¿e zaanga¿owanie ekumeniczne jako takie zostaje odrzucone jako heretyc-
kie lub nawet antychrzeœcijañskie. Na wszystkich p³aszczyznach, od lokalnej po
globaln¹, zdarza³o siê, ¿e Koœcio³y i gremia ekumeniczne zamiast wspó³pracowaæ
zaczê³y konkurowaæ ze sob¹.

Nadanie nowej orientacji naszemu rozumieniu

1.10    Te ograniczenia, pora¿ki i zaniedbania wzywaj¹ ruch ekumeniczny i
wspólnotê Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK do pokuty i nawrócenia, odnowy i
reorientacji na progu nowego tysi¹clecia. Jeœli nowe pokolenie ma uznaæ za
swoje zobowi¹zanie z Amsterdamu, wówczas musi dojœæ do nadania nowej
orientacji naszemu rozumieniu pozycji i roli ŒRK w obrêbie ruchu ekumenicz-
nego. Jakie s¹ szczególne cechy naszego ekumenicznego zobowi¹zania, które
odró¿nia je od wielu inicjatyw wspó³pracy wystêpuj¹cych w spo³eczeñstwie
œwieckim, mimo ¿e miêdzy tym zobowi¹zaniem a tymi inicjatywami istnieje
powi¹zanie? Jak¹ szczególn¹ rolê odgrywa ŒRK jako organizacja w stosunkach
z innymi partnerami w ruchu ekumenicznym? Jak zmieni³o siê rozumienie ce-
lów i wspólnego powo³ania ŒRK w œwietle doœwiadczeñ tych piêciu wspólnie
prze¿ytych dziesiêcioleci? Czego mo¿emy siê nauczyæ z oznak nowego o¿y-
wienia ekumenicznego, wystêpuj¹cych w ruchach utworzonych przez œwiec-
kich, kobiety i m³odzie¿?

1.11  Odpowiadaj¹c na te pytania mo¿emy oprzeæ siê na doœwiadczeniach wie-
lu osób, mê¿czyzn i kobiet, które tymi sprawami zajmowa³y siê przed nami.

1.12  W 1950 r. Komitet Naczelny ŒRK na posiedzeniu w Toronto przyj¹³
tekst pt. „Koœció³, Koœcio³y i Œwiatowa Rada Koœcio³ów”, który zachowa³ funda-
mentalne znaczenie dla naszego wspólnego rozumienia Rady. Owa „Deklaracja z
Toronto” sk³ada siê z dwóch czêœci. W czêœci pierwszej wystêpuje piêæ oœwiad-
czeñ, które stwierdzaj¹, czym Œwiatowa Rada Koœcio³ów nie jest:
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 Œwiatowa Rada Koœcio³ów nie jest super-Koœcio³em i nigdy siê nim staæ
nie mo¿e.
 Celem Œwiatowej Rady Koœcio³ów nie jest doprowadzanie przez negocjacje

do ³¹czenia siê Koœcio³ów (co mog¹ czyniæ tylko same Koœcio³y z w³asnej inicja-
tywy).
 Œwiatowa Rada Koœcio³ów  nie mo¿e i nie powinna opieraæ siê na jakiej-

kolwiek pojedynczej koncepcji Koœcio³a.
 Cz³onkostwo w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów nie zak³ada, ¿e dany Ko-

œció³ bêdzie traktowaæ swoj¹ w³asn¹ koncepcjê Koœcio³a tylko jako relatyw-
n¹.
 Cz³onkostwo w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów nie oznacza akceptacji specy-

ficznej doktryny okreœlaj¹cej charakter jednoœci koœcielnej.

Czêœæ druga przytacza osiem pozytywnych wypowiedzi, które stanowi¹ pod-
stawê ¿ycia Rady. Koœcio³y cz³onkowskie

 wierz¹, i¿ dialog, wspó³praca i wspólne œwiadectwo musz¹ opieraæ siê na
wspólnym uznaniu, ¿e Chrystus jest bosk¹ g³ow¹ cia³a;
 wierz¹ na podstawie Nowego Testamentu w jeden Koœció³ Chrystusowy;
 uznaj¹, ¿e cz³onkostwo w Koœciele Chrystusowym jest rozleglejsze ni¿

cz³onkostwo we w³asnym Koœciele;
 s¹ zdania, ¿e problem stosunku Koœcio³ów do Œwiêtego Koœcio³a Po-

wszechnego, który wyznajemy w Wyznaniu Wiary, jest problemem wymagaj¹cym
wspólnego omówienia;
 uznaj¹ w innych Koœcio³ach elementy prawdziwego Koœcio³a;
 wyra¿aj¹ gotowoœæ podjêcia starañ, aby we wspólnym dialogu nauczyæ siê

od Pana Jezusa Chrystusa, w jaki sposób winny sk³adaæ o Nim œwiadectwo przed
œwiatem;
 maj¹ okazywaæ sobie solidarnoœæ, pomagaj¹c sobie w potrzebie i po-

wstrzymywaæ siê od takich dzia³añ, które by³yby sprzeczne ze stosunkami brater-
skimi;
 nawi¹zuj¹ ze sob¹ kontakt duchowy wówczas, gdy staraj¹ siê uczyæ jedne

od drugich i wzajemnie sobie pomagaæ, tak aby Cia³o Chrystusa sta³o siê ¿ywym
Cia³em, a ¿ycie Koœcio³ów uleg³o odnowie.

1.13  Ró¿ne zgromadzenia ogólne ŒRK sformu³owa³y wa¿ne objaœnienia do
„bazy dogmatycznej”  oraz do istoty i celów Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Zgro-
madzenie Ogólne w New Delhi (1961) nie tylko poszerzy³o chrystologiczn¹ bazê
z perspektywy trynitarnej, lecz równie¿ uzna³o wspólne powo³anie Koœcio³ów,
które uwidoczni³o siê przez po³¹czenie Miêdzynarodowej Rady Misyjnej z ŒRK.
To samo Zgromadzenie Ogólne  prze¿y³o te¿ przyst¹pienie  wielu wielkich Ko-
œcio³ów prawos³awnych do wspólnoty ŒRK i przyjê³o pierwsz¹ formaln¹ deklara-
cjê w sprawie jednoœci Koœcio³a: Wierzymy, ¿e jednoœæ, która jest zarazem wol¹
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Boga i darem dla Jego Koœcio³a, stanie siê widoczna wtedy, gdy na ka¿dym
miejscu wszyscy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie oraz wyznaj¹cy Go jako
Pana i Zbawiciela doprowadzeni zostan¹ przez Ducha Œwiêtego do pe³nej
spo³ecznoœci...

1.14   Zgromadzenia w Uppsali (1968), Nairobi (1975), Vancouver (1983) i
Canberze (1991) pog³êbi³y to wspólne rozumienie, rozwijaj¹c poszukiwanie  jed-
noœci w wymiarze uniwersalnym, jednoœci obejmuj¹cej  zarówno wspólnotê ludz-
k¹ jak i Koœció³. Rozwa¿a³y one takie koncepcje, jak koncyliarnoœæ i wspólnota
koncyliarna (Uppsala i Nairobi), eucharystyczna wizja (Vancouver) i „Jednoœæ
Koœcio³a jako koinonia – dar i powo³anie” (Canberra).

1.15  Mo¿na by  wspomnieæ jeszcze wiele dalszych znacz¹cych deklaracji,
które powsta³y zarówno w ŒRK jak równie¿ w innych ekumenicznych kontek-
stach. Jednak wielu ludzi mia³o mo¿noœæ poznaæ ŒRK jako ¿yw¹ wspólnotê
bardziej bezpoœrednio i konkretnie przez takie inicjatywy, które sk³oni³y Ko-
œcio³y do refleksji i dzia³ania na p³aszczyŸnie lokalnej; m.in. chodzi tu o pro-
gram zwalczania rasizmu, dokumenty konwergencji w sprawie chrztu, Euchary-
stii i urzêdu duchownego, studium w sprawie wspólnoty mê¿czyzn i kobiet w
Koœciele, proces koncyliarny na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i zachowania
stworzenia, ekumeniczn¹ dekadê solidarnoœci Koœcio³ów z kobietami, studium
na temat Ewangelii i kultury oraz program przezwyciê¿ania przemocy. Chocia¿
niektóre z tych inicjatyw by³y i s¹ bardzo kontrowersyjne w Koœcio³ach cz³on-
kowskich, to jednak jako wa¿ne cechy nale¿¹ do profilu ŒRK, tote¿ musz¹ byæ
uwzglêdnione podczas ka¿dej próby formu³owania wspólnego rozumienia
Rady.

Rozdzia³ II

RUCH EKUMENICZNY

2.1  Nie jest mo¿liwe mówiæ o ŒRK nie wspominaj¹c jednoczeœnie ruchu eku-
menicznego, z którego ona wyros³a i którego jest znacz¹c¹ widzialn¹ czêœci¹.
Wprawdzie ruch ekumeniczny jest zjawiskiem szerszym ni¿ jego organizacyjna
forma, a Rada jest zasadniczo wspólnot¹ swoich Koœcio³ów cz³onkowskich,  to
jednak s³u¿y ona temu ruchowi jednoczeœnie jako u¿yteczny instrument i forma
wyra¿ania d¹¿eñ ekumenicznych. W tej funkcji jest ona rzeczniczk¹ udzielania
impulsów na rzecz odnowy, gdy¿ w³aœnie odnowa by³a charakterystyczn¹ cech¹
ruchu ekumenicznego od pocz¹tku jego istnienia.
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Znaczenie pojêcia „ekumeniczny”

2.2  Wœród Koœcio³ów i organizacji ekumenicznych panuje niepewnoœæ, nieja-
snoœæ i nawet zamieszanie na temat tego, czym w³aœciwie jest ruch ekumeniczny?
Istnieje zgoda co do tego,  ¿e pojêcie ekumeniczny obejmuje d¹¿enie do jednoœci
chrzeœcijañskiej, wspólnego œwiadectwa przy wype³nianiu szeroko zakrojonych
zadañ misyjnych i ewangelizacyjnych, jak równie¿ zobowi¹zanie do diakonii
oraz wspierania sprawiedliwoœci i pokoju. Nie ma jednak obowi¹zuj¹cej definicji
tego pojêcia, które raczej zostaje wykorzystane do opisu szerokiego spektrum ini-
cjatyw, idei i organizacyjnych ustaleñ.

2.3   Byæ mo¿e najbardziej znan¹ definicj¹  jest wersja wypracowana podczas
posiedzenia Komitetu Naczelnego ŒRK w Rolle w 1951 r.:

Jest rzecz¹ wa¿n¹ zwrócenie uwagi na to, ¿e s³owo „ekumeniczny” , które
wywodzi siê z greckiego s³owa na oznaczenie ca³ej zamieszkanej ziemi
[oikoumene], zostaje u¿yte w sposób w³aœciwy wówczas, gdy okreœla to
wszystko, co ma do czynienia z ca³ym zadaniem ca³ego Koœcio³a, mianowi-
cie: zwiastowanie Ewangelii ca³emu œwiatu.

Zdanie to by³o prób¹ poszerzenia wczeœniejszych definicji w znaczeniu po-
wi¹zania poszukiwania jednoœci Koœcio³a ze wspó³prac¹ na polu misji i ewan-
gelizacji.

2.4  Nowsze opisy celu ruchu ekumenicznego próbowa³y skoordynowaæ go z
przekonaniem, ¿e pojednawcza wola Boga odnosi siê nie tylko do Koœcio³a, lecz
równie¿ do ca³ej ludzkoœci, wiêcej, do ca³ego stworzenia. Zgromadzenie Ogólne
ŒRK w Vancouver (1983) mówi³o przeto o eucharystycznej wizji, która

³¹czy dwie nasze najg³êbsze troski ekumeniczne: jednoœæ i odnowê Koœcio³a
oraz zdrowie i los wspólnoty ludzkiej. Jednoœæ koœcielna ma fundamentalne
znaczenie dla zdrowia Koœcio³ów i dla przysz³oœci rodziny ludzkiej /.../
Chrystus – ¿ycie œwiata – jednoczy niebo i ziemiê, Boga i œwiat, element
duchowy i œwiecki. Jego Cia³o i Krew, które otrzymujemy pod postaci¹
chleba i wina, jednoczy liturgiê i diakoniê, zwiastowanie i czynnoœci uzdro-
wicielskie /.../ W ten sposób nasza wizja eucharystyczna obejmuje ca³¹ rze-
czywistoœæ kultu, ¿ycia i œwiadectwa chrzeœcijañskiego.

Zgromadzenie Ogólne w Canberze (1991) mówi³o uzupe³niaj¹co o tym, ¿e po-
trzebujemy pilnie zachêcaj¹cego obrazu pojednanego ¿ycia, który ³¹czy³by absolut-
ne zaanga¿owanie na rzecz jednoœci i odnowy Koœcio³a oraz absolutne zaanga¿o-
wanie na rzecz pojednania œwiata Bo¿ego /.../ Musimy popieraæ wizjê zamieszkanej
ziemi (oikumene) opart¹ na wartoœciach, które szanuj¹ ¿ycie wszystkich.
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Deklaracje obu zgromadzeñ ogólnych nie wykraczaj¹ jednak zasadniczo poza
stwierdzenie, ¿e te ró¿ne wymiary trzeba utrzymywaæ w jednoœci.

2.5  ŒRK, w ramach ruchu ekumenicznego, podjê³a próbê po³¹czenia ze sob¹
wizji Ewangelii Jana 17,21 (Aby wszyscy byli jedno /.../ aby œwiat uwierzy³) z wizj¹
Listu do Efezjan 1,9-10 (Oznajmiwszy nam /.../  tajemnicê woli swojej, aby z nasta-
niem pe³ni czasów wykonaæ j¹ i w Chrystusie po³¹czyæ w jedn¹ ca³oœæ wszystko, i
to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim). D¹¿enie do po³¹czenia obu
biblijnych wizji napotyka jednak na opory wskutek nieustannego napiêcia a niekie-
dy nawet antagonizmu miêdzy tymi, którzy podkreœlaj¹ spo³eczny wymiar ekume-
nii, a tymi, którzy stawiaj¹ na pierwszym planie jej  wymiar duchowy i koœcielny.

2.6  W najnowszych czasach coraz bardziej mno¿¹ siê g³osy przede wszystkim
reprezentantów Koœcio³ów w Azji, lecz równie¿ Ameryki £aciñskiej, które mó-
wi¹ o potrzebie „poszerzonej ekumenii” lub  „makroekumenii”; pod pojêciami
tymi kryje siê d¹¿enie do wyjœcia  ruchu ekumenicznego poza granice wspólnoty
chrzeœcijañskiej i otwarcie siê na inne tradycje religijne i kulturowe.

2.7  Wskutek niejasnoœci w rozumieniu tego, czym jest „ekumenia”,  istnieje
realne niebezpieczeñstwo sporu na temat jej w³aœciwego znaczenia i powstania
roz³amów w ruchu ekumenicznym. Jaki jest sens istnienia  tego ruchu? Kim s¹
jego adresaci? Jakie s¹ ich cele, sposoby dzia³ania lub style pracy? Sk¹d bierze
siê dynamika, która upowa¿nia nas do mówienia o „ruchu ekumenicznym” wy-
kraczaj¹cym poza instytucjonalne formy ŒRK?

Podstawowe rozró¿nienia i cechy identyfikacyjne

2.8  Niejasnoœci co do znaczenia pojêcia „ekumeniczny” w obecnej sytuacji
niepewnoœci i okresu przejœciowego nie da siê usun¹æ przez zastosowanie defini-
cji opisowej – jeszcze w mniejszym stopniu definicji normatywnej – gdy¿ defini-
cja taka z okreœlonego modelu, strategii lub organizacyjnej struktury czyni kryte-
rium tego, co jest „ekumeniczne”. Wspólne rozumienie musi obejmowaæ liczne
perspektywy i ró¿norodnoœæ tematów. Jednak niektóre podstawowe rozró¿nienia
mog¹ przyczyniæ siê do wyjaœnienia u¿ycia tego pojêcia w tym dokumencie:

2.8.1  Dynamika ruchu ekumenicznego ma swoje korzenie w napiêciu wystê-
puj¹cym miêdzy Koœcio³ami takimi, jakimi s¹ a prawdziw¹ wspólnot¹ (koinonia)
z Trójjedynym Bogiem i wzajemnie ze sob¹; wspólnota ta jest ich prawdziwym
powo³aniem i darem Boga.

2.8.2  Wizja ekumeniczna obejmuje odnowê Koœcio³a i œwiata w œwietle
Ewangelii o królestwie Bo¿ym. Wobec wszelkich zagro¿eñ dla ¿ycia potwierdza
ona chrzeœcijañsk¹ nadziejê na ¿ycie dla wszystkich.
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2.8.3  Ruch ekumeniczny ma swoje korzenie w ¿yciu Koœcio³ów chrzeœcijañ-
skich, nawet gdy anga¿uje siê w inne wysi³ki na rzecz miêdzynarodowej, miêdzy-
kulturowej i miêdzyreligijnej wspó³pracy i dialogu. Jego starania nie mog¹ siê
ograniczaæ do sfery stosunków miêdzykoœcielnych, jest on wiêkszy od ró¿nych
organizacji, z którymi siê zwi¹za³.

2.8.4  Ruch ekumeniczny stara siê wspieraæ wspó³pracê i dzielenie siê darami,
wspólne œwiadectwo i wspólne dzia³anie wœród Koœcio³ów i ich cz³onków. Mó-
wi¹c bardziej specyficznie jest on jednak ruchem odnowy w Koœcio³ach i za ich
poœrednictwem, który znalaz³ swój wyraz w ró¿nych inicjatywach i kontaktach
wœród œwieckich, zw³aszcza wœród kobiet i m³odzie¿y. Swojego   d¹¿enia do  wi-
dzialnej jednoœci nie traktuje on jako celu samego w sobie, lecz jako dzia³alnoœæv
 zmierzaj¹c¹ do z³o¿enia  wiarygodnego œwiadectwa, aby œwiat uwierzy³ oraz do
uœwiêcenia wspólnoty ludzkiej i integralnoœci ca³ego stworzenia Bo¿ego.

2.8.5  Ruch ekumeniczny jest wprawdzie pod wzglêdem swego zasiêgu ru-
chem œwiatowym – zgodnie z pierwotnym znaczeniem s³owa oikoumene: „ca³y
zamieszkany œwiat” – jednak w swojej istocie chce zwróciæ uwagê na katolickoœæ
Koœcio³a, to znaczy na fundamentaln¹  ³¹cznoœæ Koœcio³ów i wspólnot chrzeœci-
jañskich na p³aszczyŸnie lokalnej, krajowej, regionalnej i globalnej. W ka¿dym
miejscu i we wszystkich miejscach ruchowi ekumenicznemu chodzi o prawdziwe
¿ycie i egzystencjê Koœcio³a jako wspólnoty inkluzywnej.

2.9  Miêdzynarodowe i coraz czêœciej tak¿e œwiatowe struktury w dziedzinie
komunikacji, finansów i gospodarki, które powsta³y w ostatnich dziesiêciole-
ciach, stworzy³y szczególny rodzaj jednoœci globalnej. Okaza³o siê, ¿e cen¹ za to
jest wzrastaj¹ca atomizacja spo³eczeñstw i ograniczenie dostêpu do dóbr dla co-
raz wiêkszej liczby cz³onków rodziny ludzkiej. W swoich w³asnych kontaktach
miêdzynarodowych Koœcio³y poddawane s¹ presji dostosowania siê do tego sys-
temu i przejêcia jego wartoœci, które w wiêkszoœci przypadków pozostawiaj¹ na
boku, a nawet neguj¹ duchowe wartoœci ¿ycia ludzkiego. Rozwój ten jest przeto
powa¿nym niebezpieczeñstwem dla integralnoœci ruchu ekumenicznego, którego
formy organizacyjne prezentuj¹ wyraŸnie inny model stosunków, model, który
opiera siê na solidarnoœci i dzieleniu siê posiadanymi darami, ponoszeniu wza-
jemnej odpowiedzialnoœci i pomocy w samostanowieniu o sobie. Na progu XXI
stulecia wszystkie istniej¹ce struktury ekumeniczne musz¹ siê poddaæ samooce-
nie, co umo¿liwi im zamanifestowanie formy i jakoœci globalnej wspólnoty, któ-
rej charakterystycznymi cechami bêd¹ inkluzywnoœæ i pojednanie.

2.10  Wa¿n¹ wypowiedzi¹ we wczesnej fazie wspó³pracy Koœcio³a rzymsko-
katolickiego z Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów  by³o stwierdzenie, ¿e obaj partnerzy
maj¹ udzia³ w jednym i tym samym ruchu ekumenicznym. Ta jednoœæ ruchu eku-
menicznego nie implikuje, ¿e jego liczne formy przejawiania siê by³y w posiada-
niu tylko jednej struktury lub jednego oœrodka. Nie mo¿e te¿ tu chodziæ o wpro-
wadzenie rozumienia normatywnego o charakterze ekskluzywnym, gdy¿ by³oby
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to sprzeczne z w³aœciwym znaczeniem ekumenii w sensie „ca³oœci”. Jednoœæ ru-
chu ekumenicznego odnosi siê zasadniczo do jego nastawienia na wspólne powo-
³anie. Ostatecznie doprowadza do tego moc Ducha Œwiêtego, którego dzia³alnoœæ
manifestuje siê w ró¿nych inicjatywach ruchu ekumenicznego.

2.11  ŒRK, wspólnie z wieloma innymi partnerami, wystêpuj¹cymi w formie
zinstytucjonalizowanej lub nie zorganizowanej, jest wykonawc¹ testamentu tego
jednego ruchu ekumenicznego, ponosz¹c odpowiedzialnoœæ za utrzymanie go
przy ¿yciu. Jako najbardziej uniwersalna i reprezentatywna struktura poœród wie-
lu zorganizowanych form ruchu ekumenicznego Rada ma szczególne zadanie zaj-
mowania siê spraw¹ ekumenizmu w skali œwiatowej i s³u¿enia jako rzecznik na
rzecz wewnêtrznej spójnoœci ruchu.

Rozdzia³ 3

SAMOZROZUMIENIE ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

3.1.  Wszelka dyskusja w sprawie samozrozumienia ŒRK musi zacz¹æ siê od
„bazy dogmatycznej” zawartej w Konstytucji Rady, która jest podstaw¹ jej dzia-
³alnoœci i któr¹ akceptuj¹ wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie.

Œwiatowa Rada Koœcio³ów jest wspólnot¹ Koœcio³ów, które – zgodnie z Pi-
smem Œwiêtym – wyznaj¹, i¿ Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem,
i dlatego d¹¿¹ wspólnie do wype³nienia tego, do czego s¹ powo³ane, ku
chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.

Dwa aspekty tej deklaracji maj¹ centralne znaczenie dla formu³owania odno-
wionego rozumienia ŒRK: (1) nazwanie Rady wspólnot¹ Koœcio³ów i (2) podkre-
œlenie wspólnego powo³ania, które Koœcio³y staraj¹ siê realizowaæ w Radzie i za
jej poœrednictwem.

Wspólnota Koœcio³ów

3.2  Opisanie ŒRK jako wspólnoty Koœcio³ów ukazuje, ¿e Rada jako taka nie
jest Koœcio³em  i nigdy nie mo¿e staæ siê „super-Koœcio³em” – jak kategorycznie
stwierdza deklaracja z Toronto.  Trzeba tu dodaæ, ¿e Koœcio³y w ³onie tej wspól-
noty, na podstawie zró¿nicowanego pojmowania Koœcio³a, ró¿nie rozumiej¹ te¿
jej znaczenie. Ta ró¿norodnoœæ uwidacznia³a siê na Pierwszym Zgromadzeniu
Ogólnym ŒRK w Amsterdamie (1948) jak te¿ na posiedzeniu w Toronto (1950),
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na którym przyjêto najpe³niejsz¹ deklaracjê w sprawie samozrozumienia Rady.
Tak¿e po piêædziesiêciu latach zachowa³a ona swoj¹ aktualnoœæ, z tym ¿e wsku-
tek poczynionych doœwiadczeñ pojawi³y siê nowe sformu³owania. Jednak mo¿na
powiedzieæ, ¿e u¿ycie pojêcia wspólnota w „bazie” ŒRK sugeruje, ¿e Rada jest
czymœ wiêcej  ni¿ czysto funkcjonalnym zwi¹zkiem Koœcio³ów, który za cel sta-
wia sobie podejmowanie inicjatyw w dziedzinach wspólnego zainteresowania.

3.3  Wprawdzie u¿ywa siê niekiedy pojêcia wspólnota, dokonuj¹c przek³adu
greckiego s³owa koinonia, które sta³o siê kluczowym pojêciem w nowszych dys-
kusjach ekumenicznych na temat Koœcio³a i jego jednoœci; jednak stosunki miê-
dzy Koœcio³ami w ³onie ŒRK nie s¹ jeszcze koinonia w pe³nym znaczeniu (jak
np. opisuje to deklaracja Zgromadzenia Ogólnego w Canberze „Jednoœæ Koœcio³a
jako koinonia: dar i powo³anie”). W Konstytucji ŒRK (art. 3) Rada zostaje przed-
stawiona jako wspólnota Koœcio³ów, która za cel stawia sobie wzywanie Koœcio-
³ów do realizacji widzialnej jednoœci – w jednej wierze i jednej wspólnocie eucha-
rystycznej – manifestuj¹cej siê w nabo¿eñstwie i wspólnym ¿yciu w Chrystusie, i
d¹¿enie do tej jednoœci tak, aby œwiat uwierzy³.  W takiej mierze, w jakiej Koœcio-
³y cz³onkowskie wspólnie posiadaj¹ jeden chrzest i wspólnie wyznaj¹ Jezusa
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, mo¿na nawet (pos³uguj¹c siê s³owami „Dekre-
tu o ekumenizmie” Drugiego Soboru Watykañskiego,) powiedzieæ, ¿e miêdzy
nimi ju¿ teraz istnieje pewna, aczkolwiek nie pe³na wspólnota.

3.4  Egzystencja ŒRK jako wspólnoty Koœcio³ów stawia przeto Koœcio³y
cz³onkowskie przed eklezjologicznym wyzwaniem (jak sformu³owa³ to Patriarchat
ekumeniczny), mianowicie przed wyzwaniem  wyjaœnienia znaczenia i zasiêgu
wspólnoty, któr¹ doœwiadczaj¹ w Radzie, jak i eklezjologicznego znaczenia ko-
inonia, która jest d¹¿eniem i celem, lecz jeszcze nie rzeczywistoœci¹ w ¿yciu
ŒRK.

3.5  Do takiego wyjaœnienia mog³yby siê przyczyniæ nastêpuj¹ce wypowie-
dzi:

3.5.1  Wzajemne zobowi¹zanie, jakie podejmuj¹ Koœcio³y w ŒRK, opiera siê
na przekonaniu, ¿e s¹ zwi¹zane ze sob¹  dziêki dzia³aniu Boga w Jezusie Chry-
stusie, które wyprzedza ka¿d¹ ich decyzjê. Dlatego w orêdziu Zgromadzenia
Ogólnego w Amsterdamie mo¿na przeczytaæ: Chrystus uczyni³ nas swoj¹ w³asno-
œci¹, a w Nim nie mo¿e byæ rozdwojenia.

3.5.2 Istota Rady opiera siê na wzajemnych stosunkach miêdzy Koœcio³ami.
Rada jest wspólnot¹ Koœcio³ów, które znajduj¹ siê na drodze do pe³nej koinonia.
Posiada ona strukturê i formê organizacyjn¹, która Koœcio³om, które d¹¿¹ do ko-
inonia w wierze, ¿yciu i œwiadectwie, ma s³u¿yæ za instrument. ŒRK nie wolno
jednak identyfikowaæ z t¹ struktur¹, równie¿ nie bêdzie mog³a s³u¿yæ skutecznie
Koœcio³om, je¿eli te nieustannie nie bêd¹ odnawiaæ swojej w³asnej ekumenicznej
wizji i ekumenicznego zobowi¹zania.
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3.5.3  Ta wspólnota w Radzie nie jest czymœ abstrakcyjnym lub statycz-
nym, ani nie ogranicza siê ona do oficjalnych kontaktów miêdzy zinstytucjo-
nalizowanymi strukturami koœcielnymi oraz ich przywódców i reprezentantów.
Jest ona raczej rzeczywistoœci¹ dynamiczn¹, naznaczon¹ wzajemnymi sto-
sunkami, rzeczywistoœci¹, która obejmuje ca³e ¿ycie Koœcio³ów jako manife-
stacjêludu Bo¿ego. Nie jest ona celem samym w sobie, lecz istnieje po to,
aby s³u¿yæ jako znak i instrument misji i dzia³ania Bo¿ego w œwiecie.
ŒRK daje siê przeto opisaæ jako misyjna, diakonijna i etyczna wspólnota Koœ-
cio³ów.

 3.5.4  Cz³onkostwo w Radzie wprawdzie nie zmusza Koœcio³ów do okreœlo-
nego rozumienia wspólnoty Koœcio³ów, zobowi¹zuje je jednak do prowadzenia
rozmów na ten temat. ŒRK oferuje przestrzeñ, w której Koœcio³y mog¹ zbadaæ,
co oznacza bycie we wspólnocie wzajemnej, która  znajduje  siê na drodze ku
wiêkszej jednoœci w Chrystusie. Poza tym na ŒRK spoczywa zadanie wzywania
Koœcio³ów do przekraczania w³asnych granic i pe³niejszego manifestowania w
ten sposób swojej  jednoœci.

3.5.5  Koœcio³y we wspólnocie ŒRK uznaj¹, ¿e inni cz³onkowie nale¿¹ do
Chrystusa, ¿e cz³onkostwo w Koœciele Chrystusa jest rozleglejsze ni¿ cz³onko-
stwo we w³asnym Koœciele, i ¿e inne Koœcio³y posiadaj¹ przynajmniej elementy
prawdziwego Koœcio³a (Toronto). W ten sposób ka¿dy Koœció³ cz³onkowski jest
uznawany za równoprawnego wspó³uczestnika ¿ycia ŒRK, gdy¿ to, co ka¿dy z
nich  wnosi do wspólnoty, nie ma nic wspólnego z jego wielkoœci¹ i zasobami,
lecz wynika z faktu bycia w Chrystusie.

3.5.6  Przez wzajemne zaanga¿owanie w Radzie Koœcio³y s¹ gotowe zaprosiæ
siebie do praktykowania g³êbszego, kosztowniejszego zobowi¹zania ekumenicz-
nego. Przyjmuje ono  wiele form: okazywanie solidarnoœci, wzajemne wspoma-
ganie siê w niedostatku, powstrzymywanie siê od takich dzia³añ, które by³yby
sprzeczne ze stosunkami braterskimi i siostrzanymi, wzajemne uczenie siê od sie-
bie w ramach nawi¹zanych stosunków duchowych, Koœcio³y próbuj¹ we wspól-
nym dialogu nauczyæ siê od Pana Jezusa Chrystusa, w jaki sposób winny sk³adaæ
o Nim œwiadectwo przed œwiatem (Toronto).

3.6  Wprawdzie cz³onkostwo w ŒRK nie jest dla Koœcio³ów bynajmniej jedyn¹
mo¿liwoœci¹ podjêcia wspó³pracy ekumenicznej na p³aszczyŸnie miêdzynarodo-
wej, lecz oznacza ono, ¿e dany Koœció³  okazuje gotowoœæ identyfikowania siê w
sposób widzialny, trwa³y i zorganizowany z celami ruchu ekumenicznego oraz z
d¹¿eniem do g³êbszej wspólnoty. Tote¿ cz³onkostwo nie koñczy siê na jednorazo-
wym akcie przyst¹pienia, które odt¹d pozwala Koœcio³om ¿yæ w sposób bezpro-
blemowy z dalej istniej¹cym podzia³em.

3.7  Podobnie jak poszerzy³o siê rozumienie wspólnoty w Radzie przez wspó³-
¿ycie Koœcio³ów, tak te¿ powiêkszy³o siê rozumienie tego, co oznacza cz³onko-
stwo w tym gremium.
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3.7.1  Byæ cz³onkiem oznacza, ¿e udziela siê wsparcia umiejêtnoœci modlenia
siê, ¿ycia, dzia³ania i wzrastania we wspólnocie  z Koœcio³ami ró¿nego pochodze-
nia i tradycji, z czym wi¹¿e siê niekiedy zmaganie i konflikt. Implikuje to wolê i
zdolnoœæ  do rozstrzygania ró¿nic pogl¹dów na drodze teologicznej dysputy, mo-
dlitwy i dialogu oraz traktowanie kwestii spornych jako sprawy wspólnej oceny
teologicznej a nie politycznego zwyciêstwa.

3.7.2  Byæ cz³onkiem oznacza wzajemnie sobie pomagaæ w dochowaniu wier-
noœci Ewangelii i wzajemnie siê kwestionowaæ, gdy któryœ z cz³onków w zauwa-
¿alny sposób oddala siê od fundamentów wiary lub wiernoœci wobec Ewangelii.
Integralnoœæ wspólnoty zostaje zachowana wówczas, gdy Koœcio³y w duchu
wspólnej wiary czuj¹ siê wzajemnie odpowiedzialne za Ewangeliê a nie wów-
czas, gdy siê wzajemnie os¹dzaj¹ i potêpiaj¹.

3.7.3  Byæ cz³onkiem oznacza wspó³dzia³anie w zadaniach, które wykra-
czaj¹ poza granice i mo¿liwoœci pojedynczego Koœcio³a, i okazywanie goto-
woœci do ³¹czenia w³asnego, specyficznego kontekstu lokalnego z rzeczywi-
stoœci¹ globaln¹ oraz pozwolenie tej rzeczywistoœci wywieraæ wp³yw na sytu-
acjê lokaln¹.

3.7.4  Byæ cz³onkiem oznacza stanowiæ czêœæ wspólnoty, która posiada w³asny
g³os. Wprawdzie Koœcio³y maj¹ swobodê w zakresie identyfikowania lub nie-
identyfikowania siê z tym, co mówi ŒRK. S¹ one jednak zobowi¹zane do prze-
prowadzenia powa¿nych rozwa¿añ nad tym, co mówi lub czyni Rada w imieniu
ca³ej wspólnoty.

3.7.5  Byæ cz³onkiem oznacza wzi¹æ na siebie zobowi¹zanie urzeczywistnienia
w ¿yciu i œwiadectwie w³asnego Koœcio³a porozumieñ, które zostaj¹ osi¹gniête
przez wspóln¹ teologiczn¹ pracê studyjn¹ i refleksjê ca³ej wspólnoty.

3.7.6  Byæ cz³onkiem oznacza mieæ udzia³ we wspólnocie dzielenia [siê dara-
mi] i solidarnoœci, wspieraæ innych cz³onków w ich potrzebach i konfliktach oraz
œwiêtowaæ z nimi ich radoœæ i nadziejê.

3.7.7  Byæ cz³onkiem oznacza rozumienie pos³annictwa Koœcio³a jako wspól-
nej odpowiedzialnoœci, któr¹ dzieli siê z innymi, a nie prowadzenie dzia³alnoœci
misyjnej i ewangelizacyjnej na w³asn¹ rêkê; jeszcze w mniejszym stopniu mo¿e
to byæ konkurowanie z innymi chrzeœcijanami lub uprawianie wœród nich prozeli-
tyzmu.

3.7.8  Byæ cz³onkiem oznacza wejœcie z innymi Koœcio³ami we wspólnotê na-
bo¿eñstwa i modlitwy oraz  szukanie konkretnych sposobnoœci do wspólnego na-
bo¿eñstwa i modlitwy, z tym ¿e respektuje siê granice, do których  przestrzegania
s¹ zobligowane  poszczególne tradycje.

3.7.9  Byæ cz³onkiem oznacza nieograniczone uczestnictwo w ¿yciu i pracy
ŒRK,  z czym wi¹¿e siê modlitwa w intencji Rady i jej Koœcio³ów cz³onkow-
skich, wysy³anie reprezentantów na zgromadzenia ogólne, popieranie pracy Rady
odpowiednio do w³asnych mo¿liwoœci przez udzielanie regularnego wsparcia fi-
nansowego oraz zapoznawanie z jej sprawami Koœcio³ów lokalnych, zborów i
wspólnot kultowych.
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Wspólne powo³anie

3.8   Za poœrednictwem ŒRK Koœcio³y d¹¿¹ wspólnie do wype³nienia tego, do
czego s¹ powo³ane. To zdanie, które do³¹czono do „bazy” na podstawie uchwa³y
Zgromadzenia Ogólnego w New Delhi (1961), ukaza³o wyraŸniej dynamiczne
rozumienie Rady jako wspólnoty pielgrzymów, którzy zmierzaj¹ wspólnie do
tego samego celu; chodzi tu o rozumienie, które zosta³o ju¿ wypowiedziane w
pierwotnej wersji konstytucji z 1938 r. w s³owach: Œwiatowa Rada Koœcio³ów
powinna stworzyæ mo¿liwoœæ wzajemnego doradztwa i sposobnoœæ wspólnego po-
stêpowania w sprawach wspólnego zainteresowania (art. IV).

3.9  W ró¿nych okolicznoœciach historycznych i w ró¿ny sposób Koœcio³y
cz³onkowskie stara³y siê w minionych piêædziesiêciu latach zrealizowaæ to wspól-
ne powo³anie. Ich œwiadectwo nie by³o ani doskona³e, ani konsekwentne. Nie za-
wsze dzia³a³y wspólnie tam, gdzie mog³y to czyniæ. Mimo to przez Bo¿¹ ³askê
zdoby³y siê na wysi³ek stworzenia znaków pos³uszeñstwa i wiernoœci Ewangelii,
gdy

3.9.1  zbudowa³y i utrzyma³y kruche wiêzy komunikacji w okresie, w którym
znajdowa³y siê po przeciwnych stronach granic powsta³ych wskutek zimnych i
gor¹cych wojen;

3.9.2  w imieniu Chrystusa zaoferowa³y swoje us³ugi milionom ludzi wypê-
dzonym ze swojej ojczyzny i przyczyni³y siê  do ponownej odbudowy rozbitych
wskutek przemocy spo³eczeñstw; dziêki temu doœwiadczeniu pozna³y one nowe
formy dzielenia siê ze sob¹;

3.9.3 podjê³y wyzwanie odrzucenia historycznych wiêzów zale¿noœci i domi-
nacji, buduj¹c nowe formy partnerstwa;

3.9.4  wspólnie dawa³y œwiadectwo o Jezusie Chrystusie tam, gdzie pojedyn-
czy glos nie by³by s³yszany lub powa¿nie traktowany;

3.9.5 dawa³y pos³uch innym i by³y gotowe uczyæ siê z ich przekonañ dotycz¹-
cych centralnych kwestii doktryny i ¿ycia, których nie podziela³y w pe³ni; przy
okazji konsekwentnie trzyma³y siê nadziei na nadejœcie dnia, w którym uwidocz-
ni siê jednoœæ w jednej wierze i w jednej wspólnocie eucharystycznej;

3.9.6 w wielu miejscach, gdzie godnoœæ cz³owieka by³a brutalnie gwa³cona,
oferowana by³a pomoc duszpasterska oraz wspólnie z innymi broniono na forum
miêdzynarodowym praw ludzi uciskanych i marginalizowanych;

3.9.7 w modlitwie i przez dodawanie otuchy wyra¿a³y solidarnoœæ z Koœcio³a-
mi, które cierpi¹ przeœladowanie i które staraj¹ siê w sytuacjach kryzysowych
rozpoznaæ wolê Bo¿¹;

3.9.8 nie da³y siê odwieœæ od przekonania, ¿e ka¿da forma rasizmu, tak¿e w
ich w³asnym ¿yciu, jest nie do pogodzenia ze S³owem i wol¹ Boga;

3.9.9 solidaryzowa³y siê z kobietami i kwestionowa³y struktury sprzyjaj¹ce
seksizmowi, i wystêpowa³y na rzecz sprawiedliwoœci dla kobiet oraz ich nieogra-
niczonego wspó³dzia³ania w Koœciele i œwiecie;
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3.9.10 próbowa³y w³asne spo³ecznoœci i organa swojej wspólnoty uczyniæ bar-
dziej dostêpnymi dla kobiet, m³odych ludzi, niepe³nosprawnych i wszystkich in-
nych osób, którym grozi marginalizacja;

3.9.11 wspólnie zmawia³y modlitwê przyczynn¹ i wielbi³y Boga, pos³uguj¹c
siê s³owami i muzyk¹ drugiego partnera, i oczami tego¿ partnera przystêpowa³y
do czytania Pisma Œwiêtego.

3.10  Elementy wspólnego powo³ania zosta³y ujête w „funkcjach i celach”,
które obecnie s¹ zawarte w art. 3 Konstytucji ŒRK. Aktualne sformu³owanie zo-
sta³o przyjête przez Zgromadzenie Ogólne w Nairobi (1975):
 wzywanie Koœcio³ów do realizacji widzialnej jednoœci – w jednej wierze i

jednej wspólnocie eucharystycznej – manifestuj¹cej siê w nabo¿eñstwie i wspól-
nym ¿yciu w Chrystusie, i d¹¿enie ku tej jednoœci tak, aby œwiat uwierzy³;
 u³atwianie w ka¿dym miejscu i w ka¿dej sytuacji dawania wspólnego œwia-

dectwa przez Koœcio³y;
 pomaganie Koœcio³om w pe³nieniu ich œwiatowych zadañ misyjnych i

ewangelizacyjnych;
 dawanie wyrazu wspólnemu zadaniu Koœcio³ów w s³u¿bie dla cz³owieka w

potrzebie, zrywanie barier dziel¹cych ludzi i sprzyjanie wspó³¿yciu rodziny ludz-
kiej w sprawiedliwoœci i pokoju;
 zachêcanie do odnowy Koœcio³a w jednoœci, kulcie, misji i s³u¿bie;
 nawi¹zywanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi konferencjami ko-

œcielnymi, œwiatowymi zwi¹zkami wyznaniowymi i innymi organizacjami ekume-
nicznymi;
 kontynuowanie pracy miêdzynarodowych ruchów do spraw Wiary i Ustroju

Koœcio³a oraz Praktycznego Chrzeœcijañstwa, jak równie¿ Miêdzynarodowej
Rady Misyjnej i Œwiatowej Rady Wychowania Chrzeœcijañskiego.

3.11  Takie wyliczenie mo¿e tylko opisaæ ogólnie centralne zadania. Dopiero
przez trwa³¹ wspólnotê Koœcio³ów w ŒRK owe „funkcje i cele” nabieraj¹ kszta³tu
w specyficznych dzia³aniach. W trakcie tego procesu nowe wyzwania wobec ¿y-
cia i pos³annictwa Koœcio³a sprawi³y, ¿e pojawi³y siê nowe wymiary ekumenicz-
nego powo³ania. Przeto jest rzecz¹ wa¿n¹, aby Koœcio³y cz³onkowskie od czasu
do czasu artyku³owa³y nowe elementy swego wspólnego powo³ania; powinny to
czyniæ w trakcie zastanawiania siê nad dynamiczn¹ natur¹ wspólnoty w ŒRK.
Refleksja ta winna staæ siê sposobnoœci¹ do nowego zobowi¹zania wobec idei
ekumenicznej. Piêædziesi¹ta rocznica utworzenia ŒRK jak i nastanie nowego stu-
lecia i nowego tysi¹clecia sprawiaj¹, ¿e szczególnie dogodnym momentem na re-
alizacjê tego celu  jest Ósme Zgromadzenie Ogólne.

3.12   Sformu³owanie celów i funkcji Rady z okazji piêædziesi¹tej rocznicy jej
istnienia musi strzec zarówno kontynuacji z przesz³oœci¹ jak równie¿ odnieœæ siê
do nowych wyzwañ wspó³czesnoœci. Takie sformu³owanie powinno:



100         KU WSPÓLNEMU ROZUMIENIU I WSPÓLNEJ WIZJI ŒRK

3.12.1 uznaæ zasadnicz¹ to¿samoœæ ŒRK jako wspólnoty Koœcio³ów, które
wzywaj¹ siê wzajemnie do realizacji widzialnej jednoœci  w jednej wierze i jednej
wspólnocie eucharystycznej,  manifestuj¹cej siê w nabo¿eñstwie i wspólnym ¿y-
ciu, jak równie¿ w œwiadectwie i s³u¿bie wobec œwiata;

3.12.2 wyliczyæ najwa¿niejsze obszary zadañ, dziêki którym Koœcio³y za po-
œrednictwem Rady urzeczywistniaj¹ ten naczelny cel;

3.12.3 uœwiadomiæ, ¿e Rada, jako wspólnota Koœcio³ów, jest organizacj¹, za
której poœrednictwem ma miejsce wspó³praca jej cz³onków, a nie jakimœ gre-
mium, które dzia³a niezale¿nie od Koœcio³ów;

3.12.4 uznaæ aspekty ekumenicznego powo³ania, które w ostatnich czasach
wysunê³y siê silniej na pierwszy plan, wœród nich zagadnienia zwi¹zane z zacho-
waniem stworzenia, stosunkami z wyznawcami innych religii jak równie¿ ze
wspieraniem procesów edukacyjnych, które motywuj¹ chrzeœcijan do ekumenicz-
nego myœlenia i dzia³ania;

3.12.5 podkreœlaæ, ¿e zadaniem Rady jest umacnianie ruchu ekumenicznego
nie tylko przez oficjalne stosunki na p³aszczyŸnie instytucjonalnej, lecz tak¿e
przez popieranie innych inicjatyw ekumenicznych, tworzenie sieci organizacji i
grup ekumenicznych, nawi¹zywanie kontaktów z wszystkimi Koœcio³ami, które
podzielaj¹ ekumeniczn¹ wizjê jak te¿ przez dzia³anie na rzecz spoistoœci wielu
ró¿nych form wyra¿ania ruchu ekumenicznego.

Rada jako organizacja

3.13  Jako wspólnota Koœcio³ów i jako instrument s³u¿¹cy umacnianiu ruchu
ekumenicznego ma ŒRK instytucjonalny profil. Profil ten sk³ada siê z wielu kom-
ponentów. Nale¿¹ do nich praca Rady, imprezy, które organizuje, deklaracje, któ-
re wydaje, koncepcje, które przedstawia. Jednak ŒRK jako instytucja nie mo¿e
ulec parali¿owi przez instytucjonalizm, gdy¿ jej powo³anie do s³u¿by wobec
Koœcio³ów i ruchu ekumenicznego domaga siê, aby by³a  ¿ywym organizmem,
który umie reagowaæ na nowe wyzwania, które pojawiaj¹ siê wskutek zmieniaj¹-
cych siê czasów, jak i na nowych partnerów, organizmem, który potrafi siê dosto-
sowaæ  do wzrastaj¹cego rozumienia ekumenicznego powo³ania.

3.14  Struktury s¹ œrodkiem, za którego pomoc¹ Rada próbuje  w okreœlonym
momencie swego ¿ycia daæ skuteczny wyraz swojej rzeczywistoœci jako wspól-
nocie Koœcio³ów. Tworz¹ one zasadniczy kszta³t Rady, ramy s³u¿¹ce okreœlonemu
podzia³owi pracy. Zmiany w obrêbie tych ram nie oznaczaj¹, ¿e rezygnuje siê z
doœwiadc zeñ przesz³oœci lub neguje ich wartoœæ, raczej s¹ one odzwierciedle-
niem nieustannego dialogu na temat rozumienia i wizji.

3.15  O strukturach kierowniczych Rady mówi jej Konstytucja. Stanowi¹ one
jej instytucjonalny fundament. Struktury te s¹ mechanizmami, które maj¹ zabez-
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pieczyæ, aby inicjatywy, podejmowane  w ramach wewnêtrznej struktury organi-
zacyjnej Rady, by³y zgodne z wyobra¿eniami, potrzebami i pragnieniami jej Ko-
œcio³ów cz³onkowskich i partnerów ekumenicznych. W stworzonym kszta³cie i
swoim funkcjonowaniu powinny one:

3.15.1 zapewniæ maksymaln¹ reprezentacjê, partycypacjê i przejrzystoœæ pod-
czas ustalania programu i podejmowania decyzji oraz nie dopuœciæ, aby w³adza i
odpowiedzialnoœæv koncentrowa³a siê w rêkach ma³ej grupy;

3.15.2  zapewniæ priorytet refleksji i rozwa¿aniom na temat kluczowych kwe-
stii, z którymi musz¹ siê uporaæ Koœcio³y w dzisiejszym œwiecie, a jednoczeœnie
nie daæ siê zdominowaæ przez decyzje o charakterze organizacyjnym i programo-
wym;

3.15.3 troszczyæ siê o taki sposób dzia³ania, dziêki któremu bêd¹ wys³uchane
g³osy wszystkich a nie tylko g³osy uprzywilejowane, którym ze wzglêdu na po-
chodzenie kulturowe, jêzyk, wykszta³cenie lub doœwiadczenie przychodzi ³atwiej
siê wypowiadaæ;

3.15.4 staraæ siê stale o koherencjê i koordynacjê dzia³alnoœci ŒRK i jej pod-
stawy teologicznej oraz nie dopuszczaæ do tego, aby s³u¿y³a  ona za forum repre-
zentowania okreœlonych interesów i ¿yczeñ, które nie s¹ ze sob¹ powi¹zane
(przez to przyczyniaj¹  siê do tego, ¿e „kwestie dotycz¹ce jednoœci Koœcio³a” i
„kwestie dotycz¹ce sprawiedliwoœci”, „eklezjologia” i „etyka”, „zadania pastoral-
ne” i „zadania profetyczne”, „misja” i „dialog”, „stosunki” i „programy” uchodz¹
w dalszym ci¹gu za pojêcia dychotomiczne).

3.15.5 sk³oniæ gremia decyzyjne i kierownicze w Koœcio³ach cz³onkowskich,
aby otoczy³y trosk¹ sprawê wspólnoty Koœcio³ów  i dzia³a³y ekumenicznie w
swoich lokalnych kontekstach, a nie stwarza³y wra¿enia, jakoby ŒRK i ruch eku-
meniczny nie mia³y powi¹zania z Koœcio³ami;

3.15.6 umo¿liwiaæ ustanawianie i pog³êbianie stosunków z Koœcio³ami, które
s¹ otwarte na ekumeniczn¹ wspólnotê, jednak cz³onkostwo w Radzie uwa¿aj¹
aktualnie za niemo¿liwe lub niestosowne z przyczyn eklezjologicznych;

3.15.7 zamanifestowaæ  przedsmak pe³nej koinonia, do której d¹¿¹ Koœcio³y za
poœrednictwem ruchu ekumenicznego.

3.16 Wewnêtrzna struktura organizacyjna ŒRK, ustalona w statucie i regulami-
nach zespo³ów programowych i zespo³ów specjalnych, jak równie¿ decyzje  gre-
miów kierowniczych, s³u¿¹ skutecznej organizacji codziennej pracy sztabu
wspó³pracowników, którzy realizuj¹ uchwa³y i wytyczne programowe organów
kierowniczych. Struktura organizacyjna powinna:

3.16.1 manifestowaæ to¿samoœæ ŒRK jako wspólnoty Koœcio³ów, które spotka-
³y siê z sob¹ w ramach tego organizmu w oparciu o trynitarn¹ podstawê teolo-
giczn¹. Oznacza to, ¿e z jednej strony praca Rady integruje siê na p³aszczyŸnie
wspólnego powo³ania do jednoœci, i ¿e z drugiej strony uwidacznia to, i¿ wszyst-
kie jej inicjatywy opieraj¹ siê na nadziei, ¿e powiedzie siê plan Bo¿y, objawiony
w Jezusie Chrystusie i uobecniany w œwiecie przez moc Ducha Œwiêtego;
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3.16.2 wspieraæ wspólnotê Koœcio³ów cz³onkowskich, a nie s³u¿yæ tworzeniu
lub utrzymaniu  organizacji jako celu samego w sobie;

3.16.3 odpowiadaæ ró¿norodnoœci kultur oraz tradycji teologicznych i ducho-
wych reprezentowanych w Koœcio³ach cz³onkowskich, a jednoczeœnie manifesto-
waæ wspólnotê prawdziwie inkluzywn¹;

3.16.4 braæ pod uwagê fakt, ¿e jedyna w swoim rodzaju to¿samoœæ i do-
œwiadczenie Rady jako wspólnoty, która jednoczeœnie ma zasiêg œwiatowy i jest
otwarta wobec Koœcio³ów wszystkich tradycji chrzeœcijañskich, stwarza jej
mo¿liwoœæ strze¿enia specyficznych elementów ekumenicznego powo³ania;
mo¿e ona

– odgrywaæ inspiratorsk¹ i koordynacyjn¹ rolê w wysi³kach na rzecz koheren-
cji jednego ruchu ekumenicznego;

– s³u¿yæ jako poœrednik miêdzy stronami konfliktu lub jako rzecznik grup,
które nie mog¹ wypowiadaæ siê w w³asnym imieniu;

– czerpaæ z szerokiego doœwiadczenia Koœcio³ów cz³onkowskich oraz byæ gle-
b¹ dla idei i Ÿród³em informacji dla prowadzonych badañ, pomagaj¹c w ten spo-
sób Koœcio³om poszerzaæ wspólnie ekumeniczn¹ œwiadomoœæ i dochodziæ do no-
wych pogl¹dów na rzeczywistoœæ;

– ukazywaæ œcis³y zwi¹zek miêdzy wymiarem lokalnym i globalnym, uzna-
j¹c, ¿e problemy lokalne maj¹ czêsto konsekwencje globalne i ¿e problemy glo-
balne czêsto w sposób bardziej wyrazisty dochodz¹ do g³osu na p³aszczyŸnie
lokalnej;

– ze swej globalnej perspektywy wypowiadaæ prorockie s³owo  na temat pal¹-
cych problemów naszej epoki;

 3.16.5 w partnerstwie z grupami Koœcio³ów cz³onkowskich i innymi organi-
zacjami ekumenicznymi zapewniæ, aby odpowiedzialnoœæ za dzia³alnoœæ ekume-
niczn¹ znajdowa³a siê mo¿liwie jak najbli¿ej miejsca realizacji;

3.16.6 umo¿liwiæ Radzie sta³e dostosowywanie jej pracy i sposobu dzia³alno-
œci, tak aby mog³a sprostaæ w sposób zamierzony, skuteczny i ekonomicznie ra-
cjonalny szybko zmieniaj¹cym siê stosunkom w œwiecie oraz ró¿nym potrzebom
Koœcio³ów;

3.16.7 troszczyæ siê o regularne planowanie, kontrolê i ocenê wszystkich ini-
cjatyw.
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Rozdzia³ 4

STOSUNKI Z PARTNERAMI RUCHU EKUMENICZNEGO,
KOŒCIO£AMI NIE BÊD¥CYMI CZ£ONKAMI ŒRK

I INNYMI GREMIAMI

4.1  Kiedykolwiek ludzie gromadz¹ siê w imieniu Jezusa Chrystusa, jest to
dzie³o Ducha Œwiêtego. Oznacza to, ¿e wszystkie wysi³ki, które maj¹ za cel jed-
noœæ Koœcio³a, i wszystkie inicjatywy, za których poœrednictwem chrzeœcijanie
staraj¹ siê o udzia³ w Bo¿ym dzia³aniu zbawczym wobec stworzenia, s¹ zasadni-
czo i wewnêtrznie z sob¹ powi¹zane.

Rady i konferencje Koœcio³ów

4.2  Stosunki miêdzy ŒRK a regionalnymi, krajowymi i lokalnymi radami
(konferencjami) Koœcio³ów lub radami (konferencjami) chrzeœcijan maj¹
centralne znaczenie dla ¿ywotnoœci i spoistoœci ruchu ekumenicznego. Te ostatnie
ró¿ni¹ siê od siebie pod wzglêdem za³o¿eñ statutowych i sk³adu. Podczas gdy
wiêkszoœæ z nich, jak ŒRK, opiera siê na cz³onkostwie Koœcio³ów, niektóre przyj-
muj¹ w swój sk³ad równie¿ inne organizacje chrzeœcijañskie (np. towarzystwa bi-
blijne, YMCA i YWCA). W sk³ad wielu regionalnych organizacji ekumenicznych
wchodz¹ krajowe rady koœcielne i chrzeœcijañskie w charakterze pe³noprawnych
cz³onków. Jednak mimo tych ró¿nic wszystkie d¹¿¹ do tego samego podstawowe-
go celu.

4.3  Wszystkie rady s¹ niezale¿nymi gremiami, tego stanu rzeczy nie zmienia-
j¹ istniej¹ce miêdzy nimi strukturalne powi¹zania. Konstytucja i Statut ŒRK
uznaj¹, ¿e takie gremia na p³aszczyŸnie regionalnej i krajowej s¹ istotnymi part-
nerami w d¹¿eniach ekumenicznych. Dla rad krajowych istnieje mo¿liwoœæ otrzy-
mania w ramach  ŒRK statusu cz³onka stowarzyszonego. Z kolei  organizacje
cz³onkowskie Konferencji ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji uzyskuj¹ za jej
poœrednictwem strukturalne powi¹zanie z ŒRK. Dalszy rozwój d¹¿eñ ekumenicz-
nych wymaga umocnienia wiêzi strukturalnych i lepszej koordynacji dzia³alnoœci
tych rad  na wszystkich szczeblach.

4.4  Poniewa¿ lokalne, krajowe, regionalne i œwiatowe rady Koœcio³ów s¹ for-
mami wyra¿ania jednego ruchu ekumenicznego, ich stosunki winny siê cechowaæ
koncyliarnym duchem wzajemnoœci i wspó³pracy  a nie duchem konkurencji i
wytyczania sfer wp³ywu. Œwiatowy ruch ekumeniczny i jego organizacyjne for-
my tworz¹ sieæ obejmuj¹c¹ wiele oœrodków dzia³ania i nie stanowi¹ hierarchicz-
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nie zbudowanej struktury o ustalonych stopniach autorytetu.  Radzie,  bêd¹cej
czêœci¹ tej sieci, przypada istotna i ca³kiem szczególna rola jako jedynego w
swoim rodzaju miejsca, w którym Koœcio³y gromadz¹ siê na œwiatowej p³asz-
czyŸnie ekumenicznej, aby ze sob¹ rozmawiaæ i wspólnie dzia³aæ. Rada demon-
struje widzialnie globaln¹ interakcjê chrzeœcijan i umo¿liwia ca³emu Koœcio³o-
wi  solidaryzowanie siê z chrzeœcijanami w sytuacjach kryzysowych (Komitet
Naczelny, 1989). W czasach postêpuj¹cego rozdrobnienia roœnie jeszcze zna-
czenie zadania ŒRK, polegaj¹cego na dawaniu œwiadectwa w wymiarze global-
nym i koordynowaniu inicjatyw. Nie oznacza to jednak, ¿e odgrywa ona rolê
„nadrzêdn¹”. Wszystkie rady – o ile s³u¿¹ nadrzêdnemu celowi ekumenicznemu
– s¹ darami tego samego Ducha i formami wyra¿ania tej samej  wspólnoty w
Chrystusie.

4.5  W 1992 r. Komitet Naczelny przyj¹³ „Wytyczne w sprawie stosunków
i wspó³pracy miêdzy regionalnymi organizacjami ekumenicznymi a Œwiatow¹
Rad¹ Koœcio³ów”. W dokumencie tym opisuje siê te stosunki jako partnerskie
oraz oparte na wspólnej wierze i wspólnym zobowi¹zaniu. Cechuje je kom-
plementarnoœæ, obustronne zaufanie i wzajemnoœæ. Poczyniono ogromny po-
stêp w dziedzinie wymiany informacji, wzajemnej konsultacji i wspó³pracy
programowej. Ogrom wspólnych zadañ i wyzwañ oraz mocno ograniczone
œrodki bêd¹ce do dyspozycji sugeruj¹ potrzebê ustanowienia bardziej przemy-
œlanych powi¹zañ strukturalnych, które umo¿liwi¹ wspólne planowanie i po-
dejmowanie decyzji jak równie¿ skuteczniejszy podzia³ pracy. ŒRK i regio-
nalne organizacje ekumeniczne uznaj¹ krajowe rady ekumeniczne za istot-
nych partnerów swej pracy, dziêki którym mo¿liwe jest nawi¹zywanie i
koordynowanie stosunków z Koœcio³ami cz³onkowskimi w danym kraju. Ta
ich rola winna byæ uwzglêdniona podczas wszelkich prób tworzenia szerokich
ram, które ró¿ne rady i konferencje Koœcio³ów ³¹cz¹ ze sob¹ w jednym ruchu
ekumenicznym.

4.6  Ruch ekumeniczny ma zarazem charakter uniwersalny i lokalny. Jednoœæ
œwiatowego ruchu ekumenicznego winna uwidaczniaæ siê w ka¿dej lokalnej, kra-
jowej lub regionalnej radzie Koœcio³a. Równie¿ ŒRK musi znaleŸæ œrodki i sposo-
by, które umo¿liwi¹ jej pozostawanie w œcis³ym kontakcie z rzeczywistoœci¹
wspólnot lokalnych, w których chrzeœcijanie gromadz¹ siê, aby oddawaæ czeœæ
Bogu i sprawowaæ s³u¿bê.

Inne organizacje ekumeniczne

4.7  Poza stosunkami  z radami Koœcio³ów w ró¿nych szerokoœciach geogra-
ficznych, ŒRK utrzymuje te¿ kontakty z wieloma innymi organizacjami ekume-
nicznymi.
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4.8  Wa¿ne znaczenie  dla ŒRK ma jej relacja z ró¿nymi gremiami, które
s¹ znane jako  œwiatowe wspólnoty chrzeœcijañskie. Równie¿ te stosunki
winny cechowaæ siê wzajemnoœci¹, a Rada winna szukaæ sposobów, które
umo¿liwia³yby dzielenie siê zadaniami i zasobami z tymi partnerami ruchu
ekumenicznego. To wzajemne dzielenie siê jest szczególnie wa¿ne dla tych
gremiów, które uwa¿aj¹ siê za œwiatow¹ wspólnotê Koœcio³ów i których
cz³onkowie w wiêkszoœci, a mo¿e nawet w komplecie, s¹ jednoczeœnie Ko-
œcio³ami cz³onkowskimi ŒRK. Nale¿y poszukiwaæ sposobów bardziej bez-
poœredniego w³¹czenia takich gremiów w zorganizowane ¿ycie ŒRK. Silny
zwi¹zek miêdzy ŒRK a tymi gremiami mo¿e przyczyniæ siê do wzbogacenia
obu stron; w gremiach tych mo¿e przyczyniæ siê to do wzmocnienia przeko-
nania, ¿e s¹ czêœci¹ œwiatowej wspólnoty chrzeœcijan, a Koœcio³om cz³on-
kowskim ŒRK mo¿e przypomnieæ, ¿e ekumeniczne zobowi¹zanie powinno
czerpaæ swe si³y z zakorzenienia takich gremiów w jednej tradycji koœciel-
nej.

4.9  ŒRK jest zorganizowana jako rada Koœcio³ów. Jest to centralna wy-
powiedŸ na temat jej to¿samoœci. Jednak w dokumentach konstytucyjnych
ŒRK znajduje siê stwierdzenie, i¿ Rada musi utrzymywaæ stosunki robocze
z szerokim spektrum miêdzynarodowych organizacji ekumenicznych, z
których niektóre s¹ starsze ni¿ sama Rada. Chodzi tu o  organizacje, które
reprezentuj¹ okreœlone ugrupowania – np. m³odych mê¿czyzn, studentów,
kobiety, œwieckich – jak równie¿ o gremia i instytucje zajmuj¹ce siê spe-
cjalnymi zadaniami lub funkcjami s³u¿ebnymi w takich dziedzinach, jak
edukacja, komunikacja, wymiana zasobów i rozwój. Jako organizacje o za-
siêgu miêdzynarodowym i z miêdzynarodowym mandatem wiêkszoœæ z nich
uwa¿a siê za instytucje, które w odpowiedzi na to samo ekumeniczne powo-
³anie, z którym identyfikuj¹ siê tak¿e Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK, spe³nia-
j¹ szczególn¹ misjê. Mocne wiêzy partnerstwa z tymi organizacjami bêd¹
mia³y centralne znaczenie dla starañ Rady o integralnoœæ jednego ruchu
ekumenicznego.

4.10  Dynamika ruchu ekumenicznego w ostatnim dziesiêcioleciu przy-
czyni³a siê do powstania ró¿nych wspólnot i ruchów chrzeœcijañskich.
Wiêkszoœæ z nich ma elastyczn¹ strukturê organizacyjn¹ i jest czêœci¹ wiêk-
szej sieci ruchów spo³ecznych lub wspólnot podstawowych. Aktualnie sta³y
siê one wa¿nym partnerem ŒRK w jej s³u¿bie, zw³aszcza w pracy na rzecz
sprawiedliwoœci, pokoju i zachowania stworzenia. Wiele tych ruchów ode-
gra³o w ³onie Koœcio³ów i poza nimi prorock¹ rolê, otwieraj¹c nowe drogi
dla dawania œwiadectwa chrzeœcijañskiego wobec wiêkszej wspólnoty. ŒRK
winna chcieæ w dalszym ci¹gu uchodziæ za forum, na którym mog³yby siê
spotykaæ i wspó³pracowaæ takie wspólnoty lub ruchy, których cel i dzia³al-
noœæ harmonizuj¹ z „baz¹ teologiczn¹” oraz z celami i funkcjami ŒRK.
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Koœcio³y, które nie s¹ cz³onkami ŒRK

4.11  Koœció³ rzymskokatolicki od Drugiego Soboru Watykañskiego bierze
aktywny udzia³ w ruchu ekumenicznym, wspó³pracuj¹c w ró¿ny sposób jako
ceniony partner z ŒRK (zw³aszcza we Wspólnej Grupie Roboczej oraz w Ko-
misji Wiara i Ustrój Koœcio³a). Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK i Koœció³ rzymsko-
katolicki inspiruj¹ siê  t¹ sam¹ wizj¹  zbawczego planu Boga zjednoczenia
wszystkich rzeczy w Chrystusie. Jest dla nas nie do pomyœlenia, aby ŒRK lub
Koœció³ rzymskokatolicki mog³y w dalszym ci¹gu urzeczywistniaæ swoje eku-
meniczne powo³anie bez wspó³pracy ze sob¹; wyra¿amy te¿ mocn¹ nadziejê, ¿e
obaj partnerzy bêd¹ d¹¿yæ do pog³êbienia i poszerzenia swoich wzajemnych
stosunków w najbli¿szych latach. W tym przekonaniu utwierdza nas fakt, ¿e
Koœció³ rzymskokatolicki sta³ siê w ostatnich latach cz³onkiem coraz wiêkszej
liczby lokalnych, krajowych i regionalnych gremiów ekumenicznych, do któ-
rych nale¿¹ równie¿ Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK. Cz³onkostwo w ŒRK nie jest
wprawdzie jedynym sposobem umo¿liwiaj¹cym  wspó³pracê Koœcio³ów na
p³aszczyŸnie œwiatowej, jednak niektóre Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK, które
utrzymuj¹ stosunki dwustronne z Koœcio³em rzymskokatolickim, s¹ przekona-
ne, ¿e wspólnota ŒRK jest ubo¿sza przez jego nieobecnoœæ w  krêgu tych Ko-
œcio³ów.

4.12    Wspólnota ŒRK jest ograniczona przez nieobecnoœæ innych Koœcio³ów,
które – z ró¿nych przyczyn – nie szuka³y cz³onkostwa. Na przyk³ad istniej¹ nie
daj¹ce siê usprawiedliwiæ bariery miêdzy ŒRK a niektórymi wspólnotami ewan-
gelikalnymi i Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi, gdy¿ po obu stronach wystêpuj¹
tendencje do wzajemnego karykaturowania lub traktowania z obojêtnoœci¹ dru-
giej strony. Niektóre z tych barier likwiduje siê stopniowo przez rozwijanie sta-
³ych kontaktów miêdzy ŒRK a innymi gremiami, jak np. z Miêdzynarodowym
Aliansem Ewangelicznym. Starania te winny byæ popierane przez rozwój nowych
form stosunków – na wszystkich p³aszczyznach – miêdzy Koœcio³ami cz³onkow-
skimi ŒRK, innymi Koœcio³ami i organizacjami ekumenicznymi.

Inne organizacje i grupy

4.13  Nierozerwalny zwi¹zek miêdzy dzia³aniem na rzecz jednoœci Koœcio³a a
dzia³aniem na rzecz uzdrowienia i integralnoœci ca³ego stworzenia skierowuje
Radê czêsto w stronê dialogu i wspó³pracy z ludŸmi, grupami i organizacjami,
które nie charakteryzuj¹ siê okreœlonym celem lub zaanga¿owaniem chrzeœcijañ-
skim. Do nich nale¿¹ szczególnie reprezentatywne organizacje innych wspólnot
religijnych lub gremiów miêdzyreligijnych. Jeœli nawet w tych przypadkach nie
by³aby mo¿liwa lub w³aœciwa relacja strukturalna, to chodzi tu przecie¿ jednak o
niezbêdnego partnera dla ŒRK w jej d¹¿eniach do popierania dialogu i wspó³pra-
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cy z wyznawcami innych religii w celu zbudowania zdolnych do ¿ycia wspólnot
ludzkich.

4.14  Wspomnieæ te¿ trzeba du¿¹ liczbê miêdzynarodowych organizacji poza-
rz¹dowych i innych grup spo³eczeñstwa cywilnego na p³aszczyŸnie krajowej i
miêdzynarodowej jak równie¿ instytucje pañstwowe i miêdzypañstwowe, zw³asz-
cza ONZ i jej wyspecjalizowane struktury (przy których Rada posiada ju¿ od
dawna status doradczy). Wyzwania globalizacji i d¹¿enia na rzecz ³adu œwiatowe-
go opartego na sprawiedliwoœci i pokoju sprawiaj¹, ¿e œcis³e kontakty miêdzy
ŒRK a takimi grupami staj¹ siê konieczne.

Przek³ad na podstawie tekstu angielskiego i niemieckiego:
Karol Karski
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PRAWOS£AWIE A ŒWIATOWA RADA
KOŒCIO£ÓW

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej
ds. prawos³awnego uczestnictwa w pracach ŒRK,

 Morges, Szwajcaria, 6-8 grudnia 1999

Komunikat

Komisja Nadzwyczajna ds. prawos³awnego uczestnictwa w pracach Œwiatowej
Rady Koœcio³ów odby³a swoje inauguracyjne posiedzenie w dniach 6-8 grudnia
1999 w Morges (Szwajcaria). Komisja sk³ada siê z równej liczby reprezentantów
mianowanych przez Koœcio³y prawos³awne i orientalne oraz reprezentantów wy-
wodz¹cych siê z innych Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK, mianowanych przez
Komitet Naczelny. Jej wspó³moderatorami s¹ metropolita Efezu Chrysostomos
(Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola) i bp Rolf Koppe (Koœció³ Ewange-
licki w Niemczech).

Komisjê Nadzwyczajn¹ powo³a³o VIII Zgromadzenie Ogólne w Harare
(Zimbabwe) w 1998 r. Decyzja w sprawie powo³ania Komisji spowodowana
by³a rosn¹cym niezadowoleniem Koœcio³ów prawos³awnych z powodu dzia³al-
noœci ŒRK. Znalaz³o ono dobitny wyraz podczas spotkania Koœcio³ów prawo-
s³awnych w Salonikach (Grecja) w maju 1998. G³ówna troska Koœcio³ów pra-
wos³awnych, jak wyra¿ono to podczas tego spotkania, dotyczy pewnych inicja-
tyw samej Rady, pewnych zjawisk wystêpuj¹cych w ³onie niektórych
protestanckich Koœcio³ów cz³onkowskich Rady, które maj¹ odzwierciedlenie w
debatach ŒRK, braku postêpu w ekumenicznych dyskusjach teologicznych i
dojœciu do przekonania, ¿e obecna struktura ŒRK coraz bardziej utrudnia a na-
wet niekiedy uniemo¿liwia znacz¹ce uczestnictwo prawos³awnych w jej pra-
cach. Aprobuj¹c utworzenie Komisji Nadzwyczajnej, Zgromadzenie Ogólne w
Harare stwierdzi³o, ¿e zaniepokojenie innych Koœcio³ów i rodzin wyznanio-
wych dotyczy podobnych kwestii jak te, które zosta³y wyra¿one przez prawo-
s³awie.



110 PRAWOS£AWIE  A  ŒWIATOWA  RADA  KOŒCIO£ÓW

Podczas spotkania w Morges 60-osobowa Komisja ustali³a cztery obszary,
na których chce skupiæ swoj¹ pracê w roku 2000. Dla ka¿dej z czterech kwestii
powo³ano osobny podkomitet, który rezultaty swoich dyskusji ma przedstawiæ
podczas nastêpnego posiedzenia plenarnego Komisji Nadzwyczajnej, które od-
bêdzie siê w dniach 23-25 paŸdziernia 2000 r. Wybrano 14-osobow¹ grupê, któ-
rej powierzono zadanie  koordynowania pracy czterech podkomitetów i przygo-
towania agendy dalszych spotkañ. Cztery obszary wymagaj¹ce intensywnej
pracy podczas najbli¿szego roku  to: 1/ struktura ŒRK; 2/ styl i etos naszego
wspólnego ¿ycia w ŒRK; 3/ konwergencje i ró¿nice teologiczne miêdzy prawo-
s³awnymi a innymi tradycjami w ŒRK; 4/ istniej¹ce modele i nowe propozycje
struktury ŒRK, które umo¿liwi³yby znacz¹cy udzia³ Koœcio³ów prawo-
s³awnych.

Moderator Komitetu Naczelnego ŒRK, katolikos Aram I z Ormiañskiego
Koœcio³a Apostolskiego (Cylicja) w swoim wyst¹pieniu na sesji plenarnej w
dniu 6 grudnia podkreœli³, ¿e prawos³awna obecnoœæ w ŒRK poszerzy³a zakres
¿ycia i œwiadectwa Rady, i ¿e – z drugiej strony –  Koœcio³y prawos³awne
wzbogaci³y siê przez swoje ekumeniczne zaanga¿owanie. Przemawiaj¹c pod-
czas tej samej sesji sekretarz generalny ŒRK, ks. dr Konrad Raiser zauwa¿y³, ¿e
powo³uj¹c tê komisjê ŒRK po raz pierwszy stworzy³a oficjalne gremium z rów-
nym udzia³em Koœcio³ów prawos³awnych i inych Koœcio³ów cz³onkowskich
ŒRK. Raiser wyrazi³ opiniê, ¿e nigdy przedtem w swej 50-letniej historii ŒRK
nie traktowa³a swych prawos³awnych Koœcio³ów cz³onkowskich tak powa¿nie
jak w³aœnie podejmuj¹c tê decyzjê.

Du¿o czasu podczas trzydniowego spotkania poœwiêcono szerokiej dysku-
sji plenarnej na temat  dwóch zadañ Komisji ustalonych w Harare. S¹ to:  stu-
diowanie i analizowanie ca³ego spektrum kwestii dotycz¹cych uczestnictwa
prawos³awnego w ŒRK oraz  zaproponowanie Komitetowi Naczelnemu ŒRK
koniecznych zmian w strukturze, stylu i etosie Rady. Podczas sesji prawo-
s³awni cz³onkowie Komisji przedstawili zestawienie spraw, komentarzy i pro-
pozycji dyskutowanych podczas ich w³asnego spotkania w Chambesy (Szwaj-
caria) w dniach 2-5 grudnia, bezpoœrednio przed spotkaniem w Morges.
Cz³onkowie nawi¹zywali tak¿e do zbioru materia³ów, zawieraj¹cego stanowi-
ska i sprawozdania z wszystkich istotnych konferencji, dotycz¹cych prawo-
s³awnego uczestnictwa w pracach ŒRK od pocz¹tku jej dziejów, jak równie¿
do zawartoœci zeszytu „The Ecumenical Review” z paŸdziernika 1999, po-
œwiêconego tematowi „prawos³awnego uczestnictwa w ruchu ekumenicz-
nym”.

Pamiêtaj¹c o tym, ¿e Koœcio³y cz³onkowskie Œwiatowej Rady Koœcio³ów
utrzymywa³y wspólnotê w minionych dziesiêcioleciach, Komisja przypomina
s³owa nadziei wypowiedziane podczas Zgromadzenia Ogólnego w Harare, aby
wspólnie wzrastaæ i kontynuowaæ podró¿ ku wspólnemu zrozumieniu i wspólnej
wizji.
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Lista uczestników

Dr Anna Marie Aagaard, Ewangelicki Koœció³ Luterañski Danii
Ks.  Nareg (Manoug) Alemezian, Ormiañski Koœció³ Apostolski (Cylicja), Liban
Hieromnich dr Hilarion Alfiejew, Rosyjski Koœció³ Prawos³awny
Metropolita Kalavryty Ambrosios, Koœció³ Prawos³awny Grecji
George Andriadze, Gruziñski Koœció³ Prawos³awny
Andrei Dan Apostu, Koœció³ Prawos³awny Czech i S³owacji
Metropolita  Athanasios Papas, Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola, Turcja (w zas-

têpstwie  metropolity Oulu – Ambrosiusa)
Ramez Attalah, Koœció³ Prezbiteriañski Egiptu
Arcybiskup Aghan Baliozian, Ormiañski Koœció³ Apostolski (Eczmiadzyn), Australia
Metropolita Damiette – Anba Bishoy, Koptyjski Koœció³ Prawos³awny w Egipcie
Biskup Gustav Bölcskei, Koœció³ Reformowany na Wêgrzech
Manoushag Boyadjian, Ormiañski Koœció³ Apostolski (Cylicja), Liban
John Briggs, Unia Baptystów Wielkiej Brytanii
Metropolita Efezu – Chrysostomos, Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola,Grecja
Metropolita Chrysostomos Zafiris, Koœció³ Prawos³awny Grecji (w zastêpstwie met-
    ropolity Kozani – Ambrosiusa)
Biskup O³omuñca i Brna – Chrystopher, Koœció³ Prawos³awny Czech i S³owacji
Ks. Yadessa Daba, Etiopski Koœció³ Ewangelicki Mekane Yesus, Etiopia
Jean Fischer, Narodowy Koœció³ Protestancki Genewy, Szwajcaria
Ks. Ying Gao, Chiñska Rada Chrzeœcijañska, Chiny
Ks. dr K. M. George, Malankarsko-Prawos³awny Koœció³ Syryjski w Indiach
Biskup Hans Gerny, Koœció³ Starokatolicki Szwajcarii
Anne Glynn-Mackoul, Grecko-Prawos³awny Patriarchat Antiochii i ca³ego Wschodu, USA
Eden Grace, Towarzystwo Przyjació³, USA
Ks. Wesley Granberg-Michaelson, Koœció³ Reformowany w Ameryce, USA
Biskup Mar Gregorios Yohanna Ibrahim, Syryjsko-Prawos³awny Koœció³ Antiochii, Syria
Ks. Michai³ Gundiajew, Rosyjski Koœció³ Prawos³awny, Szwajcaria
Gabriel Habib, Grecko-Prawos³awny Patriarchat Antiochii i ca³ego Wschodu, USA
Biskup dr Thomas L. Hoyt, Chrzeœcijañsko-Metodystyczny Koœció³ Episkopalny, USA
Biskup Voitto Huotari, Ewangelicki Koœció³ Luterañski Finlandii
Arcybiskup  Wroc³awia – Jeremiasz, Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny
Jana Kalinova, Czechos³owacki Koœció³ Husycki, Czechy
Biskup Trimithus – Basil Karayiannis, Koœció³ Prawos³awny Cypru
Ks. Leonid Kishkovsky, Koœció³ Prawos³awny w Ameryce, USA
Biskup dr Rolf Koppe, Koœció³ Ewangelicki w Niemczech
Dr John Lappas, Prawos³awny Koœció³ Autokefaliczny Albanii, Grecja
Dr Janice Love, Zjednoczony Koœció³ Metodystyczny w USA
Arcybiskup Zimbabwe – Makarios Tillyrides, Grecko-Prawos³awny Patriarchat Aleksandrii
Abune Mekarios, Etiopsko-Prawos³awny Koœció³ Tewahedo, Etiopia
Dr Soritua Nababan, Koœció³ Protestancki Huria Kristen Batak, Indonezja
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Biskup Slobodzia i Calarasi – Nifon, Rumuñski Koœció³ Prawos³awny
Dr Mercy A. Oduyoye, Koœció³ Metodystyczny Nigerii, Ghana
Arcybiskup Michael Peers, Koœció³ Anglikañski Kanady
Metropolita John Pelushi, Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny Albanii
Ks. John Phiri, Koœció³ Reformowany Zambii
Dr Agidew Redie, Etiopsko-Prawos³awny Koœció³ Tewahedo, Etiopia
O. dr Ioan Sauca, Rumuñski Koœció³ Prawos³awny (w zastêpstwie ks. prof. dr. Ioana Ica)
Prof. Constantine Scouteris, Grecko-Prawos³awny Patriarchat Aleksandrii i ca³ej Afryki,
      Grecja
Ks. David Sharashenidze, Gruziñski Koœció³ Prawos³awny
Dr Mary Tanner, Koœció³ Anglii
Biskup dr Zacharias M. Theophilus, Koœció³ Syryjski Mar Thoma Malabaru, USA
Ks. dr Georges Tsetsis, Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola, Szwajcaria
Ks. dr Eugene Turner, Koœció³ Prezbiteriañski w USA
ks. dr d’Arcy Wood, Koœció³ Unijny Australii

Usprawiedliwili nieobecnoœæ
Dr Agnes Abuom, Koœció³ Anglikañski Kenii
Biskup Vinton R. Anderson, Afrykañsko-Metodystyczny Koœció³ Episkopalny w USA
Metropolita Constantine – Aristarchos, Grecko-Prawos³awny Patriarchat Jerozolimy
Biskup Braniceva – Ignatije, Serbski Koœció³ Prawos³awny
Biskup Backa – Irenej, Serbski Koœció³ Prawos³awny
Biskup dr Christoph Klein, Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Rumunii
Arcybiskup N.W.H. Ndungane, Koœció³ Prowincji Afryki Po³udniowej (anglikañski)
Ks. Ofelia Ortega, Prezbiteriañski Koœció³ Reformowany na Kubie
Biskup Federico J. Pagura, Ewangelicki Koœció³ Metodystyczny Argentyny
Ks. dr Jong-Wha Park, Koœció³ Prezbiteriañski w Republice Korei
Dr George Sabra, Koœció³ Reformowany w Libanie
Biskup Munib Yunan, Ewangelicki Koœció³ Luterañski w Jerozolimie

Goœcie
Andrej Elisejew, Rosyjski Koœció³ Prawos³awny
Metropolita Sassimy – Gennadios Limouris, Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola
Archimandryta Benedict Ioannou, Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola



PIELGRZYMKA JANA PAW£A II
DO EGIPTU I ZIEMI ŒWIÊTEJ

(aspekty ekumeniczne)

Pielgrzymki papie¿a „œladami Boga” – do Egiptu (24-26 lutego 2000), a
zw³aszcza do Ziemi Œwiêtej (20-26 marca 2000) – zosta³y uznane za jedne z
wa¿niejszych wydarzeñ nie tylko Roku Jubileuszowego 2000, ale w ogóle ca-
³ego pontyfikatu Jana Paw³a II.  Miano to zyska³y dlatego, ¿e papie¿ odwie-
dzi³ miejsca najwa¿niejsze dla ca³ego chrzeœcijañstwa – najpierw te, które
wiod³y œladami bohaterów wiary Starego Testamentu, a nastêpnie te zwi¹zane
z ¿yciem i dzia³alnoœci¹ Jezusa Chrystusa. Wiadomo te¿, i¿ kraje, które od-
wiedzi³ papie¿, s¹ zamieszka³e przez wyznawców judaizmu, islamu i chrze-
œcijañstwa, a rozdarta konfliktami Jerozolima jest œwiêtym miastem tych
trzech religii.

Obie pielgrzymki, ze wzglêdu na dramatyczn¹, konfliktow¹ i skomplikowa-
n¹ sytuacjê na Bliskim Wschodzie – antagonizm miêdzy Palestyñczykami a
Izraelczykami oraz miêdzy wyznawcami judaizmu, chrzeœcijanami i muzu³ma-
nami – mia³y tak¿e wymiar polityczny, pomijany na ogó³ w naszych sprawoz-
daniach z papieskich podró¿y. Jednak, zw³aszcza w przypadku pielgrzymki do
Ziemi Œwiêtej, ka¿de spotkanie papie¿a z politykami, ka¿dy jego gest wobec
tak Palestyñczyków jak Izraelczyków, rzutowa³  tak¿e na stosunki miêdzyreli-
gijne.

Swój pobyt w Egipcie Jan Pawe³ II rozpocz¹³ 24 lutego apelem o zaprzestanie
przemocy i walk na Bliskim Wschodzie oraz o dialog miêdzy religiami. Przypo-
mnia³, ¿e stosowanie przemocy i konfrontacje w imieniu religii s¹ straszliw¹
sprzecznoœci¹ i obraz¹ Boga. Papie¿, w obecnoœci prezydenta Egiptu Hosni Mu-
baraka, zachêci³ witaj¹cych go na lotnisku w Kairze przedstawicieli Koœcio³ów
chrzeœcijañskich oraz islamu o starania, aby coraz powszechniejsze stawa³o siê
d¹¿enie do dialogu miêdzyreligijnego, które jest wielkim znakiem nadziei dla na-
rodów œwiata.
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Tego dnia Jan Pawe³ II odby³ dwa wa¿ne spotkania ekumeniczne. Najpierw
odwiedzi³ g³owê Ortodoksyjnego Koœcio³a Koptyjskiego, Szenudê III, u¿ywaj¹-
cego tak¿e tytu³u „papie¿” i bêd¹cego 117 nastêpc¹ œw. Marka Ewangelisty na
stolicy biskupiej w Aleksandrii. Obaj wspólnie modlili siê i wymienili miêdzy
sob¹ dary. Po spotkaniu nie wydano ¿adnego komunikatu, jednak dziennikarze
zauwa¿yli, i¿ papie¿ Szenuda III by³ bardzo wzruszony.

Nastêpnie Jan Pawe³ II spotka³ si³ z wielkim szejkiem Mohamedem Sayedem
Tantawim, najwy¿szym autorytetem islamu sunnickiego, w jego rezydencji przy
meczecie Al-Azhar i islamskim uniwersytecie o tej nazwie, na którym studiuje
180 tys. m³odzie¿y z ca³ego œwiata.

Jestem przekonany, ¿e przysz³oœæ œwiata zale¿y od ró¿nych kultur i od dialogu
miêdzyreligijnego – powiedzia³ Jan Pawe³ II po spotkaniu.

Nazajutrz, 25 lutego, Jan Pawe³ II przewodniczy³ Mszy œw. w kairskim Pa³acu
Sportu, koncelebrowanej przez patriarchów i biskupów siedmiu Koœcio³ów kato-
lickich na Bliskim Wschodzie. Obecny by³ równie¿ patriarcha Ortodoksyjnego
Koœcio³a Koptyjskiego, Szenuda III oraz Piotr VII, greckoprawos³awny patriar-
cha Egiptu. Niech braterstwo wszystkich uczniów Chrystusa – powiedzia³ w ho-
milii Jan Pawe³ II – tak wyraŸnie tutaj widoczne, bêdzie dla was zachêt¹ do kon-
tynuacji wysi³ków, maj¹cych tworzyæ wspólnoty zjednoczone w mi³oœci, które sta-
n¹ siê zaczynem zgody i pojednania.

Tego samego dnia papie¿ zaskoczy³ wszystkich, gdy podczas nabo¿eñstwa
ekumenicznego z przedstawicielami Koœcio³ów chrzeœcijañskich w kairskiej ka-
tedrze Matki Bo¿ej, Patronki Egiptu zwróci³ siê do obecnych o podjêcie dyskusji
teologicznej nad prymatem biskupa Rzymu.  Prosi³ obecnych przedstawicieli Ko-
œcio³ów katolickich, Koœcio³a anglikañskiego i luterañskiego – o wspólne poszu-
kiwanie takich form, dziêki którym, jak napisa³ wczeœniej w encyklice „Ut unum
sint”, urz¹d ten móg³by spe³niaæ pos³ugê mi³oœci uznawan¹ przez wszystkie stro-
ny. Proœbê tê papie¿ wzmocni³ przynagleniem: Drodzy bracia, w tej sprawie nie
mamy czasu do stracenia!

Jan Pawe³ II zapowiedzia³ te¿, i¿ po latach impasu, jeœli Bóg zechce, wznowi
dzia³alnoœæ Wspólna Komisja Miêdzynarodowa ds. Dialogu Teologicznego miê-
dzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Koœcio³ami Prawos³awnymi.

Najwa¿niejszym punktem pobytu papie¿a w Egipcie by³a 26 lutego modlitwa
u podnó¿a Góry Synaj, tam, gdzie naród wybrany, za poœrednictwem Moj¿esza,
otrzyma³ Dziesiêæ S³ów Prawa, jak siê wyrazi³ Jan Pawe³ II.   Nie uda³o siê zre-
alizowaæ jego projektu, aby na tej górze w roku 2000 spotkali siê razem przedsta-
wiciele trzech wielkich religii monoteistycznych – judaizmu, chrzeœcijañstwa i
islamu – dlatego Jan Pawe³ II stan¹³ tam samotnie.

Uroczystoœæ odby³a siê w prawos³awnym klasztorze œw. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej, na terenie którego – jak utrzymuje stara chrzeœcijañska tradycja – znaj-
duje siê krzew gorej¹cy, z którego Bóg przemówi³ do Moj¿esza. Poniewa¿ mnisi
nie zgodzili siê, aby Jan Pawe³ II celebrowa³ Mszê œw. na terenie monastyru, od-
prawiono nabo¿eñstwo S³owa Bo¿ego. Papie¿ mówi¹c o Dekalogu jako auten-
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tycznym fundamencie ¿ycia jednostek, spo³eczeñstw i narodów oraz jedynej przy-
sz³oœci ludzkiej rodziny, wspomnia³ te¿, i¿ przez wieki klasztor œw. Katarzyny by³
niezwyk³ym miejscem spotkania osób nale¿¹cych do ró¿nych Koœcio³ów, tradycji i
kultur.

Mnisi prawos³awni, choæ przed wizyt¹ zachowywali rezerwê, bardzo serdecz-
nie podejmowali papie¿a. Ich opat, arcybiskup Damianos, podarowa³ goœciowi
trzy ikony i od razu za³o¿y³ sobie na szyjê krzy¿ otrzymany od Jana Paw³a II.

Swoj¹ pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej biskup Rzymu rozpocz¹³ 20 marca 2000
od Jordanii, gdzie król Abdullah II wita³ go jako cz³owieka pokoju i pojednania,
symbol wiary i modlitwy do wszechmog¹cego Boga.

Do historii przeszed³ eksponowany przez media ekumeniczny gest papie¿a,
jaki mia³ miejsce 22 marca w Betlejem, podczas Mszy œw., w której uczestniczy³
Jaser Arafat, przewodnicz¹cy Autonomii Palestyñskiej i przedstawiciele islamu.
Kiedy Jan Pawe³ II skoñczy³ kazanie, z pobliskiego meczetu rozleg³ siê g³os mu-
ezzina wzywaj¹cego muzu³manów do modlitwy. Papie¿ przerwa³ odprawianie
Mszy œw. i poczeka³ a¿ œpiew umilknie. Ten pe³en szacunku wobec islamu gest
zosta³ przyjêty szmerem uznania przez obecnych na liturgii wyznawców Allaha.

Pierwsze wa¿niejsze wydarzenie ekumeniczne mia³o miejsce 23 marca w Jero-
zolimie, gdzie papie¿ spotka³ siê z Naczelnymi Rabinami Izraela: aszkenazyjskim
– Meirem Lauem, urodzonym w Piotrkowie Trybunalskim  i sefardyjskim – Mor-
dechajem Bakshi-Doronem. Warto przypomnieæ, ¿e rabini wydali bardzo przyja-
zne w tonie oœwiadczenie przed przyjazdem papie¿a do Izraela. Jan Pawe³ II w
przemówieniu akcentowa³ przede wszystkim to, co ³¹czy. Podkreœli³ te¿, i¿ chrze-
œcijanie uwa¿aj¹ ¿ydowskie dziedzictwo religijne za nieod³¹czn¹ czêœæ swojej
wiary.

Mamy nadziejê, ¿e naród ¿ydowski dostrze¿e, i¿ Koœció³ zdecydowanie potêpia
antysemityzm i wszelkie formy rasizmu jako ca³kowicie sprzeczne z zasadami
chrzeœcijañstwa. Musimy razem pracowaæ, aby zbudowaæ przysz³oœæ, w której nie
bêdzie ju¿ antyjudaizmu miêdzy chrzeœcijanami, ani postaw antychrzeœcijañskich
wœród ¯ydów – apelowa³ Jan Pawe³ II.

Najbardziej poruszaj¹cym momentem papieskiej pielgrzymki do Ziemi Œwiê-
tej by³a wizyta 23 marca w Instytucie Pamiêci Yad Vashem. Tutaj Jan Pawe³ II
odda³ ho³d milionom ¯ydów – ofiarom holocaustu. Wyzna³ te¿ winy Koœcio³a
wobec narodu wybranego. W najczêœciej przytaczanym fragmencie przemówie-
nia w Yad Vashem Jan Pawe³ II powiedzia³: Jako biskup Rzymu i nastêpca Apo-
sto³a Piotra zapewniam naród ¿ydowski, ¿e Koœció³ katolicki, kieruj¹c siê ewan-
geliczn¹ zasad¹ prawdy i mi³oœci, a nie ¿adnymi wzglêdami politycznymi, ubole-
wa z powodu nienawiœci, przeœladowañ i przejawów antysemityzmu, jakie
kiedykolwiek i gdziekolwiek spotka³y ¯ydów ze strony chrzeœcijan. Koœció³ odrzu-
ca rasizm w jakiejkolwiek formie jako przekreœlenie obrazu Stwórcy wpisanego w
ka¿d¹ ludzk¹ istotê.

Papie¿ modli³ siê te¿, aby smutek z powodu tragedii holocaustu doprowadzi³
do ukszta³towania nowej relacji miêdzy chrzeœcijanami a ¯ydami. Premier Izraela
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Ehud Barak z³o¿y³ wa¿n¹ deklaracjê, i¿ pañstwo izraelskie pragnie zapewniæ
wolnoœæ religijn¹ wszystkim mieszkañcom Jerozolimy oraz przybywaj¹cym tu
pielgrzymom ró¿nych wyznañ.  Premier powiedzia³ te¿: Wizyta  w tym  miejscu
Waszej Œwi¹tobliwoœci jest szczytowym momentem historycznej drogi uzdrawia-
nia stosunków chrzeœcijañsko-¿ydowskich.

Tego samego dnia, w Papieskim Instytucie „Notre Dame” w Jerozolimie, od-
by³o siê spotkanie Jana Paw³a II z przywódcami religijnymi chrzeœcijan, ¯ydów i
muzu³manów. Jego atmosferê zak³óci³o polityczne wyst¹pienie szejka Taysira-al-
Tamimiego, który poczyni³ aluzjê, i¿ pañstwo izraelskie jest okupantem Jerozoli-
my, odwiecznej stolicy islamu i œwiata arabskiego. Jednak i tutaj nie zabrak³o
piêknego, ekumenicznego akcentu: po³¹czone chóry dzieci chrzeœcijañskich, ¿y-
dowskich i muzu³mañskich wykona³y skomponowan¹ na okazjê spotkania kanta-
tê: „Jerozolima, miasto pokoju”.

W przemówieniu papie¿ powiedzia³ m.in.: W ka¿dej z naszych religii znana
jest w takiej czy innej formie z³ota zasada: „Czyñ innym tak, jak chcia³byœ, aby
inni czynili tobie”. Choæ ta zasada jest bardzo cennym drogowskazem, prawdzi-
wa mi³oœæ bliŸniego idzie znacznie dalej. Opiera siê na przekonaniu, ¿e gdy mi³u-
jemy bliŸniego, okazujemy mi³oœæ do Boga, a gdy krzywdzimy bliŸniego, obra¿a-
my Boga. Znaczy to, ¿e religia jest wrogiem podzia³ów i dyskryminacji, nienawi-
œci i rywalizacji, przemocy i konfliktów. Religia nie jest i nie mo¿e stawaæ siê
usprawiedliwieniem przemocy, zw³aszcza wówczas, gdy to¿samoœæ religijna na-
k³ada siê na to¿samoœæ kulturow¹ i etniczn¹. Religia i pokój id¹ w parze! Wyzna-
wanie i praktykowanie religii musi siê ³¹czyæ z obron¹ obrazu Bo¿ego w ka¿dym
cz³owieku.

Na zakoñczenie spotkania Jan Pawe³ II zasadzi³ drzewko oliwne, symbolizuj¹-
ce pokój i pojednanie.

25 marca w Jerozolimie papie¿ z³o¿y³ wizytê greckoprawos³awnemu patriar-
sze Jerozolimy, Diodorowi I. W spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele Koœcio-
³ów chrzeœcijañskich dzia³aj¹cych w Ziemi Œwiêtej. Jan Pawe³ II przypomnia³ hi-
storyczne spotkanie 5 stycznia 1964 r. miêdzy Paw³em VI a patriarch¹ ekume-
nicznym Konstantynopola, Atenagorasem I, do którego dosz³o w³aœnie w
Jerozolimie. Podkreœli³, i¿ koœcielny uniwersalizm respektuje w pe³ni uprawnione
odmiennoœci.  Prosi¸ Boga, aby natchn¹³ nowym duchem zgody i solidarnoœci
Koœcio³y, które musz¹ rozwi¹zywaæ praktyczne problemy nêkaj¹ce spo³ecznoœæ
chrzeœcijañsk¹ w Jerozolimie i Ziemi Œwiêtej. Papie¿ zachêca³ do braterskiej
wspó³pracy miêdzy chrzeœcijanami Œwiêtego Miasta, która to wspó³praca nie jest
jedn¹ z dróg wyboru, ale odgrywa samoistn¹ rolê w g³oszeniu mi³oœci, któr¹ Oj-
ciec okaza³  œwiatu, zsy³aj¹c swego jedynego Syna.

W ostatnim dniu wizyty, 26 marca, Jan Pawe³ II spotka³ siê z wielkim muftim
Jerozolimy, szejkiem Akramem Sabrim oraz ormiañskim patriarch¹ Torkomem II
Manoogianem.

I wreszcie wydarzenie o znaczeniu symbolicznym, szeroko komentowane
przez media i znakomicie odebrane przez spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹ – cicha modli-
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twa Jana Paw³a przed Œcian¹ P³aczu. Tutaj nast¹pi³ te¿ gest, który przybli¿y³ obie
religie: Papie¿, wzorem pobo¿nych ¯ydów, wetkn¹³ w szczelinê muru karteczkê z
modlitw¹ napisan¹ po angielsku. By³a to ta sama modlitwa, któr¹ odmówi³ 12
marca w bazylice œw. Piotra, w Dniu Przebaczenia. W modlitwie tej prosi³ Boga o
wybaczenie win chrzeœcijan wobec synów Abrahama.

Tê  obecnoœæ papie¿a pod Œcian¹ P³aczu odczytano jako jego symboliczne
uto¿samienie siê z losem narodu ¿ydowskiego.

W powszechnej ocenie dla dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego wiêcej ni¿
spotkania z przywódcami religijnymi zrobi³a wizyta papieska w Instytucie Yad
Vashem i ta samotna modlitwa Jana Paw³a II przed Œcian¹ P³aczu, najœwiêtszym
miejscu dla wierz¹cych ¯ydów.

Dziêki papie¿owi wielu ¯ydów i muzu³manów zobaczy³o inne oblicze chrze-
œcijañstwa, którego wizerunek ukszta³towa³y i kszta³tuj¹ do dziœ œredniowieczne
krucjaty.

Izraelscy komentatorzy mówili o prze³omowym charakterze wizyty. Jeden z
nich stwierdzi³ wrêcz, ze papieska wizyta pozwoli³a zmieniæ z³o¿on¹ historiê
dwóch tysiêcy lat.

Grzegorz Polak
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LIST SEKRETARZA GENERALNEGO ŒFL
DO KOŒCIO£ÓW CZ£ONKOWSKICH

Szanowni Pañstwo,
Piszê do Pañstwa pod wra¿eniem wielkiej radoœci z powodu podpisania

Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu pomiêdzy Œwiatow¹
Federacj¹ Luterañsk¹ a Koœcio³em Rzymskokatolickim. Pragnê raz jeszcze po-
dziêkowaæ Pañstwu za zaanga¿owanie w ca³okszta³t procesu i jego finalizacjê.

Piszê równie¿ do Pañstwa, aby podziêkowaæ za wszystko, co uczynili Pañstwo
w swoich krajach na p³aszczyŸnie ekumenicznej, aby sta³o siê mo¿liwe wspólne
uroczyste œwiêtowanie tego wydarzenia. Niektóre Koœcio³y informowa³y w spra-
wozdaniach o uroczystoœciach, przesy³aj¹c nam materia³ informacyjny o odpra-
wianych nabo¿eñstwach. Chcia³bym zachêciæ do nadsy³ania do nas wszelkich in-
formacji na ten temat, jakie tylko uznaj¹ Pañstwo za stosowne. Informacje te
stanmowi¹ wartoœæ dla nas i innych zainteresowanych, s¹ zatem mile oczekiwane
w sekretariacie Federacji.

Wielu spoœród Pañstwa mog³o za poœrednictwem mediów przekonaæ siê, ¿e
œwiêto w Augsburgu by³o obchodzone bardzo uroczyœcie, stanowi¹c okazjê do
wspó³pracy przywódców koœcielnych oraz wolontariuszy obydwu stron; dziêki
temu uczestnicy uroczystoœci mogli czuæ siê dobrze i prze¿ywaæ wspólnie dzieñ
pojednania. Na tym miejscu raz jeszcze dziêkujê za pomoc udzielon¹ nam w
przygotowaniach przez Ekumeniczne Centrum w Ottmaring oraz Ruch Focolare.

Jak Pañstwu wiadomo, niektóre œrodowiska mia³y zastrze¿enia wobec podpi-
sania Wspólnej deklaracji. Pragnê zapewniæ, ¿e chocia¿ g³osy te nie sta³y siê po-
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wodem do rewizji decyzji w sprawie podpisania, to jednak nie zosta³y zupe³nie
zignorowane. Ró¿norodnoœæ reakcji zostanie zbadana przez sekretariat Federacji
pod k¹tem dalszego rozwoju procesu ekumenicznego.

Dla luteran nauka o usprawiedliwieniu ma szczególne znaczenie równie¿ na
wielu innych obszarach  teologicznych, na przyk³ad dla rozumienia urzêdu i sa-
kramentów. I tu nie brak osób, które utrzymuj¹, ¿e nie mo¿e byæ ¿adnej zgody w
sprawach prawd fundamentalnych w kwestii usprawiedliwienia, zanim nie zgo-
dzimy siê co do tego, jakie konsekwencje zostan¹ z tej nauki wyci¹gniête. Rezul-
tatem takiego ujmowania zagadnienia by³o mozolne posuwanie siê naprzód, po-
wolny postêp, jak¿e potrzebny w rozwoju ekumenicznym.

Celem podpisania Wspólnej deklaracji by³o ukazanie tego, co ju¿ zosta³o ra-
zem osi¹gniête, oraz tego, co wi¹¿e siê jeszcze z ró¿nym rozumieniem biblijnej
nauki o usprawiedliwieniu. Byliœmy tak¿e w stanie potwierdziæ, ¿e wypowiedzia-
ne w XVI wieku wzajemne potêpienia nie  dotycz¹ nauki o usprawiedliwieniu,
tak jak zosta³a ona ujêta w deklaracji. Jednoczeœnie pragnê zwróciæ Pañstwu
uwagê na fakt, i¿ sama deklaracja wskazuje na koniecznoœæ dalszych wspólnych
wysi³ków na rzecz badania znaczenia nauki o usprawiedliwieniu i jej oddzia³ywa-
nia na ¿ycie i naukê Koœcio³a.

We Wspólnej deklaracji napisano: Nasz konsens w podstawowych prawdach
dotycz¹cych nauki o usprawiedliwieniu musi znaleŸæ odbicie i potwierdzenie w
¿yciu i doktrynie Koœcio³ów. Pod tym wzglêdem istniej¹ jeszcze kwestie ró¿nej
rangi, które wymagaj¹ dalszego wyjaœnienia: dotycz¹ one miêdzy innymi relacji
miêdzy S³owem Bo¿ym a nauk¹ koœcieln¹ jak równie¿ nauki o Koœciele, jego au-
torytetu, jednoœci, urzêdu i sakramentów, wreszcie relacji miêdzy usprawiedliwie-
niem a etyk¹ spo³eczn¹. Jesteœmy przekonani, ¿e osi¹gniête wspólne rozumienie
oferuje odpowiedni¹ podstawê dla takiego wyjaœnienia. Koœcio³y luterañskie i
Koœció³ rzymskokatolicki bêd¹ nadal czyniæ starania zmierzaj¹ce do pog³êbienia
wspólnego rozumienia oraz odpowiedniego wykorzystania go w nauce i ¿yciu ko-
œcielnym (nr 43).

Tak¿e w Oficjalnym wspólnym oœwiadczeniu Œwiatowej Federacji Luterañskiej
i Koœcio³a Rzymskokatolickiego, podpisanym w Augsburgu w dniu 11 czerwca
1999 r., podkreœla siê szczególne zobowi¹zanie do kontynuowania wysi³ków eku-
menicznych: 3. Obaj partnerzy dialogu zobowi¹zuj¹ siê do kontynuowania i po-
g³êbiania studiów nad podstawami biblijnymi nauki o usprawiedliwieniu. Poza
tym bêd¹ d¹¿yli do osi¹gniêcia szerszego wspólnego rozumienia nauki o uspra-
wiedliwieniu, wykraczaj¹cego poza ustalenia zawarte we „Wspólnej deklaracji” i
za³¹czonym „Aneksie”. Na bazie osi¹gniêtego konsensu szczególnie niezbêdny
jest dalszy dialog dotycz¹cy tych kwestii, o których „Wspólna deklaracja” mówi,
¿e wymagaj¹ bli¿szego wyjaœnienia (WD 43); celem, do którego siê zmierza, jest
osi¹gniêcie pe³nej wspólnoty koœcielnej, jednoœci w ró¿norodnoœci, w której ró¿ni-
ce nadal istniej¹ce bêd¹ ze sob¹ „pojednane”, trac¹c moc wywo³ywania podzia-
³ów. Luteranie i katolicy bêd¹ kontynuowaæ swe wysi³ki, kieruj¹c siê duchem eku-
menizmu; w oparciu o wspólne œwiadectwo bêd¹ starali siê objaœniaæ naukê o
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usprawiedliwieniu w jêzyku zrozumia³ym dla wspó³czesnego cz³owieka, w jêzyku
uwzglêdniaj¹cym indywidualne i spo³eczne wymogi naszej epoki.

Niektóre aspekty rzymskokatolickiej nauki i praktyki odpustowej zosta³y
uznane przez niektórych obserwatorów luterañskich i protestanckich za przeszko-
dê w recepcji Wspólnej deklaracji w terenie.

A zatem i ten problem powinien zostaæ rozpatrzony podczas kontynuowania
dialogu z Koœcio³em rzymskokatolickim.

Zapewniam Pañstwa, ¿e powa¿nie traktujê zobowi¹zanie Œwiatowej Federacji
Luterañskiej do d³ugotrwa³ego wyjaœniania znaczenia nauki o usprawiedliwieniu.
Dlatego pragnê zwróciæ uwagê na kontekst, w jakim wed³ug mojego rozumienia
powinien byæ kontynuowany proces dialogu:

– Wspólna deklaracja znajdowa³a siê od samego pocz¹tku w centrum posie-
dzeñ gremium z³o¿onego z przedstawicieli Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrze-
œcijan i Œwiatowej Federacji Luterañskiej. Obradom przewodniczy³ – z jednej
strony – przewodnicz¹cy Rady, z drugiej – sekretarz generalny Federacji.  Pod-
czas tych posiedzeñ, które bêd¹ kontynuowane z czêstotliwoœci¹ jednego lub
dwóch rocznie, prowadzona bêdzie w kolejnych latach dalsza praca nad recepcj¹
deklaracji. Oczywiœcie bêdziemy konfrontowani zarówno z problemami dogma-
tycznymi, jak i etycznymi. Jednym z planowanych instrumentów, niezbêdnych
dla tego procesu, stan¹ siê w nastêpnych latach miêdzynarodowe konsultacje
dwustronne obejmuj¹ce przede wszystkim te zagadnienia.

– Posi³kuj¹c siê rezultatami dalszej dyskusji z naszymi rzymskokatolickimi
partnerami przedstawiê Radzie Federacji, na jej wniosek, sprawozdanie na temat
dalszych prac prowadzonych w zwi¹zku ze Wspóln¹ deklaracj¹. Bêdzie to mia³o
miejsce podczas posiedzenia Rady w Turku w dniach od 14 do 21 czerwca 2000
r. Na temat posiedzenia otrzymaj¹ Pañstwo oddzielne informacje.

–  Nasza luterañsko-rzymskokatolicka Komisja ds. Jednoœci, która bezpoœred-
nio nie uczestniczy³a w przygotowaniu Wspólnej deklaracji, zajmuje siê obecnie
tematem apostolskoœci Koœcio³a. Niektóre zagadnienia, jakie zosta³y wymienione
w par. 43 Wspólnej deklaracji, zostan¹ przedyskutowane na tym w³aœnie forum.
Znajd¹ siê one w centrum obecnej fazy dialogu, który bêdzie kontynuowany i
którego zakoñczenia mo¿na siê spodziewaæ w nastêpnych kilku latach.

– Sekretariat Federacji wzmocni koordynacjê ró¿nych wydzia³ów w celu in-
tensyfikacji dalszych prac wokó³ Wspólnej deklaracji. Stanie siê tak wobec zna-
czenia, jakie przywi¹zuje siê do zwi¹zków nauki o usprawiedliwieniu z ró¿nymi
dziedzinami pracy ŒFL, jak równie¿ z koniecznoœci, jak¹ podpisanie deklaracji
nak³ada na praktyczn¹ ekumeniczn¹ wspó³pracê pomiêdzy Koœcio³ami.

– Studia Œwiatowej Federacji Luterañskiej, jakie zosta³y podjête w ramach
kontaktów z partnerami dialogu, s¹ w du¿ej czêœci wynikiem pracy Koœcio³ów
cz³onkowskich i ich instytucji teologicznych. Studia i dyskusje, prowadzone na
ró¿ne tematy w wielu krajach na ca³ym œwiecie stanowi³y istotny wk³ad w dzie³o
ostatecznej redakcji deklaracji. Dlatego prosi³bym, aby praca wokó³ tego doku-
mentu w dalszym ci¹gu by³a kontynuowana równie¿ na p³aszczyŸnie lokalnej, z
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uwzglêdnieniem ka¿dorazowego kontekstu. Zarówno treœæ Wspólnej deklaracji,
jak i jej ekumeniczny charakter, stanowi¹ przedmiot pracy hermeneutycznej. Nie-
którzy z Pañstwa s¹ ju¿ zaanga¿owani w porównywalnym projekcie studyjnym,
prowadzonym obecnie przez Federacjê. Cieszy³bym siê jednak, gdyby równie¿
inne Koœcio³y cz³onkowskie lub stowarzyszone przejawi³y inicjatywê w tym za-
kresie.

– Pragnê zachêciæ Pañstwa do dzielenia siê z nami spostrze¿eniami na temat
prowadzonej przez nas dalszej pracy ekumenicznej w zwi¹zku z nauk¹ o uspra-
wiedliwieniu i Wspóln¹ deklaracj¹, jak równie¿ prosiæ o dalsze uczestnictwo w
tym procesie.

Koñczê ten list s³owami modlitwy, jaka zosta³a wypowiedziana w koœciele œw.
Anny dnia 31 paŸdziernika 1999 r. w Augsburgu, gdy podpisywano „Wspóln¹
deklaracjê w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”: Bo¿e mi³oœci, Ty wezwa³eœ nas
po imieniu, nale¿ymy do Ciebie. Dziêkujemy, ¿e zgromadzi³eœ nas dzisiaj, ze
Wschodu i Zachodu, Pó³nocy i Po³udnia. Zjednocz nas razem w mi³oœci na dalsz¹
drogê w przysz³oœæ. Zachowaj nas, abyœmy byli œwiadkami Twojej ³aski. A gdy
nasza droga bêdzie dobiegaæ koñca, zjednocz nas i pozwól wspólnie œwiêtowaæ
Twoj¹ Tajemnicê na wieki wieków.

ks. dr Ismael Noko

STANOWISKO EWANGELISTÓW
 Z KOŒCIO£A EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO

W POLSCE

Pismem z dnia 19 czerwca 1999 r. zwróciliœmy siê do przedstawicieli w³adz
naszego Koœcio³a, w którym wyraziliœmy nasze zaniepokojenie coraz intensyw-
niejszymi kontaktami naszego Koœcio³a z Koœcio³em Rzymskokatolickim (zwa-
nym dalej Koœcio³em katolickim).

Nie otrzymawszy ¿adnej odpowiedzi, w poczuciu odpowiedzialnoœci za przy-
sz³oœæ naszego Koœcio³a, postanowiliœmy przedstawiæ nasze stanowisko odnoœnie
stosunku naszego Koœcio³a do Koœcio³a katolickiego. Do przedstawienia naszego
stanowiska przyczyni³ siê tak¿e fakt podpisania w dniu 31 paŸdziernika (w Œwiê-
to Reformacji) w Augsburgu przez Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ i Koœció³ ka-
tolicki Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu.

Nasze stanowisko

Jako chrzeœcijanie pragniemy mi³owaæ wszystkich, niezale¿nie od ich narodo-
woœci, rasy i œwiatopogl¹du. Tego naucza nas nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.
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Bêd¹c obywatelami ziemskiej ojczyzny, pragniemy wspólnie z innymi pracowaæ
dla dobra spo³eczeñstwa, w którym ¿yjemy.

Natomiast, gdy chodzi o sprawy dotycz¹ce wiary w Boga i zbawienia, dla nas
najwy¿szym autorytetem jest Pismo Œwiête, i wszelkie kompromisy z innymi na-
ukami i œwiatopogl¹dami nie wchodz¹ w rachubê, gdy¿ s¹ zakazane przez Boga.
Biblia w wielu miejscach ostrzega przed takimi kompromisami. Aposto³ Pawe³ w
liœcie do zborów w Galacji pisa³: Choæbyœmy nawet my albo anio³ z nieba zwia-
stowa³ wam ewangeliê odmienn¹ od tej, któr¹ myœmy wam zwiastowali, niech
bêdzie przeklêty. Jak powiedzia³em przedtem, tak i teraz znowu mówiê: Jeœli wam
ktoœ zwiastuje ewangeliê odmienn¹ od tej, któr¹ przyjêliœcie, niech bêdzie prze-
klêty  (Ga 1, 8-9). Analogiczne stanowisko zajmowali reformatorzy Koœcio³a.
Dlatego, po g³êbokim namyœle, doszli do wniosku, i¿ nauka, ktor¹ g³osi³ ówcze-
sny Koœció³, jest niezgodna z Pismem Œwiêtym, w zwi¹zku z czym opuœcili ów
Koœció³.

Tymczasem ró¿nice dogmatyczne miêdzy nauk¹ reformatorów a nauk¹ Ko-
œcio³a katolickiego w ci¹gu wieków nie tylko nie zmniejszy³y siê, a na skutek
uchwalenia nowych dogmatów (o niepokalanym poczêciu Marii, o nieomylnoœci
papie¿a, o wniebowziêciu Marii) jeszcze siê powiêkszy³y. Kult Marii nie tylko
nie jest ograniczany, ale Maria staje siê jedn¹ z najwa¿niejszych postaci w proce-
sie zbawienia. Papie¿ masowo wynosi nowych œwiêtych i b³ogos³awionych na
o³tarze. Ró¿ne obrazy i pos¹gi Marii s¹ obiektem kultu. Przewozi siê je z jednej
parafii do drugiej, aby ludzie mogli modliæ do  nich i oddawaæ im czeœæ. Nauka o
czyœæcu nadal obowi¹zuje w Koœciele katolickim. Przyk³adem odejœcia od prawd
biblijnych s¹ tak¿e wspólne modlitwy z przedstawicielami religii niechrzeœcijañ-
skich, zainicjowane przez obecnego papie¿a, Jana Paw³a II. Pierwsze takie modli-
twy odby³y siê w Asy¿u w 1986 r.

Nawi¹zuj¹c do Wspólnej deklaracji nale¿y stwierdziæ, ¿e spowoduje ona
przede wszystkim roz³am wœród luteran i miêdzy Koœcio³ami luterañskimi. Jak
wiadomo, spoœród 124 Koœcio³ów luterañskich, nale¿¹cych do Œwiatowej Federa-
cji Luterañskiej, tylko 79 zaakceptowa³o projekt Wspólnej deklaracji, w tym wie-
lu  z nich z zastrze¿eniami. Natomiast aneks do projektu, opracowany na wniosek
strony katolickiej, nie by³ w ogóle konsultowany z Koœcio³ami cz³onkowskimi
ŒFL. Wspólna deklaracja nie uwzglêdnia tak¿e stanowiska tych Koœcio³ów lute-
rañskich, które nie nale¿¹ do Œwiatowej Federacji Luterañskiej. Bez echa pozo-
sta³ tak¿e g³os 160 ewangelickich profesorów teologii, którzy byli przeciwni jej
podpisaniu.

Wspólna deklaracja stwarza pozory, ¿e miêdzy Koœcio³ami luterañskimi a Ko-
œcio³em katolickim dosz³o do porozumienia w zasadniczych sprawach, w zwi¹z-
ku z czym zosta³y stworzone warunki do zacieœnienia wspó³pracy i udzia³u w
spotkaniach i uroczystoœciach drugiej strony. Daje siê zaobserwowaæ coraz sil-
niejsze oddzia³ywanie Koœcio³a katolickiego na nasz Koœció³. Nasz Koœció³ coraz
bardziej ulega jego wp³ywom. Przyk³adów nie trzeba daleko szukaæ. Jak poda³a
prasa („S³owo i Myœl” nr 10-11/99 s. 1 i 23): duchowny naszego Koœcio³a wzi¹³
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udzia³ w procesji przeprowadzenia relikwii œw. Stanis³awa ulicami Wroc³awia.
Nasz Koœció³ przesta³ spe³niaæ wobec Koœcio³a katolickiego rolê znaku ostrze-
gawczego: „Nie têdy droga”.

Jak ró¿nie mo¿e byæ rozumiana i interpretowana nauka o usprawiedliwieniu
przez poszczególne Koœcio³y, mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e w czasie, kiedy strony
przygotowywa³y projekt Wspólnej deklaracji, papie¿ og³osi³ odpust zupe³ny z
okazji roku jubileuszowego 2000 dla wszystkich, którzy spe³ni¹ pewne warunki.
Jedna z mo¿liwoœci otrzymania owego odpustu to pielgrzymka do Rzymu i wziê-
cie udzia³u w pewnych obrzêdach religijnych w jednej z czterech wytypowanych
przez papie¿a bazylik. Odpust mo¿na uzyskaæ tak¿e dla osób zmar³ych. Nasuwa
siê pytanie, co te nauki maj¹ wspólnego z biblijn¹ nauk¹ o usprawiedliwieniu
grzesznika?

Maj¹c poy¿sze na uwadze, uwa¿amy Wspóln¹ deklaracjê za wielkie nieporo-
zumienie. Równoczeœnie pragniemy ostrzegaæ wszystkich przed Ÿle pojêt¹ eku-
meni¹, która jest zagro¿eniem dla naszego Koœcio³a. Jezus w liœcie do zboru w
Filadelfii powiedzia³: Poniewa¿ zachowa³eœ nakaz mój, by przy mnie wytrwaæ,
przeto i Ja zachowam ciê w godzinie próby, jaka przyjdzie na ca³y œwiat, by do-
œwiadczyæ mieszkañców ziemi. Przyjdê rych³o; trzymaj co masz, aby nikt nie
wzi¹³ korony twojej (Ap 3, 10-11).

Ewangeliœci dzia³aj¹cy w ramach Duszpasterstwa Godzin Biblijnych
przy Centrum Misji i Ewangelizacji w Dziêgielowie

(Przedruk za: „Zwiastun Ewangelicki” nr 2 z 30 stycznia 2000 r.)

PREZYDENT ŒWIATOWEJ FEDERACJI LUTERAÑSKIEJ
Z WIZYT¥ W WATYKANIE

Na zaproszenie papie¿a Jana Paw³a II i Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœci-
jan w dniach 8-11 grudnia 1999 r. przebywa³a w Rzymie delegacja Œwiatowej
Federacji Luterañskiej na czele z jej prezydentem biskupem Christophem Krau-
sem. Program przewidywa³ 40-minutowe spotkanie delegacji z papie¿em Janem
Paw³em II. Prezydent ŒFL oœwiadczy³ po zakoñczonej audiencji, ¿e towarzyszy³a
jej otwarta i osobista atmosfera dobrego wzajemnego zrozumienia. Zajêliœmy siê
przede wszystkim dwoma tematami. Pierwszy dotyczy³ wspólnoty eucharystycznej
lub wspólnoty Wieczerzy Pañskiej. Po drugie chodzi³o o millenium, jakie mo¿li-
woœci i trudnoœci towarzysz¹ nam we wspólnych obchodach roku 2000. W wyni-
ku rozmów z przedstawicielami Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan posta-
nowiono kontynuowaæ dialog na temat otwartych jeszcze kwestii w nauce o
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usprawiedliwieniu, o których wspomnia³a Wspólna deklaracja podpisana w Au-
gsburgu 31 paŸdziernika 1999 r. Przedstawiciele obu stron wyrazili gotowoœæ
wyci¹gniêcia pastoralnych konsekwencji z osi¹gniêtego ju¿ porozumienia. Naj-
wiêksz¹ przeszkod¹ w osi¹gniêciu wiêkszego zbli¿enia jest zagadnienie rozumie-
nia urzêdu i zwi¹zana z nim kwestia wspólnoty eucharystycznej.

Poni¿ej zamieszczamy przemówienia bpa Krausego i Jana Paw³a II wyg³oszo-
ne podczas spotkania w Watykanie w dniu 9 grudnia 1999 r.

Przemówienie prezydenta Œwiatowej Federacji Luterañskiej

Wasza Œwi¹tobliwoœæ, czcigodny, drogi Bracie w Chrystusie!
Jestem wdziêczny za to spotkanie. Kilka tygodni po podpisaniu Wspólnej de-

klaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu wolno nam dzisiaj kontynuowaæ
dialog i oznajmiæ wspóln¹ wolê przezwyciê¿enia roz³amu koœcielnego. Pozdra-
wiam Wasz¹ Œwi¹tobliwoœæ w imieniu wspólnoty Koœcio³ów cz³onkowskich
Œwiatowej Federacji Luterañskiej. Dziêkujê za poparcie i s³owa, jakie Wasza
Œwi¹tobliwoœæ wypowiedzia³a z okazji podpisania Wspólnej deklaracji w dniu
Œwiêta Reformacji w Augsburgu. Tak, rêce, które wyci¹gnêliœmy do siebie w
Augsburgu, niech nie roz³¹cz¹ siê ponownie.

Wspólna perspektywa
Adwent jest dobrym momentem do wzajemnego spotkania. Spogl¹damy na Pana,

ktory nadchodzi. Wprawdzie czynimy to z ró¿nych pozycji, lecz kierowani wspóln¹ tê-
sknot¹ i nadziej¹: Maranatha! Z ekumeni¹ jest tak jak z adwentem. Czekamy, ¿eby Pan
przyby³ i zabra³ nas do wspólnego sto³u, przy którym odbywa siê wielka uczta na rzecz
Jego pokoju. Z tej wspólnej nadziei ¿yje ekumenia. Jako oczekuj¹cy i ufaj¹cy jesteœmy
sobie bliscy nawzajem. Równie¿ jako siostry i bracia, udzielaj¹cy sobie wsparcia w
czuwaniu oraz otwieraj¹cy oczy na doœwiadczenia dobroci i mi³osierdzia Bo¿ego.

Nasz wspólny kontekst
Czuwanie i oczekiwanie na nadchodz¹ce œwiat³o s¹ nasz¹ s³u¿b¹ poœród ludzi.

Panuje wiele ciemnoœci w wojnach i katastrofach, w chorobie i cierpieniu, w
œwiadomoœci w³asnej winy i w obawie przed przysz³oœci¹. Mijaj¹cy rok nie ró¿ni³
siê pod tym wzglêdem od innych. Powa¿ne problemy, z jakimi zmagaj¹ siê naro-
dy, trapi¹ nas i wzmagaj¹ poczucie g³êbokiej beznadziejnoœci, przed któr¹ stoi
nasz œwiat. Dotyczy to szczególnie krajów hemisfery po³udniowej.

Podejmowane od dziesiêcioleci próby pomocy i  rozwoju koñcz¹ siê niepowo-
dzeniem z powodu ci¹gle nowych kryzysów. Równie¿ w naszych Koœcio³ach tro-
ska i nadzieja znajduj¹ siê czêsto we wzajemnym konflikcie ze sob¹.

Co wspólnie mo¿emy uczyniæ
Co mo¿emy uczyniæ, co mo¿emy uczyniæ wspólnie? Bóg sam znajduje siê w

drodze ku nam, aby nam pomóc swoj¹ mi³oœci¹, która dotyczy wszystkich. Jego
sprawiedliwoœæ to pomocna mi³oœæ  dla wszystkich – bez ró¿nicy.
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Na prze³omie tysi¹cleci ¿ywimy nadziejê na wielki i powa¿ny prze³om ducho-
wy, odwa¿ne skoncentrowanie siê na Jezusie Chrystusie, dziêki czemu orêdzie
chrzeœcijañskie ws¹czy siê g³êboko w ¿ycie ludzkie a nasze Koœcio³y i wspólnoty
lokalne przezwyciê¿¹ znu¿enie i zw¹tpienie. Dobr¹ oznak¹ tego jest uczestnictwo
m³odzie¿y Wschodu i Zachodu w ruchach i wspólnotach pielêgnuj¹cych ¿ycie
duchowe. W ten sposób mo¿emy uczestniczyæ w bogactwie i ró¿norodnoœci in-
nych tradycji oraz wzajemnie uczyæ siê od siebie.

Równie¿ chwile prze¿yte w Augsburgu oraz nowe wspólne wyznawanie pod-
stawowych prawd naszej wiary stanowi¹ znaki nadziei u kresu tego stulecia. Dro-
ga, która prowadzi³a do Augsburga, pokaza³a, jak nasza wspólnota jest kosztow-
na, lecz tak¿e jak delikatna i podatna na zranienie. To kieruje nasz¹ uwagê na rok
2000 i na zadania, które mamy do wykonania wobec siebie i w dialogu z naszymi
Koœcio³ami siostrzanymi na ca³ym œwiecie. We Wspólnej deklaracji zapowiedzie-
liœmy, ¿e bêdziemy kontynuowaæ dialog na temat otwartych kwestii. Mamy na-
dziejê, ¿e tak¿e tam, gdzie jeszcze nie ma konsensu, dokonamy postêpu i dojdzie-
my do porozumienia w sprawach zasadniczych. Z pewnoœci¹ nie powinniœmy
dzia³aæ pochopnie, lecz tak¿e nie obchodziæ siê  zbyt wielkodusznie z czasem.
Wola Chrystusa i znaki czasu mobilizuj¹ nas do wspólnego œwiadectwa w ramach
wzrastaj¹cej prawdy i mi³oœci. Chêtnie i zdecydowanie przy³¹czam siê do tych
s³ów, które Wasza Œwi¹tobliwoœæ wypowiedzia³a z okazji jubileuszu Konfesji Au-
gsburskiej w 1980 roku.

Zebraæ si³y
Wreszcie bêdzie te¿ chodziæ o to, byœmy  nauczyli siê zbieraæ si³y chrzeœcijañ-

stwa i powstrzymywaæ dalsze rozbicie. Na tym polu Koœcio³y historyczne maj¹
wspóln¹ odpowiedzialnoœæ. Równie¿ ze wzglêdu na skutecznoœæ s³u¿by poszuku-
jemy wspólnoty w œwiatowych rodzinach chrzeœcijañskich. Wspólnie poszukuje-
my dróg do pojednania, pokoju i dzielenia dóbr w ramach jednego stworzenia
Bo¿ego.

Tak wiêc ju¿ dzisiaj mo¿emy powiedzieæ i w odniesieniu do przysz³oœci
tym bardziej potwierdziæ, ¿e to, co nas ³¹czy,  jest silniejsze od tego, co nas
dzieli. Na tym tle ¿yczymy sobie w ramach jednoœci w pojednanej ró¿norod-
noœci wzajemnego uznania za Koœcio³y siostrzane, a dla naszych cz³onków
mo¿liwoœci wzajemnego goœcinnego uczestnictwa w Eurcharystii i Wieczerzy
Pañskiej.

Wspólne czuwanie w nadziei, wspólne œwiadectwo o mi³oœci Bo¿ej i wspólna
pos³uga pojednania s¹ centralnymi znakami wskazuj¹cymi drogê ku naszej eku-
menicznej przysz³oœci.

Wraz z tegorocznymi œwiêtami Bo¿ego Narodzenia przestêpujemy próg do
nowego tysi¹clecia. Przypomina siê nam, ¿e dnie i godziny, miesi¹ce i lata
naszego ¿ycia liczymy po narodzeniu Chrystusa. Zostañmy ze sob¹ na tej dro-
dze w ufnoœci, dla której po¿ywienia dostarcza nam bo¿onarodzeniowe posel-
stwo!
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Przemówienie papie¿a Jana Paw³a II

Wielce Czcigodny Ksiê¿e Prezydencie!
1. Bardzo serdecznie witam Ksiêdza Prezydenta w Pa³acu Apostolskim wspól-

nie z innymi cz³onkami delegacji Œwiatowej Federacji Luterañskiej. Przed sied-
miu laty mia³em przyjemnoœæ przyj¹æ w Watykanie czcigodnego poprzednika,
ksiêdza prezydenta Gottfrieda Brakemeiera. Wówczas mogliœmy wspólnie obcho-
dziæ 25-lecie dialogu luterañsko-katolickiego. Pe³ni wdziêcznoœci mogliœmy ogl¹-
daæ liczne znacz¹ce owoce, które zrodzi³y siê w wyniku rozmów dwustronnych.
Od Drugiego Soboru Watykañskiego dosz³o do wyraŸnego zbli¿enia katolików i
luteran: z pomoc¹ Bo¿¹ uda³o siê powoli i cierpliwie likwidowaæ dziel¹ce bariery.
Jednoczeœnie umocni³y siê tak¿e widzialne wêz³y jednoœci. Ekumeniczne partner-
stwo miêdzy katolikami i luteranami stale wzrasta³o zarówno na p³aszczyŸnie
miêdzynarodowej jak i narodowej. Oznaki wspólnoty drogi we wierze sta³y siê
dobrym zwyczajem. W³aœnie wspó³praca w dziedzinie charytatywnej i spo³ecznej
sta³a siê w tzw. miêdzyczasie bardzo œcis³a.

2. Szczególny owoc dialogu teologicznego zosta³ nam przed kilkoma tygo-
dniami podarowany w Augsburgu. Dosz³o tam do podpisania Wspólnej deklaracji
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu przez wiarê; jest to temat, który przez stule-
cia by³ swego rodzaju symbolem podzia³u miêdzy katolikami i protestantami.
Dziêkujmy Bogu, ¿e umo¿liwi³ nam  uczyniæ krok milowy na nie³atwej drodze
przywracania pe³nej jednoœci miêdzy chrzeœcijanami (por. Angelus 31 paŸdzierni-
ka 1999).

Dokument ten stanowi bez w¹tpienia solidn¹ bazê dla dalszych inicjatyw eku-
menicznych. Zachêca do kontynuowania badañ teologicznych na obszarze eku-
menicznym i niwelowania przeszkód, które stoj¹ jeszcze na drodze do gor¹co
upragnionej jednoœci przy Stole Pana. Poza tym musimy po³¹czonymi si³ami sta-
raæ siê o przet³umaczenie wspólnie opracowanej treœci  doktrynalnej na jêzyk zro-
zumia³y dla ludzi wspó³czeœnie ¿yj¹cych. Potrzeba wiêc dobrych t³umaczy, któ-
rym uda siê przekazaæ prawdê w wiernoœci wobec w³asnej to¿samoœci i z mi³oœci
do partnera dialogu.

3. Z obliczem skierowanym na tajemnicê inkarnacji Syna Bo¿ego stanêliœmy
wspólnie na progu trzeciego tysi¹clecia.  Jezus jest prawdziw¹ nowoœci¹, przera-
staj¹c¹ oczekiwania ludzi („Incarnationis mysterium”, 1).

Cieszê siê bardzo z Waszej obietnicy uroczystego obchodzenia Roku Jubile-
uszowego wspólnie z Koœcio³em katolickim tutaj w Rzymie i na ca³ym œwiecie.
Dwa punkty kulminacyjne ekumenicznego partnerstwa zas³uguj¹ na szczególn¹
wzmiankê. Najpierw chodzi o Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan, podczas
którego zamierzam uroczyœcie otworzyæ Œwiête Wrota w Bazylice Œwiêtego
Paw³a za Murami. Poza tym chcia³bym wymieniæ upamiêtnienie nowych mê-
czenników chrzeœcijañskich. W³aœnie w tym stuleciu, drêczonym przez przemoc i
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strach, œwiadectwo mêczenników sta³o siê równie wa¿ne dla katolików i luteran.
Pamiêæ o nich jest œwiadectwem prawdy chrzeœcijañskiej mi³oœci – zawsze czytel-
nym, dziœ jednak szczególnie wymownym. Mêczennikami s¹ ci, którzy g³osili
Ewangeliê, oddaj¹c ¿ycie dla mi³oœci („Incarnationis mysterium”, 13).

W ten sposób mêczeñstwo uzyskuje ekumeniczne znaczenie. Albowiem ci,
którzy wierz¹ w Chrystusa i z³¹czeni s¹ ze sob¹ d³ugim ³añcuchem mêczenników,
nie mog¹ pozostaæ podzieleni (por. Ut unum sint, 11).

4. Wspólne obchody Wielkiego Jubileuszu s¹ szans¹ do pog³êbienia naszego
wspólnego œwiadectwa we wierze. W³aœnie œwiat dzisiejszy têskni za zbli¿eniem
chrzeœcijan.

Tote¿ kalendarium Roku Œwiêtego przewiduje dalsze spotkania o ekumenicz-
nym charakterze. Dlaczego mamy iœæ oddzielnie tam, gdzie ju¿ obecnie znajduje-
my siê na wspólnej drodze? Rok Jubileuszowy, jako wydarzenie duchowe, daje
mo¿liwoœci, które katolicy i luteranie mog¹ wspólnie wykorzystaæ.

Przedsmak tego da³y nam ekumeniczne nieszpory, które odprawiliœmy nie-
dawno z okazji og³oszenia œw. Brygidy Szwedzkiej wspó³patronk¹ Europy. Gdy z
tej okazji za pomoc¹ hymnów i psalmów wyra¿aliœmy Bogu nasze podziêkowa-
nie, odczuwa³em duchow¹ przestrzeñ, w której jako chrzeœcijanie stajemy wspól-
nie przed naszym Panem (por. Ut unum sint, 83). Wspólna przestrzeñ duchowa
jest wiêksza ni¿ pewne bariery konfesyjne, które oddzielaj¹ nas jeszcze tak¿e u
progu trzeciego tysi¹clecia. Jeœli pomimo podzia³ów bêdziemy umieli jednoczyæ
siê coraz bardziej we wspólnej modlitwie wokó³ Chrystusa, wówczas wzroœnie
œwiadomoœæ, ¿e to, co nas dzieli, jest mniejsze w porównaniu z tym, co nas ³¹czy
(por. Ut unum sint, 22).

Kto zdaje sobie z tego sprawê, dla tego ekumenizm nie jest jakimœ tylko „do-
datkiem”, uzupe³nieniem tradycyjnego dzia³ania Koœcio³a („Ut unum sint”, 20).
Pe³na jednoœæ jest celem, dla którego warto siê zaanga¿owaæ. Jest ona bodŸcem
dla duchowego czynu ca³ego Koœcio³a.

5. Wobec tych napawaj¹cych nadziej¹ idei jestem przekonany, ¿e dobre sto-
sunki miêdzy Koœcio³em katolickim a Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ tworz¹
podstawê, na której mog¹ siê oprzeæ wszystkie dalsze rozmowy na temat rozwi¹-
zania jeszcze otwartych kwestii.

Jak modlitwa wznoszona do Pana stanowi „duszê” ekumenicznej odnowy i d¹¿e-
nia do jednoœci („Ut unum sint”, 28), tak  te¿ naszemu wspólnemu dialogowi na te-
mat kwestii doktrynalnych niech towarzyszy zawsze  w przysz³oœci ¿arliwa modlitwa
w naszych zborach. Modlitwa wiernych jest wsparciem dla dialogu ekumenicznego.

Niechaj Bóg sprawi, byœmy wkrótce doszli do jednoœci, która jest zgodna z wol¹
Jezusa! Proœbê tê wyprzedza nasze podziêkowanie wobec Pana dziejów. Albowiem
nie tylko mo¿emy spogl¹daæ na 2000 lat po Chrystusie, lecz tak¿e 2000 lat z Chry-
stusem daje nam podstawê do ufnego pod¹¿ania w przysz³oœæ. Z okazji œwiêta Na-
rodzenia Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który by³, który jest i który bêdzie na
wieki, ¿yczê Wam wszystkim pokoju i b³ogos³awieñstwa wcielonego Syna Bo¿ego.
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z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konkordii Leuenberskiej

Oslo, 23 maja 1998

Wspólnota Koœcio³ów wyros³ych na gruncie  Reformacji w Europie, oparta na
Konkordii Leuenberskiej (KL)1, istnieje teraz od 25 lat. Jest to powód do zrobie-
nia bilansu na podstawie doœwiadczeñ poczynionych z Konkordi¹ przez zaanga-
¿owane Koœcio³y. Równie¿ model wspólnoty koœcielnej miêdzy Koœcio³ami o
ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej, na jakim opiera siê KL, winien byæ objêty
procedur¹ weryfikacyjn¹. Takie postêpowanie staje siê zrozumia³e dlatego, gdy¿
wraz ze Wspóln¹ Deklaracj¹ z Miœni (WDM)2 i Wspóln¹ Deklaracj¹ z Porvoo
(WDP)3 pojawi³y siê dalsze porozumienia w sprawie koœcielnej jednoœci i wspól-
noty Koœcio³ów w Europie. Tote¿ nasuwa siê pytanie, czy te porozumienia, ich
rezultaty i cele, s¹ kompatybilne z rezultatami i celami KL, pod jakim wzglêdem
ró¿ni¹ siê od siebie i czy ewentualnie id¹ dalej ni¿ KL.

Rozwa¿ania nasze rozpoczniemy od pokazania zgodnoœci i ró¿nic miêdzy
WDM i WDP. Potem obie deklaracje pod wzglêdem rozumienia przez nie jedno-
œci koœcielnej porównamy z modelem wspólnoty koœcielnej KL. W dalszej kolej-
noœci przedstawimy mocne i s³abe punkty urzeczywistnienia wspólnoty koœciel-
nej wed³ug KL. W ostatniej czêœci bêdzie mowa o zadaniach na przysz³oœæ, one
bowiem musz¹ przyczyniæ siê do uwiarygodnienia leuenberskiego modelu.
Szczególna rola przypadnie tutaj kontynuacji dialogów ekumenicznych.

1 Konkordia miêdzy Koœcio³ami wyros³ymi na gruncie Reformacji w Europie, „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” 1995 nr 2, s.33-42.

2 Die Meissener Erklärung. Eine Dokumentation. Bearbeitet von Klaus Kremkau, EKD-Texte 47,
herausgegeben vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Hannover 1993.

3 Wspólna Deklaracja z Porvoo (1992). Rozmowy miêdzy brytyjskimi i irlandzkimi Koœcio³ami anglikañskimi a
nordyckimi i ba³tyckimi Koœcio³ami luterañskimi, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1999 nr 2, s. 103-133.
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1.
 Wspólne urzêdy jako znak widzialnej jednoœci

– d¹¿eniem deklaracji  z Miœni i Porvoo

1.1. WDM i WDP s¹ rezultatem dialogów miêdzy Koœcio³ami anglikañskimi i
Koœcio³ami wyros³ymi na gruncie Reformacji w Europie, przy czym te ostatnie w
ró¿ny sposób s¹ tak¿e zwi¹zane z KL. Obie deklaracje mówi¹  o du¿ej zbie¿no-
œci, czêœciowo nawet o ca³kowitej zgodnoœci pogl¹dów w fundamentalnych kwe-
stiach doktrynalnych miêdzy Koœcio³ami uczestnicz¹cymi w dialogu. Przede
wszystkim chodzi tu o uznanie Pisma Œwiêtego i starokoœcielnych wyznañ wiary
poœwiadczaj¹cych fundamentalne dogmaty – trynitarny i chrystologiczny. W dal-
szej kolejnoœci chodzi o chrzest i Eucharystiê, zwiastowanie Ewangelii i misjê
Koœcio³a. Do udzia³u w pos³annictwie apostolskim Koœcio³a wezwani s¹ wszyscy
jego cz³onkowie. Jednoczeœnie urzêdowi udzielonemu na mocy ordynacji przy-
znaje siê we wspólnocie Koœcio³a  szczególne znaczenie w zakresie apostolskiego
poselstwa.

1.2. WDM widzi w tej zgodnoœci cechy pe³nej, widzialnej jednoœci (& 8). To
umo¿liwia zaaanga¿owanym Koœcio³om uznaæ siê wzajemnie za Koœcio³y, któ-
re nale¿¹ do Jednego, Œwiêtego, Katolickiego i Apostolskiego Koœcio³a (& 17).
Czuj¹ siê one zobowi¹zane do d¹¿enia do pe³nej, widzialnej jednoœci (& 18), w
której chodzi nie tylko o uznanie Koœcio³ów i urzêdów, lecz /.../ o pe³ne, jedno-
lite ich rozumienie (& 19). Wed³ug anglikañskiego prawa koœcielnego  potrzeb-
ny jest w tym celu pojednany urz¹d (& 17, 7), który sprawia, ¿e urzêdy nie tyl-
ko zostaj¹ uznane wzajemnie, lecz na podstawie porozumieñ s¹ tak¿e wspólnie
sprawowane.

1.3. Mimo wzajemnego uznania urzêdów zwi¹zanych z ordynacj¹ jak i perso-
nalnego i kolegialnego nadzoru (episkopé) jako widzialnego znaku jednoœci, pe³-
na wymiana duchownych wed³ug WDM nie jest jeszcze mo¿liwa (& 16). Powo-
dem s¹ dalej istniej¹ce ró¿nice w rozumieniu historycznej sukcesji biskupiej. Ko-
œcio³y wyros³e z Reformacji akceptuj¹c „uporz¹dkowany” urz¹d episkopé
uwa¿aj¹, ¿e historyczna sukcesja w przekazywaniu urzêdu nie jest koniecznym
warunkiem pe³nej, widzialnej jednoœci, natomiast wed³ug anglikañskiego rozu-
mienia historyczny episkopat jest nieodzownym elementem tej jednoœci.

1.4. Natomiast WDP nie mówi o celu pe³nej widzialnej jednoœci. Raczej jed-
noœæ, do której jesteœmy wezwani, ju¿ ujawnia siê w Koœciele. Domaga siê ona
pe³niejszego widzialnego zamanifestowania w formie strukturalnej (& 22). Jedno-
œci nie wolno jednak myliæ z jednolitoœci¹. Jednoœæ jest raczej dana z wieloœci¹ i
w wieloœci. Poniewa¿ ta wieloœæ odpowiada wieloœci darów Ducha Œwiêtego dla
Koœcio³a, przeto jest ona pojêciem o fundamentalnym znaczeniu eklezjalnym (&
23). Jednoœæ Koœcio³a urzeczywistnia siê przez jednoœæ zwiastowania, sakramen-
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tów i urzêdu ustanowionego przez Boga. Jednoœæ ta potrzebuje widzialnej ze-
wnêtrznej formy, która jest w stanie uporaæ siê z wewnêtrznym zró¿niocowaniem i
duchow¹ wieloœci¹, jak równie¿ z przemian¹ i rozwojem historycznym (& 26). W
tym sensie Koœcio³y, które wskutek podzia³ów nie mog¹ siê wykazaæ zewnêtrzn¹
jednoœci¹,  s¹ zobowi¹zane do dzia³añ o przywrócenie widzialnej jednoœci i po-
g³êbienie wspólnoty duchowej (& 27).

1.5. WDP ma swój punkt ciê¿koœci w wypowiedziach na temat episkopatu.
Podobnie jak w WDM uzasadnia siê go apostolsk¹ misj¹ Koœcio³a. W ramach
ustanowionego przez Boga urzêdu zadanie episkopé polega na strze¿eniu jed-
noœci i apostolskoœci Koœcio³a (& 32 i-k). Koœció³ jako ca³oœæ jest Koœcio³em
apostolskim w takiej mierze, w jakiej utrzymuje ³¹cznoœæ z Koœcio³em aposto-
³ów i strze¿e jego znamion (& 36nn). Sukcesjê apostolsk¹ urzêdu biskupiego
trzeba wiêc widzieæ w ramach apostolskoœci ca³ego Koœcio³a, chocia¿ swój
szczególny wyraz znajduje ona w historycznej sukcesji biskupiej (& 46nn).
Sukcesja biskupia jest œrodkiem i znakiem apostolskiej kontynuacji, ale nie jej
gwarantem i równie¿ nie jej uzasadnieniem (& 50n). Charakter znaku poci¹ga
za sob¹ mo¿liwoœæ uznania historycznej sukcesji biskupiej. Lecz obok niej
mo¿na te¿ zaakceptowaæ inne formy sukcesji apostolskiej (& 52). Decyduj¹ce
nie staje siê wiêc ju¿ u¿ycie okreœlonego znaku, lecz wzajemne uznanie Ko-
œcio³ów i urzêdów (& 53).

1. 6.  Wed³ug WDP wraz z t¹ zgodnoœci¹ pogl¹dów na naszej wspólnej drodze
wiary osi¹gnêliœmy nowy etap (& 55). Zgodnoœæ ta umo¿liwia  traktowanie  du-
chownych i cz³onków  innych Koœcio³ów  w taki sposób, jakby przynale¿eli do
naszej w³asnej spo³ecznoœci, i wspólne celebrowanie z nimi Eucharystii (& 59).
Tak¿e pod tym wzglêdem WDP pozostaje oczywiœcie tylko krokiem na drodze do
widzialnej jednoœci. Mówi¹c o poszukiwaniu dalszej jednoœci ma siê g³ównie na
myœli pog³êbienie ju¿ istniej¹cej wspólnoty ekumenicznej. Wymienia siê tutaj
konkretne kroki, lecz nie definiuje wyraŸnie celu. Dlatego nie ma jasnoœci co do
momentu jego osi¹gniêcia.

2.
Wspólnota koœcielna – leuenberski model jednoœci

2.1. KL umo¿liwia wspólnotê koœcieln¹ opart¹ na uzgodnieniu w sprawie ro-
zumienia Ewangelii jako poselstwa o usprawiedliwieniu bezbo¿nego przez woln¹
³askê Boga. Poselstwo to zostaje poœwiadczone   w zwiastowaniu, chrzcie i Wie-
czerzy Pañskiej. Tote¿ wspólnota koœcielna urzeczywistnia siê w ¿yciu Koœcio-
³ów i zborów jako wspólnota S³owa i sakramentu oraz w nierozerwalnoœci œwia-
dectwa i s³u¿by. Podstaw¹ rozumienia wspólnoty koœcielnej w KL jest reforma-
cyjne pojmowanie jednoœci Koœcio³a (por. Konfesja Augsburska VII, Katechizm
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Heidelberski 17). Jest to punkt orientacyjny wysokiego rzêdu, który przez kon-
centracjê na tym, co dla jednoœci niezbêdnie koniecznie, pozostawia zarazem
ogromn¹ przestrzeñ swobody, która umo¿liwia ukszta³towanie i rozwiniêcie tak
rozumianej wspólnoty koœcielnej4.

2.2. To rozumienie wspólnoty koœcielnej wychodzi z za³o¿enia, ¿e miêdzy poj-
mowaniem jednoœci Koœcio³a i modelami jednoczenia, które pragn¹ s³u¿yæ jej re-
alizacji, istnieje tak samo konieczny zwi¹zek jak trwa³a ró¿nica. W przypadku
rozumienia jednoœci koœcielnej chodzi o jej istotê, konstytutywne elementy i zna-
miona. W przypadku modeli jednoczenia chodzi o urzeczywistnienie koœcielnej
jednoœci, formy manifestowania, o jej konkretny kszta³t. W tym,  co stanowi fun-
dament Koœcio³a i jest konieczne dla jego jednoœci,  potrzebny jest konsens. Kon-
sens ten umo¿liwia zarazem uprawnion¹ ró¿norodnoœæ form strukturalnych Ko-
œcio³a. Rozró¿nianie miêdzy fundamentem a kszta³tem Koœcio³a jest cech¹ cha-
rakterystyczn¹ reformacyjnego rozumienia Koœcio³a5.

2.3. Leuenberg jest w tym sensie modelem koœcielnego jednoczenia, który ma
za podstawê reformacyjne rozumienie jednoœci Koœcio³a jako wspólnoty Koœcio-
³ów. To rozumienie, mimo pewnych ró¿nic, wykazuje te¿ zasadnicze cechy
wspólne z pojmowaniem jednoœci przez WDM i WDP. Oba teksty wymieniaj¹
tak¿e elementy, które s¹ konstytutywne dla Koœcio³a i jego jednoœci. Stwierdzaj¹
poza tym istnienie konsensu miêdzy zaanga¿owanymi Koœcio³ami, co umo¿liwia
wzajemne uznanie za Koœció³. Pogl¹dy rozchodz¹ siê natomiast w kwestii mode-
lu jednoczenia, jaki nale¿y wybraæ. WDM próbuje wprawdzie identyfikowaæ siê
z pogl¹dem pe³nej, widzialnej jednoœci. Nie funkcjonuje on jednak jednoznacznie
jako wspólnie sformu³owany cel. WDP jest pod tym wzglêdem jeszcze bardziej
powœci¹gliwa. Tote¿ obu tekstów konsensu nie nale¿y traktowaæ z za³o¿enia jako
modeli alternatywnych lub konkurencyjnych wobec KL.

2.4. Kwestia ta rozstrzygnie siê na p³aszczyŸnie rozumienia widzialnej jedno-
œci i stosunku do niej urzêdu biskupiego. Dla KL wprowadzenie wspólnoty kazal-
nicy i  Sto³u Pañskiego jest rozstrzygaj¹cym przejawem widzialnej jednoœci.
Kwestiê urzêdu w³¹czy³a ona do wspólnoty kazalnicy i Sto³u Pañskiego, mówi¹c
w tym kontekœcie o wzajemnym uznaniu ordynacji i umo¿liwieniu wspó³us³ugi-
wania duchownych (& 33). Nie by³o powodu, aby uczyniæ coœ wiêcej, gdy¿ za-
gadnienie urzêdu nie by³o elementem roz³amowo-koœcielnym miêdzy zaanga¿o-
wanymi Koœcio³ami wyros³ymi z Reformacji. Jednak istnia³y ró¿nice doktrynal-
ne. Dlatego zagadnienie pos³ugiwania duchownego i ordynacji w³¹czono do
katalogu zadañ, wymagaj¹cych dalszej pracy (& 39).

4 Por. tak¿e: Koœció³ Jezusa Chrystusa. Wk³ad reformacyjny do dialogu ekumenicznego na temat jednoœci
Koœcio³a.Dokument przyjêty na IV Zgromadzeniu Ogólnym Sygnatariuszy Konkordii Leuenberskiej,
Wiedeñ, Austria, 3-10 maja 1994, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1996 nr 1, s. 80nn, 104n

5 Tam¿e; por. H. Meyer, Ökumenische Zielvorstellungen, Göttingen 1996 (Bensheimer Hefte 78), s. 15nn..
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Leuenberska Wspólnota Koœcio³ów (LWK) popieraæ bêdzie rozmowy na temat
znaczenia urzêdu biskupiego i historycznej sukcesji apostolskiej, o ile s³u¿yæ
bêd¹ poszerzeniu i pog³êbieniu wspólnoty koœcielnej6. Gdyby jednak przejêcie tej
tradycji doktrynalnej mia³o byæ uznane za za konieczny warunek jednoœci Ko-
œcio³a, wówczas oznacza³oby to opuszczenie wspólnej bazy reformacyjnych pism
wyznaniowych. Apostolskoœæ Koœcio³a dba o to, aby jego œwiadectwo by³o au-
tentyczne i nieustannie skuteczne. Wed³ug reformacyjnego rozumienia apostol-
skoœæ nie jest jednak to¿sama z okreœlonymi formami jej wyra¿ania, w których
przyjê³a swój historyczny kszta³t, przeciwnie, trzeba j¹ w³aœnie od tych form od-
ró¿niaæ. Zgodne z Pismem Œwiêtym zwiastowanie Ewangelii i zgodne ze s³owa-
mi ustanowienia celebrowanie sakramentów s¹ elementarnymi cechami jednoœci,
z których reformatorzy wyprowadzili dalsze znamiona Koœcio³a7. Jakie znaczenie
w tej perspektywie maj¹ urz¹d biskupi i apostolska sukcesja urzêdów dla pozo-
stawania w tradycji apostolskiej, to bêdzie wymaga³o dalszych rozmów.

2.5. Wed³ug Hardinga Meyera LWK jest dotychczas najklarowniejszym i naj-
powszechniejszym zastosowaniem wspólnoty koœcielnej jako modelu jednoczenia.
Widzi w nim w³aœciw¹ kontynuacjê modelu wzajemnego uznania. Model ten ode-
bra³ konfesyjnym ró¿nicom ostroœæ i g³êbiê czynnika roz³amowo-koœcielnego a
pozostaj¹ce ró¿nice ujawni³ jako uprawniony przejaw wiary apostolskiej oraz ¿y-
cia chrzeœcijañskiego i koœcielnego8. Jeœli konfesyjna lojalnoœæ i ekumeniczne zo-
bowi¹zanie nie s¹ ju¿ sprzeczne ze sob¹, wówczas powstaje wizja jednoœci, która
posiada charakter „pojednanej ró¿norodnoœci”9.

Wzajemne uznanie Koœcio³ów – ten podstawowy model jednoœci koœcielnej
KL rozwinê³a dalej, nadaj¹c jej postaæ wspólnoty koœcielnej. Wzajemne uznanie
Koœcio³ów – wystêpuje jako kluczowe pojêcie tak¿e w WDM i WDP. Mimo od-
miennej terminologii KL bliskie s¹ wyniki obu dialogów.

3.
 Silne i s³abe punkty przy urzeczywistnianiu

leuenberskiego modelu jednoczenia

3.1. Wspólnota koœcielna wed³ug KL nie jest jednorazowym aktem, zakoñczo-
nym w chwili jej podpisania, lecz trwa³ym procesem zapocz¹tkowanym w³aœnie
tym aktem. Dlatego KL czyni œwiadome rozró¿nienie miêdzy deklaracj¹ i urze-
czywistnieniem wspólnoty koœcielnej. W sprawie urzeczywistnienia wymienia
cztery elementy: œwiadectwo i s³u¿bê, kontynuacjê pracy teologicznej, skutki or-

6 Por. Koœció³ Jezusa Chrystusa..., op.cit., s. 88n.
7 Tam¿e, s. 85n.
8 H. Meyer, op.cit., s. 129.
9 Tam¿e, s. 143 (tekst dyskusyjny na temat: Ekumeniczna rola œwiatowych zwi¹zków wyznaniowych w

jednym ruchu ekumenicznym).
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ganizacyjne i aspekty ekumeniczne. Po 25 latach, jakie up³ynê³y od podpisania
Konkordii Leuenberskiej, mo¿na stwierdziæ, ¿e w kszta³towaniu tej wspólnoty
wspomniane elementy odegra³y ró¿n¹ rolê.

3.2. NajwyraŸniej zaznaczy³ siê postêp w kontynuacji pracy teologicznej.
Liczba podjêtych tematów i  przed³o¿one wyniki przeprowadzonych rozmów
przyczyni³y siê znacz¹co do pog³êbienia wspólnoty koœcielnej. Szczególne zna-
czenie uzyska³ tutaj dokument eklezjologiczny „Koœció³ Jezusa Chrystusa”,
streszczaj¹cy dotychczasowe starania na rzecz konsensu i jednoczeœnie odgrywa-
j¹cy w dialogu ekumenicznym rolê punktu odniesienia.

3.3. Wzajemne powi¹zanie œwiadectwa i s³u¿by kszta³towa³o siê odmiennie w
zale¿noœci od regionu. Wiele kooperacji, partnerstw i pomocy miêdzykoœcielnych
posiada zasiêg ogólnoeuropejski. W przedsiêwziêciach tych  ¿ywa jest wspólnota
Koœcio³ów leuenberskich w œwiadectwie i s³u¿bie. Ostatnie Zgromadzenie Ogól-
ne w 1994 r. w Wiedniu przypomnia³o, ¿e œwiadectwo i s³u¿ba s¹ bardzo istot-
nym elementem w ¿yciu LWK. Wezwa³o do wspierania, w ramach tworzonej sie-
ci powi¹zañ, ³¹cznoœci miêdzy regionalnymi i europejskimi instytucjami koœciel-
nymi, poniewa¿ w regionach i wspólnotach lokalnych LWK istnieje ju¿ wiele
form wzajemnego praktykowania œwiadectwa i s³u¿by.

3.4. Istniej¹ luki w dziedzinie wzajemnej wiedzy o sobie. Wynikaj¹ one byæ
mo¿e ze struktury LWK, której nadano œwiadomie s³abe ramy organizacyjne. Po-
stêpuj¹c w ten sposób chciano m.in. rozwiaæ obawy przed mo¿liwoœci¹ zrodzenia
siê d¹¿eñ unijnych. Jednak Harding Meyer, mimo ca³ego uznania dla modelu leu-
enberskiego,  stwierdza, ¿e jeszcze w sposób niedostateczny urzeczywistnia siê
zwi¹zek miêdzy wzajemnym powi¹zaniem dzia³ania na rzecz œwiadectwa i s³u¿by
a strukturami wspólnoty, które  umo¿liwiaj¹ to powi¹zanie10. Tote¿  Zgromadze-
nie w Wiedniu nie bez przyczyny mówi³o o koniecznoœci wzajemnej wymiany
informacji i gêstej sieci komunikacyjnej, dostrzegaj¹c w tym wa¿ne instrumenty
œwiadectwa i s³u¿by.

3.5. Aspekt ekumeniczny KL chcia³ od pocz¹tku zwróciæ uwagê, ¿e porozu-
mienie to nie chce uchodziæ za wyizolowany akt konfesyjny, lecz raczej za wk³ad
do ekumenicznej wspólnoty wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich (& 46). W
ostatnich latach coraz bardziej ros³o znaczenie tego aspektu. Sta³ siê on impulsem
do zorganizowania wielu spotkañ i rozmów ekumenicznych. Jednym z rezultatów
dialogu jest „Wspólna deklaracja w sprawie wspólnoty koœcielnej” z Koœcio³ami
metodystycznymi w Europie, która umo¿liwi³a poszerzenie Leuenberskiej
Wspólnoty Koœcielnej.

10 Tam¿e, s. 133.



135MODELE  JEDNOŒCI  KOŒCIELNEJ

4.
 Zadania oczekuj¹ce realizacji

4.1. Pozytywna przysz³oœæ modelu leuenberskiego zale¿y od tego, czy zaanga-
¿owane Koœcio³y wykorzystaj¹ zdecydowanie szanse otrzymane wraz z KL i spró-
buj¹ skorygowaæ jej s³abe punkty, które siê ujawni³y. W rozmowach z innymi Ko-
œcio³ami i wspólnotami, które  podjêto lub które nale¿y kontynuowaæ, trzeba bêdzie
jeszcze œwiadomiej zwracaæ uwagê na ekumeniczn¹ otwartoœæ KL i jej szczególne
znaczenie jako modelu koœcielnego jednoczenia. W szczegó³ach mo¿e to oznaczaæ:

4.1.1. Dialog ze Wspólnot¹ Anglikañsk¹ bêdzie musia³ uwzglêdniæ rozmowy
na temat widzialnej jednoœci, urzêdu biskupiego i sukcesji apostolskiej. Decydu-
j¹ce pytanie, które siê tutaj wy³oni, nie bêdzie dotyczyæ sensu, lecz celu istnienia
urzêdu biskupiego. Chodzi wiêc o jego funkcjê i eklezjologiczne uzasadnienie.
Wraz z dokumentem „Koœció³ Jezusa Chrystusa” i Wspóln¹ Deklaracj¹ z Porvoo
dysponujemy na ten temat wa¿nymi wypowiedziami, które umo¿liwiaj¹ dojœcie
do konwergencji. Jednak tak¿e „pojednane” lub – mo¿e lepiej – wspólne rozu-
mienie urzêdu  bêdzie mog³o stanowiæ tylko uzupe³nienie strukturalne, a nie pod-
stawê jednoœci i wspólnoty Koœcio³ów, gdy¿ w przeciwnym razie oznacza³oby to
rezygnacjê z reformacyjnego fundamentu KL.

4.1.2. W odniesieniu do zalecanego dialogu  z baptystami spraw¹ otwart¹ po-
zostaje na razie, czy w tym przypadku w ogóle nale¿y d¹¿yæ do wspólnoty ko-
œcielnej w znaczeniu KL. Rozmowa z koñca 1993 r. jako cel wymienia³a raczej
modele wspólnoty i wspó³pracy i etapy poœrednie. Myœli siê jednak tak¿e o wza-
jemnym uznaniu siê za uprawnione formy powszechnego Koœcio³a Jezusa Chry-
stusa11. Widaæ tu pokrewieñstwo z modelem wzajemnego uznania stanowi¹cym
podstawê KL. W tym kontekœcie trzeba te¿ bêdzie podj¹æ kwestie dotycz¹ce ro-
zumienia i praktyki chrztu oraz rozumienia Koœcio³a. Znajduje to potwierdzenie
w WDM i WDP oraz w poprzedzaj¹cych je rozmowach.

4.1.3. Wed³ug Hardinga Meyera katolickie idee jednoœci, o ile dotychczas w ogóle
zosta³y sformu³owane, s¹ bardzo zbli¿one do modelu wspólnoty koœcielnej rozwiniê-
tego przez KL. Jest tak równie¿ wówczas, gdy do katolickiej formy tego modelu w³¹-
cza siê dodatkowe elementy, które maj¹ istotne znaczenie dla katolickiego rozumienia
jednoœci, jak np. wspólnota w urzêdzie biskupim i pojmowanie urzêdu papieskiego.

Joseph Ratzinger sformu³owa³ podczas II Soboru Watykañskiego nastêpuj¹c¹
myœl przewodni¹: Miejsce idei konwersji zajmie zasadniczo idea jednoœci Koœcio-
³ów, które s¹ jednym Koœcio³em a przecie¿ pozostaj¹ Koœcio³ami12. Dlatego te¿

11 Por. Dialog miêdzy „Koœcio³ami leuenberskimi” a baptystami, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”
1994 nr 2, s. 94nn.

12 J. Ratzinger, Die Kirche und die Kirchen, w: „Reformatio” 1964, s. 105.
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wzrasta znaczenie pojêcia Koœcio³y siostrzane, które dotychczas odgrywa³o rolê
przede wszystkim w spotkaniach Koœcio³a katolickiego ze Wspólnot¹ Anglikañ-
sk¹ i Koœcio³ami prawos³awnymi.

Myœl tê mo¿na równie¿ wyprowadziæ z KL. Trzeba przy tym przyj¹æ za³o¿e-
nie, ¿e warunkiem  jednoœci Koœcio³ów nie mo¿e byæ tylko jedna  forma urzêdu
koœcielnego, lecz ¿e forma ta wymaga pogodzenia z innymi formami organizacyj-
nymi. Zgodnie z rozumieniem reformacyjnym da³oby to gwarancjê, i¿ Koœció³
ma swój fundament i swoj¹ jednoœæ nie w sobie, lecz w Ewangelii.

4.1.4. Wiele Koœcio³ów WKL ¿yje w bezpoœrednim s¹siedztwie Koœcio³ów
prawos³awnych. Niektóre z nich, np. w Niemczech i Finlandii, prowadzi³y rów-
nie¿ dialogi bilateralne z Koœcio³ami tradycji prawos³awnej. Wiele Koœcio³ów
wspó³pracuje z Koœcio³ami prawos³awnymi w radach ekumenicznych. Poza tym
Koœcio³y leuenberskie, podobnie jak wiêkszoœæ Koœcio³ów prawos³awnych Euro-
py, s¹ cz³onkami Konferencji Koœcio³ów Europejskich. We wszystkich tych rela-
cjach chodzi dotychczas mniej o kwestie wspólnoty koœcielnej, natomiast w
wiêkszej mierze o lepsze wzajemne postrzeganie, o usuwanie uprzedzeñ i niepo-
rozumieñ oraz o umo¿liwienie koœcielnej koegzystencji.

Prawos³awne pogl¹dy na rolê Koœcio³a w ¿yciu narodu i jednoœæ koœcieln¹
rozmijaj¹ siê w du¿ej mierze z pogl¹dami  wyra¿onymi w Konkordii Leuenber-
skiej. Z drugiej strony prawos³awnym jest bliska idea wspólnoty koœcielnej, któr¹
praktykuj¹ miêdzy sob¹  Koœcio³y autokefaliczne. Uznanie symboli starokoœciel-
nych przez Koœcio³y prawos³awne i Koœcio³y wyros³e na gruncie  Reformacji
mo¿e równie¿ byæ potencja³em u³atwiaj¹cym porozumienie. Chocia¿ nie da siê
przewidzieæ, ile czasu zajm¹ jeszcze dialogi dwustronne prowadzone w ramach
wysi³ków na rzecz jednoœci i zjednoczenia, Wspólnota Koœcio³ów Leuenberskich
winna im udzielaæ œwiadomie poparcia i wsparcia.

4.2. Inne zadania wy³aniaj¹ siê w zwi¹zku ze wzrostem wewnêtrznym LWK.
Dotycz¹ one zarówno dalszej pracy teologicznej jak i kwestii wdro¿enia ju¿ osi¹-
gniêtych porozumieñ.

4.2.1. Nie tylko KL, tak¿e WDM i WDP wyjaœniaj¹, jak wa¿ne s¹ konkretne
ustalenia w sprawie wdro¿enia porozumieñ  dotycz¹cych wspólnoty Koœcio³ów.
KL mówi o wzajemnym uznaniu ordynacji. Zaanga¿owane Koœcio³y coraz czê-
œciej pytaj¹ o praktyczne konsekwencje takiego uznania. Wspólne procesy kszta³-
cenia oraz wzajemne uznanie dyplomów i zawodów koœcielnych musz¹ byæ rów-
nie mo¿liwe jak wymiana i ewentualne przejmowanie duchownych i innych
wspó³pracowników koœcielnych. W tym celu s¹ potrzebne regulacje, których do-
tychczas brakuje.

4.2.2. W ten sposób powracamy do spraw zwi¹zanych ze œwiadectwem i s³u¿-
b¹ w ramach LWK. Zgromadzenie w Wiedniu zwróci³o szczególn¹ uwagê na ten
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aspekt. Uzna³o ono potrzebê inwentaryzacji, oceny studiów i ustalenia zasad œcis³e-
go zwi¹zku miêdzy œwiadectwem i s³u¿b¹. Zadañ tych jeszcze nie zrealizowano.

4.2.3. W przypadku dalszej pracy teologicznej nie chodzi o ustalony katalog
tematów, którymi nale¿y siê zaj¹æ, termatów, które potem mog³yby uchodziæ za
opracowane raz na zawsze. Raczej trzeba siê liczyæ z tym, ¿e pewne problemy
pojawi¹ siê znowu w zmienionej formie, domagaj¹c siê wyjaœnienia. WyraŸnym
tego znakiem s¹ projekty, które zleci³o ostatnie Zgromadzenie Ogólne13. WKL
tak¿e w przysz³oœci bêdzie musia³a byæ otwarta na takie przemiany, aby móc re-
agowaæ odpowiednio pod wzglêdem teologicznym na aktualne wyzwania.

4.2.4. Podczas kontrowersyjnej dyskusji na temat „Wspólnej deklaracji w
sprawie nauki o usprawiedliwieniu” pewn¹ rolê odgrywa³a te¿ kwestia kompaty-
bilnoœci wyników rozmów doktrynalnych. Pojawia siê ona odpowiednio wów-
czas, gdy Koœcio³y zwi¹zane z KL w dialogu  z jednym lub z wieloma Koœcio³a-
mi spoza LWK dochodz¹ do rezultatów, które dotykaj¹ wspólnoty jako ca³oœci.
Kwestia ta staje siê aktualna tym bardziej, gdy dotyczy  rozumienia usprawiedli-
wienia stanowi¹cego podstawê KL. Kwestia kompatybilnoœci wyników rozmów
doktrynalnych nie jest nowa. Rozwa¿ano j¹ ju¿ wczeœniej, np. w odniesieniu do
WDM. Jednak w dalszym ci¹gu oczekuje siê wyjaœnienia tej kwestii. Leuenber-
ska Wspólnota Koœcio³ów bêdzie musia³a siê ni¹ zaj¹æ i ustaliæ w³aœciwy sposób
postêpowania14.

4.2.5. I wreszcie Leuenberska Wspólnota Koœcio³ów potrzebuje jasnoœci co do
miejsca i zadañ  Koœcio³ów wyros³ych na gruncie  Reformacji w zrastaj¹cej siê
Europie. Poniewa¿ ta Europa jest czymœ wiêcej ni¿ uni¹ gospodarcz¹ i wspólnym
obszarem walutowym, przeto równie¿ wk³ad Koœcio³ów chrzeœcijañskich jest
szczególnie wa¿ny. Ostatnie Zgromadzenie Ogólne zwróci³o uwagê, ¿e wobec
tego rozwoju tak¿e protestantyzm w Europie musia³by byæ w stanie przemawiaæ
z reformacyjn¹ point¹. Wymaga to jednak porozumienia co do tego, jakie posel-
stwo maj¹ do przekazania Koœcio³y wyros³e na gruncie Reformacji, gdy wspólnie
prosz¹ o g³os w europejskim procesie integracji.

T³umaczy³: Karol Karski

13 IV Zgromadzenie Ogólne LWK w Wiedniu w 1994 r. ustali³o nastêpuj¹ce tematy rozmów
doktrynalnych: –  Zakon i ewangelia, zw³aszcza w aspekcie podejmowania decyzji w kwestiach
etycznych; – Koœció³, pañstwo i naród; temat ten by³ tak¿e wa¿ny jako wk³ad do II Europejskiego
Zgromadzenia    Ekumenicznego; – Koœció³ i Izrael. Por. W. Hüfmeier, Ch.-R. Müller (red.), Wachsende
Gemeinschaft in Zeugnis und Dienst. Reformatorische Kirchen  in Europa. Texte der 4. Vollversammlung
der Leuenberger Kirchengemeinschaft in Wien, 3. bis 10. Mai 1994, Frankfurt/M. 1995, s. 262.

14 W kwestii kompatybilnoœci wyników rozmów doktrynalnych por. tak¿e opracowanie przygotowane
dla IV Zgromadzenia Ogólnego WKL pt. „Znaczenie bilateralnych porozumieñ ekumenicznych dla
Koœcio³ów zwi¹zanych z Konkordi¹ Leuenbersk¹” (Kryteria postêpowania ze sob¹), stan: 24 marca 1992,
op.cit., s. 156nn.
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Koœció³ Adwentystów Dnia Siódmego przez d³ugi czas nie anga¿owa³ siê bez-
poœrednio w d¹¿enia ekumeniczne, podejmowane  przez reprezentantów innych
Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Ta postawa adwentystów ulega stopniowej zmianie,
o czym m.in. œwiadczy fakt podjêcia oficjalnego dialogu na p³aszczyŸnie œwiato-
wej z luteranami.

Pierwsze spotkanie przedstawicieli Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Konfe-
rencji Generalnej Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego odby³o siê w Darmstadt
(Niemcy) w dniach od 1 do 5 listopada 1994 r. Mia³o ono w pierwszym rzêdzie
charakter sonda¿owy. Jego g³ównym celem by³o wzajemne poinformowanie siê
w sprawie wyznawanych zasad doktrynalnych.

Po raz drugi przedstawiciele obu stron spotkali siê w Toronto (Kanada) w
dniach od 17 do 21 czerwca 1996 r. Komunikat wydany na zakoñczenie spotka-
nia powiada³, ¿e celem rozmów  jest zniesienie fa³szywych stereotypów, wzajemne
przedstawienie podstaw wiary oraz zlikwidowanie faktycznych i rzekomych punk-
tów napiêæ. Zwrócono uwagê, ¿e poczynione zosta³y godne uwagi postêpy na
drodze do lepszego wzajemnego zrozumienia. Strona luterañska przedstawi³a refe-
raty na nastêpuj¹ce tematy: „Koœció³ luterañski – samoprezentacja”; „Usprawie-
dliwienie przez wiarê w dialogach ekumenicznych Œwiatowej Federacji Luterañ-
skiej”; „Rola Zakonu w Nowym Testamencie – praca egzegetyczna”. Reprezen-
tanci strony adwentystycznej zreferowali nastêpuj¹ce zagadnienia:
„Adwentystyczny pogl¹d na relacjê miêdzy usprawiedliwieniem/uœwiêceniem a
S¹dem Ostatecznym”; „Adwentystyczne rozumienie Bo¿ego przykazania i saba-
tu”. Obradom przewodniczyli: luteranka Faith Rohrbough (USA) i adwentysta
Bert B. Beach (USA).

Trzecia konsultacja przedstawicieli obu stron odby³a siê w dniach 1-6 czerwca
1997 r.w miejscowoœci Jogny w Szwajcarii. Uwagê skupiono na kwestiach ekle-
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zjologicznych. Komunikat z obrad mówi³, ¿e przebiega³y one w serdecznej at-
mosferze, któr¹ charakteryzowa³o coraz lepsze wzajemne zrozumienie. Adwenty-
œci zaprezentowali nastêpuj¹ce referaty: „Wolny Koœció³ Adwentystów Dnia
Siódmego a œwiat chrzeœcijañski” i „Adwentystyczne rozumienie autorytetu ko-
œcielnego”. Z kolei referenci luterañscy omówili nastêpuj¹ce zagadnienia:
„Chrzest i Wieczerza Pañska w tradycji luterañskiej i we wspó³czesnych rozmo-
wach teologicznych” i „Rozumienie autorytetu koœcielnego w Koœcio³ach lute-
rañskich”.

Po raz ostatni luteranie i adwentyœci spotkali siê w dniach od 10 do 16 maja
1998 r. w Cartigny k. Genewy. Celem tego spotkania by³o przedyskutowanie za-
gadnieñ eschatologicznych i ogólne  podsumowanie dialogu.  Raport koñcowy z
rozmów podejmuje wszystkie kontrowersyjne punkty oraz zawiera interesuj¹ce
wyjaœnienia lub reinterpretacje.

Ju¿ z pierwszej czêœci raportu, zajmuj¹cej siê zagadnieniem usprawiedliwie-
nia, wynika, ¿e adwentyœci uwa¿aj¹ siê za Koœció³ zwi¹zany z tradycj¹ Reforma-
cji i bez zastrze¿eñ wyznaj¹ reformacyjne zasady (sola Scriptura, solus Christus,
sola fide, sola gratia). Okazuj¹ wielki szacunek Lutrowi, czêsto go cytuj¹ i okre-
œlaj¹ siê mianem dzieci Marcina Lutra. Poselstwo o usprawiedliwieniu uwa¿aj¹
za centrum swojego zwiastowania. Raport zawiera nastêpuj¹ce s³owa: Luteranie i
adwentyœci w g³oszonym przez siebie zwiastowaniu mog¹ us³yszeæ autentyczne
œwiadectwo biblijne.

W jakiej relacji do powy¿szych stwierdzeñ znajduje siê moralne roszczenie
adwentyzmu, domagaj¹ce siê od wiernych bezwzglêdnego przestrzegania przyka-
zañ? Adwentyœci przyznaj¹, ¿e w fazie pocz¹tkowej byli rzeczywiœcie legalista-
mi. Jednak ta postawa zmieni³a siê, gdy w 1888 r. dwóch m³odych duchownych,
którym na Konferencji Generalnej powierzono pracê biblijn¹ nad Listem do Ga-
latów, stwierdzi³o, ¿e  kiedy Pawe³ mówi o Zakonie, wówczas chodzi nie tylko o
prawo ceremonialne, lecz o ca³e prawo starotestamentowe. Mia³o to tak przeko-
nuj¹cy wydŸwiêk, i¿ dosz³o do wielkiego prze³omu i wielu doœwiadczy³o wyzwa-
laj¹cego dzia³ania orêdzia o usprawiedliwieniu bez uczynków Zakonu. Prorokini
adwentystów Ellen G. White (1827-1915) pisa³a w 1889 r.: Na wielu oddzia³a³o
to jak woda na spragnionych wêdrowców. Przestrzeganie przykazañ jest elemen-
tem sk³adowym ¿ycia z wiary, lecz nie przyczynia siê do zbawienia.

Kwesti¹, która w szczególny sposób odró¿nia adwentystów od innych chrze-
œcijan, jest sprawa œwiêtowania sabatu. Problem ten ma dla nich tak wielkie zna-
czenie dlatego, poniewa¿ jest bezpoœrednio zwi¹zany z ich w³asn¹ to¿samoœci¹.
Przecie¿ nie na darmo przyjêli nazwê: adwentyœci dnia siódmego. Powo³uj¹ siê
tutaj na  Nowy Testament, który  nie mówi nic o zmianie tego przykazania staro-
testamentowego. Zwracaj¹ uwagê, ¿e tak¿e sam Jezus przestrzega³ sabatu. Nie
uwa¿aj¹ jednak, ¿e  chodzi tu o kwestiê zwi¹zan¹ z naszym zbawieniem. Adwen-
tyœci nie twierdz¹, ¿e na ratunek mog¹ liczyæ tylko ludzie, którzy przestrzegaj¹
sabatu. Przyznaj¹, ¿e luteranie œwiêtuj¹c niedzielê mog¹ powo³aæ siê na dowody
biblijne /.../ i ¿e wielcy s³udzy Bo¿y we wszystkich epokach  dziejów Koœcio³a
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wiernie przestrzegali niedzieli jako dnia zmartwychwstania Pana – czytamy w
raporcie.

Przekonanie to znajduje te¿ potwierdzenie w ich  w eschatologicznych wypo-
wiedziach na temat znamienia zwierzêcia (wed³ug Objawienia œw. Jana 13). Ad-
wentyœci w interpretacji tradycyjnej rozpatrywali znamiê antychrysta  w kontek-
œcie powszechnego, pañstwowego przymusu przestrzegania niedzieli i przeœlado-
wania tych, którzy œwiêtowali sabat. Jednak raport wypowiada siê w tej kwestii
jednoznacznie: Adwentyœci nie wierz¹, ¿e przestrzeganie niedzieli dzisiaj stanowi
znamiê zwierzêcia lub ¿e ci, którzy przestrzegaj¹ niedzieli, nosz¹ to znamiê.

W kwestii rozumienia Koœcio³a stronê luterañsk¹ w sposób szczególny  intere-
sowa³a sprawa, czy adwentyœci uwa¿aj¹ siê za wspólnotê o charakterze eksklu-
zywnym. Od odpowiedzi na to pytanie zale¿a³a bowiem  w g³ównej mierze oce-
na, czy – z luterañskiego punktu widzenia –  mog¹ byæ oni uznani za spo³ecznoœæ
o charakterze eklezjalnym. Z przeprowadzonych rozmów wynika³o jednoznacz-
nie, ¿e adwentyœci nie twierdz¹, i¿ s¹  jedynym prawdziwym Koœcio³em. Znala-
z³o to odbicie w raporcie koñcowym.

W nawi¹zaniu do powy¿szej kwestii kluczowe znaczenie ma  interpretacja po-
jêcia reszta (por. Obj. œw. Jana 12, 17). Po stronie ewangelicko-luterañskiej
przyjmuje siê czêsto, ¿e adwentyœci identyfikuj¹ siê z t¹ reszt¹, która nie odpad³a
od Boga, lecz pozosta³a mu wierna. Pogl¹d ten, w œwietle raportu,  nie jest jednak
zgodny z prawd¹.

Po pierwsze, adwentyœci uwa¿aj¹, ¿e  nie da siê tej grupy (reszty) dok³adnie
okreœliæ, gdy¿ tylko Bóg zna „swoich”. Po drugie, twierdz¹, ¿e  grupa ta obejmu-
je chrzeœcijan z wszystkich Koœcio³ów na ca³ym œwiecie. Reszta stanie siê rozpo-
znawalna dopiero krótko przed ponownym przyjœciem Chrystusa. W raporcie
czytamy: Dla adwentystów i dla luteran Koœció³ empiryczny nie jest to¿samy ze
zgromadzeniem wierz¹cych i œwiêtych lub z œwiêt¹ reszt¹ tych, którzy pozostali
wierni Bogu. Raczej jest tak, ¿e wierni chrzeœcijanie znajduj¹ siê równie¿ w in-
nych Koœcio³ach.

 Adwentyœci reprezentuj¹ te¿ specyficzny pogl¹d na koniec dziejów i S¹d
Ostateczny, którego nie podzielaj¹ inne Koœcio³y. Powiadaj¹, ¿e Chrystus pod-
czas Wielkiego Dnia Pojednania w 1844 r. wszed³ do œwi¹tyni niebiañskiej i roz-
pocz¹³ pierwszy akt S¹du Ostatecznego – jej oczyszczenie. Datê tê adwentyœci
wyliczaj¹ na podstawie Ksiêgi Daniela. Nauka ta jest reinterpretacj¹ nie spe³nio-
nej przepowiedni powrotu Chrystusa na ziemiê.

Wszystko zaczê³o siê od wyst¹pienia Williama Millera (1782-1849), amery-
kañskiego kaznodziei baptystycznego, który g³osi³, i¿ w 1844 r. nast¹pi koniec
œwiata. Gdy przewidywania jego nie sprawdzi³y siê, wiêkszoœæ  zwolenników ru-
chu millerystycznego prze¿y³a wielkie rozczarowanie. Jednak niektórzy z nich
pozostali wierni tej dacie, dokonuj¹c  jej reinterpretacji. Grupa ta da³a pocz¹tek
ruchowi adwentystycznemu.  W 1846 r. wœród jego zwolenników zaczêto szerzyæ
dodatkowe przekonanie, ¿e nale¿y przestrzegaæ siódmego dnia jako dnia odpo-
czynku.
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Nauka ta, dla luteran obca i nie do przyjêcia, podtrzymywana jest przez ad-
wentystów tak¿e dzisiaj, chocia¿ obecnie odgrywa ona mniejsz¹ rolê ni¿ dawniej.
Mówi o tym raport koñcowy. Nauka ta jest oznak¹ tego, ¿e adwentyœci posiadaj¹
wyostrzon¹ œwiadomoœæ bliskoœci powrotu Chrystusa. Jednak zdecydowanie od-
rzucaj¹ oni wszelkie wyliczenia. Raczej panuje wœród nich  przekonanie, ¿e
chrzeœcijanie winni w ka¿dym momencie spodziewaæ siê nadejœcia Chrystusa.
Dla adwentystów wi¹¿e siê to z okazywaniem wielkiego szacunku wobec tych
ksi¹g biblijnych, które zawieraj¹ przepowiednie apokaliptyczne.

Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e adwentyœci nie podzielaj¹ szerzonej tu i ówdzie
apokaliptycznej wizji, która powiada, i¿ nie op³aca siê pracowaæ w œwiecie i dla
œwiata, gdy¿ jest on ca³kowicie opanowany przez z³o i skazany na rych³¹ zag³adê.
Przywi¹zuj¹ oni du¿¹ wagê do programów zdrowotnych, wielu z nich jest wege-
tarianami. Prowadz¹ szpitale i anga¿uj¹ siê w badania medyczne. Ich szko³y i
inne oœrodki pedagogiczne s¹ odwiedzane równie¿ przez nieadwentystów. Poza
tym prowadz¹ szerok¹ pomoc na rzecz rozwoju, na tym polu wspó³pracuj¹ od
dawna z Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹.

Podczas rozmów poœwiêcono wiele uwagi dwom kontrowersyjnym kwestiom:
w jakiej relacji do Pisma Œwiêtego znajduj¹ siê z jednej strony pisma prorokini
adwentystycznej Ellen G. White, z drugiej zaœ – ksiêgi wyznaniowe luteranizmu.
W raporcie koñcowym czytamy: Dokumenty o charakterze konfesyjnym s¹ dla
luteran pochodn¹ norm¹ wiary (norma normata). W przekonaniu adwentystów
wiarygodnoœæ  dzie³ Ellen White winna byæ sprawdzana na podstawie Pisma
Œwiêtego, gdy¿ z niego czerpi¹ one  swój autorytet.

Raport z dialogu zawiera wiele zaleceñ. W pierwszym rzêdzie zaleca siê, ¿eby
adwentyœci i luteranie uznali siê wzajemnie za wspólnoty religijne przestrzegaj¹-
ce podstawowych zasad wiary chrzeœcijañskiej.  Dla luteran oznacza to konkret-
nie, ¿eby nie traktowali adwentystów za sektê, lecz za Koœció³ wolny i œwiatow¹
wspólnotê chrzeœcijañsk¹. To ostatnie pojêcie s³u¿y od 1979 r.  do okreœlania
œwiatowych zwi¹zków wyznaniowych, których sekretarze odbywaj¹ od wielu lat
doroczne posiedzenia; równie¿ adwentyœci nale¿¹ do tego gremium.

Adwentyœci z kolei  zobowi¹zuj¹ siê, ¿e w relacjach z innymi Koœcio³ami nie
bêd¹ podkreœlaæ swego ekskluzywizmu.

W dalszej kolejnoœci zaleca siê wspólne studia biblijne i nabo¿eñstwa, udzia³
w spotkaniach duchownych i w pracach towarzystw biblijnych, a tak¿e praktycz-
n¹ wspó³pracê w dzia³aniach  na rzecz rozwoju i  obrony wolnoœci religijnej.

Rozmowy teologiczne nie bêd¹ na razie kontynuowane. Natomiast maj¹ siê
odbywaæ okazyjne konsultacje dwustronne dotycz¹ce tematów bêd¹cych przed-
miotem wspólnego zainteresowania.

Z przeprowadzonego dialogu wynika, ¿e adwentyœci chc¹ uchodziæ za Ko-
œció³, który nie stoi z boku, lecz w³¹cza siê jako równorzêdny partner do wspó³-
pracy z innymi Koœcio³ami. Obecnie zachodzi pilna potrzeba upowszechnienia
wyników dialogu  na p³aszczyŸnie krajowej i lokalnej.

K.K.
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Deklaracja Koœcio³ów w Polsce
na progu Trzeciego Tysi¹clecia

Dziêkuj¹c Trójjedynemu Bogu, Ojcu i Synowi, i Duchowi Œwiêtemu, za dwa
tysi¹ce lat Nowego Przymierza i za ponad tysi¹c lat chrzeœcijañstwa na ziemiach
polskich, podpisane ni¿ej Koœcio³y, w nawi¹zaniu do wieloletnich prac teologicz-
no-ekumenicznych w œwiecie i w Polsce oraz przyjêtych wspólnie dokumentów
(zw³aszcza Dokumentu z Limy, 1982), z radoœci¹ uznaj¹ i potwierdzaj¹ swoj¹
pos³ugê poprzez chrzest, i oœwiadczaj¹:

1. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, sam ustanowi³ sakrament chrztu i poleci³ go
udzielaæ (Mt 28, 19; Mk 16, 16). Chrzest jest wyjœciem z niewoli (1 Kor 10, 1-2),
wciela w Chrystusa ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego, wprowadza w Nowe
Przymierze, jest znakiem nowego ¿ycia w Chrystusie, obmyciem z grzechu (1
Kor 6, 11), oœwieceniem przez Chrystusa (Ef 5, 14), nowymi narodzinami (J 3,
5), przyobleczeniem siê w Chrystusa (Ga 3, 21),odnowieniem przez Ducha (Tt 3,
5), zwrócon¹ do Boga proœb¹ o dobre sumienie (1 P 3, 21) i wyzwoleniem, które
prowadzi do jednoœci w Jezusie Chrystusie, gdzie zostaj¹ przezwyciê¿one podzia-
³y ze wzglêdu na stan spo³eczny, rasê czy p³eæ (Ga 3, 27-28; 1 Kor 12, 13).

2. Chrzest jest z wody i Ducha Œwiêtego; udziela siê go w imiê Ojca i Syna, i
Ducha Œwiêtego. Chrzest jednoczy ochrzczonego z Chrystusem, chrzeœcijan miê-
dzy sob¹. Wprowadza do Koœcio³a i stanowi pocz¹tek nowego ¿ycia w Chrystu-
sie, którego celem jest uwielbienie chwa³y Bo¿ej (Ef 1, 14).

3. Ochrzczeni ¿yj¹cy w jednym miejscu i czasie wspólnie ponosz¹ odpowie-
dzialnoœæ za œwiadectwo sk³adane Chrystusowi i Ewangelii: Ochrzczeni ¿yj¹ dla
Chrystusa, dla Jego Koœcio³a i dla œwiata, który On mi³uje, oczekuj¹c w nadziei
na objawienie siê nowego stworzenia Bo¿ego oraz na czas, gdy Bóg bêdzie
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wszystkim we wszystkim (Rz 8, 18-24; 1 Kor 15, 22-28. 49-57) [Dokument z
Limy, nr 9]. Chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Koœcio³ów, aby przezwy-
ciê¿y³y swoje podzia³y i  w widzialny sposób zamanifestowa³y swoj¹ wspólnotê.

Ni¿ej podpisane Koœcio³y uroczyœcie uznaj¹ wa¿noœæ chrztu œwiêtego udzielo-
nego przez duchownego tych Koœcio³ów:

Koœció³ Ewangelicko-Augsburski,
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny,
Koœció³ Ewangelicko Reformowany,
Koœció³ Katolicki,
Koœció³ Polskokatolicki,
Koœció³ Starokatolicki Mariawitów,
Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny.

Warszawa, 23 stycznia 2000 r.

Stanowisko Rady Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w RP

w sprawie projektu dokumentu
pt. „Sakrament chrztu znakiem jednoœci”

Rada Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej po wnikli-
wym zapoznaniu siê z dokumentem opracowanym przez Komisjê do Spraw Dia-
logu pomiêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski a Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczna (zwa-
nym dalej: Dokumentem), poœwiêconym zagadnieniu chrztu, przedk³ada oficjalne
stanowisko Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w RP w tej sprawie.

Rada docenia wysi³ek Komisji w³o¿ony w przygotowanie Dokumentu maj¹ce-
go otwieraæ nowy rozdzia³ w stosunkach miêdzy Koœcio³ami w Polsce w zwi¹zku
ze zbli¿aj¹cym siê nowym Milenium. Polscy baptyœci pragn¹ ze wszystkimi wy-
znawcami Jezusa Chrystusa radowaæ siê i wyra¿aæ wdziêcznoœæ Bogu za dwa ty-
si¹ce lat ery chrzeœcijañskiej i w duchu jednoœci z naœladowcami Pana wkroczyæ
w Trzecie Tysi¹clecie. Wszystkie inicjatywy s³u¿¹ce temu, o ile odbywaj¹ siê w
duchu pos³uszeñstwa S³owu Bo¿emu, s¹ godne uznania i poparcia, tak¿e ze stro-
ny baptystów.

Liczne s¹ podstawy jednoœci pomiêdzy szczerymi wyznawcami Zbawiciela.
Wielce po¿¹dane by by³o, gdyby poœród nich by³ i chrzest (ust. 4 Dokumentu),
który wed³ug Nowego testamentu jest jeden, tak jak jest tylko jeden Pan i jedna
wiara, do wyznawania których jesteœmy wezwani przez S³owo apostolskie (Ef 4,
5). Jednakowo¿ zdaniem baptystów, spraw¹ najwy¿szej wagi jest poszukiwanie
naprzód zgody chrzeœcijan co do g³êbszej, bo konstytutywnej podstawy jednoœci,
jak¹ jest duchowy, przemieniaj¹cy czyn Boga w cz³owieku, dokonywany za spra-
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w¹ ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego Pana. Wspólne rozumienie tej prawdy
otworzy i u³atwi drogê do wspólnego rozumienia roli Koœcio³a, w tym i ustano-
wieñ Pañskich (sakramentów), a poœród nich i chrztu.

Uznaj¹c podniesione w Dokumencie prawdy mówi¹ce o Bo¿ym ustanowieniu
chrztu i nakazie Pañskim, by go udzielaæ (ust. 1) przy u¿yciu wody w imiê Ojca,
Syna i Ducha Œwiêtego oraz uto¿samiaj¹c siê ze stwierdzeniem, i¿ Duch Œwiêty
dzia³a w¿yciu ludzi przed chrztem, w czasie chrztu i po chrzcie (ust. 3), baptyœci
nie znajduj¹ podstaw w Piœmie Œwiêtym, które jest dla nich najwy¿sz¹ norm¹
wiary i ¿ycia, by za Dokumentem powiedzieæ, ¿e chrzest posiada walory spraw-
cze okreœlone w ust. 2.

Naszym zdaniem, to nie chrzest w wodzie wciela w Chrystusa ukrzy¿owanego
i zmartwychwsta³ego, wprowadza w Nowe Przymierze, jest wyjœciem z niewoli,
pierwotnie jednoczy ochrzczonego z Chrystusem i jego ludem (Koœcio³em), daje
uczestnictwo w œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, obmowa z grzechu,
oœwieca, jest nowonarodzeniem, przyobleczeniem w Chrystusa, odnowieniem
przez Ducha i wyzwoleniem. Te wielkie dzie³a maj¹ miejsce za spraw¹ niewi-
dzialnego dzia³ania S³owa i Ducha w wierz¹cym, które dokonuje siê nie z woli
cz³owieka a z woli Boga (J 1,12-13) i to niezale¿nie od jakiegokolwiek czynu z
naszej strony i Koœcio³a, w tym tak¿e niezale¿nie od chrztu (Ga 3,5). Trójjedyny
Bóg, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (1
Tm 2,4) zanurza ufnie wierz¹cego w Chrystusie, a co za tym idzie, w Jego
œmieræ, wi¹¿e go z Nim, usprawiedliwia (Rz 3,21nn.), odpuszcza grzech i wpro-
wadza do nowego ¿ycia (Rz 6,2-14; Kol 1,13-14), czyni dzieckiem Bo¿ym (Rz
8,14-17), jednoczy z Koœcio³em, czyli wspólnot¹ odrodzonych ludzi wszechcza-
sów. Dokonuje tego sam suwerenny czyn Boga, który mo¿e, choæ nie musi, po-
s³ugiwaæ siê w tym procesie Koœcio³em, jego s³ugami i obrzêdami. W odpowie-
dzi na Dokument trzeba zw³aszcza podkreœliæ w œwietle danych nowotestamento-
wych – tak opisów sprawowania chrztu, jak i nauki na jego temat – i¿ jasne jest,
¿e opisywane dzie³a Bo¿e w cz³owieku maj¹ miejsce nie w nastêpstwie chrztu, za
jego spraw¹, lecz jako warunek chrztu, rzeczywistoœæ go poprzedzaj¹ca i warun-
kuj¹ca (Dz 2,38; Dz 8; Dz 9; Dz 10-47-48; Dz 16,31-33). Metaforyczny jêzyk
Nowego Testamentu u¿yty do opisu wielkiej rzeczywistoœci duchowej przemiany
– odrodzenia chrzeœcijanina, nawi¹zuj¹cy zreszt¹ niekiedy i do praktykowanego
przecie¿ w Koœciele apostolskim chrztu (zanurzenia), nie mo¿e byæ brany literal-
nie (np. obmycie przez S³owo, przyobleczenie w Chrystusa) i nie mo¿na zeñ wy-
wodziæ zbyt daleko id¹cych wniosków powoduj¹cych przypisywanie chrztowi
cech i skutków, których S³owo Bo¿e z nim nie wi¹¿e.

Chrzest wed³ug nauki biblijnej, której baptyœci chc¹ siê wiernie trzymaæ, jest
ustanowieniem Pañskim, maj¹cym na celu wyra¿aæ doœwiadczenie przez indywi-
dualnego wyznawcê Pana Bo¿ego cudu przemiany grzesznika w cz³owieka odro-
dzonego, czyli chrzeœcijanina. Ma to byæ akt nastêpczy w stosunku do tej prze-
miany jako jej œwiadectwo, publiczne wyznanie, potwierdzenie, znak, skierowana
do Boga przez chrzczonego proœba o dobre sumienie (1 P 3,21). Sam akt chrztu
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nie posiada bezpoœrednich walorów sprawczych nowego ¿ycia – sprawc¹ jest su-
werenny Bóg, zaœ chrzest ma stanowiæ symboliczn¹ i zewnêtrzn¹ manifestacjê
tego, co realnie i wewnêtrznie dokona³o siê w jestestwie osoby odrodzonej przez
S³owo i Ducha (J 3,3, prof. Ef 5,26 i Tt 3,5). Inaczej mówi¹c, chrzest traci swój
walor, gdy poddawana jest mu osoba, która nie sta³a siê wczeœniej uczestnikiem
nowego ¿ycia. W stosunku do niej chrzest nie mo¿e spe³niæ swojej funkcji – nie
ma on bowiem o czym zaœwiadczyæ, co potwierdziæ i co manifestowaæ. Chrzest
jest przeto obrzêdem dla chrzeœcijan – ludzi odrodzonych i co za tym idzie, nie
mo¿e byæ uznawany za warunek ¿ycia wiecznego (por. Mk 16,16; £k 23,43) –
warunkiem takim nie jest bowiem w œwietle Pisma Œwiêtego nic prócz ufnej i
konsekwentnej, owocuj¹cej dobrym ¿yciem, wiary w Chrystusa (Ef 2,8-10; Ga 2,
16; por. Jk 2,17).

Baptyœci nie znajduj¹ podstaw w Piœmie Œwiêtym, by zgodziæ siê z przyjêtym
w Dokumencie za³o¿eniem, i¿ chrzest mo¿e byæ udzielany ka¿dej bez ró¿nicy
osobie. Wychodz¹c od nowotestamentowej zasady zbawienia z ³aski przez wiarê
(np. Ef 2,8), z naciskiem podkreœlamy i g³osimy, ¿e chrztu mo¿na udzielaæ tylko i
wy³¹cznie osobom œwiadomie, w³asnowolnie i ufnie wierz¹cym Panu. Tylko ta-
kie osoby przychodzi³y w okresie objêtym Nowym testamentem do chrztu – do-
tyczy to tak¿e przypadków tzw. chrztów ca³ych domów (stosowne teksty biblijne
dowodz¹, i¿ wszyscy wówczas ochrzczeni œwiadomie weselili siê, ¿e uwierzyli w
Boga – Dz 16,34, s³uchali, uwierzyli i przyjmowali chrzest – Dz 18,8). Udzielanie
chrztu osobom, które nie wierz¹, bo nie chc¹ lub nie s¹ w stanie przyj¹æ tej posta-
wy (jak w przypadku niemowl¹t), jest naszym zdaniem niedopuszczalnym naru-
szeniem ustanowienia Pañskiego. Do chrztu wolno zatem dopuœciæ tylko i wy-
³¹cznie ludzi, którzy uwierzyli (Mk 16,16). A zatem chrzest bez osobistej wiary
jest zwyk³ym, nie posiadaj¹cym biblijnego charakteru, obrzêdem.

Baptyœci doceniaj¹ fakt, ¿e poœród dopuszczanych przez Dokument form
udzielania chrztu wskazano zanurzenie w wodzie, nie mog¹ jednak uznaæ innych
sposobów sprawowania tego ustanowienia jako niezgodnych z nowotestamento-
w¹ praktyk¹, ustalon¹ przez Pana i jego aposto³ów. Tylko pe³ne zanurzenie w
wodzie czyni zadoœæ symbolice tego obrzêdu i jest jego znakiem. Optymalnie ilu-
struje podstawowy przekaz ustanowienia chrztu: zanurzenie wierz¹cego w œmieræ
i zmartwychwstanie Chrystusa oraz w Niego samego. Dane nowotestamentowe
dopuszczaj¹ tylko taki sposób praktykowania tego ustanowienia. Z Biblii dowia-
dujemy siê, ¿e chrzczono tam, gdzie by³o du¿o wody (J 3,23), st¹d, ¿eby go
udzieliæ, trzeba by³o zejœæ do wody (Dz 8,38), a po chrzcie Jezus wyszed³ z wody
(Mk 1,10).

Baptyœci wierz¹, i¿ z woli Pana, który jest twórc¹ obu ewangelicznych ustano-
wieñ (sakramentów), Biblia wyraŸnie okreœla podstawowe cechy chrztu i Wie-
czerzy Pañskiej. Tak jak Wieczerza jest prawdziw¹ Wieczerz¹ tylko wtedy, gdy
jest sprawowana pod dwiema postaciami i udzielana osobom doñ duchowo przy-
gotowanym, tak te¿ chrzest jest chrztem nowotestamentowym tylko wtedy, gdy
udzielany jest: 1) w³aœciwej osobie, 2) we w³aœciwej formie i 3) przy w³aœciwym
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rozumieniu jego skutków. Biblijne kryteria spe³nia wy³¹cznie chrzest udzielany
przez ca³kowite zanurzenie w wodzie, w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego oso-
bie szczerze wierz¹cej w Jezusa  Chrystusa, pokutuj¹cej ze swoich grzechów i
pragn¹cej ¿yæ nowym ¿yciem, ochrzczonej na znak uprzedniego wejœcia na tê
drogê. Tylko taki chrzest jest jednym chrztem, o którym mówi nauka apostolska.
W³aœciwe zrozumienie istoty Koœcio³a oraz powaga tego ustanowienia Pañskiego
wymagaj¹, by go wiernie przestrzegaæ we wszystkich jego aspektach.

Potwierdzaj¹c sw¹ wolê dalszego zacieœniania wspólnoty z innymi szczerymi
wyznawcami Chrystusa, Rada Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w RP z ¿alem
musi stwierdziæ, i¿ obecny stan uzgodnieñ w sprawie chrztu wyra¿ony w Doku-
mencie, ze wzglêdu na zarysowane powy¿ej wymogi S³owa Bo¿ego, nie mo¿e
byæ uznany przez nasz Koœció³, w zwi¹zku z czym nie mo¿e on staæ siê sygnata-
riuszem przedmiotowego Dokumentu.

Rada Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w RP
(Oœwiadczenie to ustosunkowuje siê do wczeœniejszej, roboczej wersji Deklaracji.

Tekst przytaczamy za baptystycznym  „S³owem Prawdy” nr 12 z 1999 r.)
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KATOLICY I ADWENTYŒCI W POLSCE

OŒWIADCZENIE

Rady Konferencji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu
Koœcio³a Katolickiego w Polsce

i Zwierzchnoœci Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce
z okazji 15-lecia miêdzywyznaniowego dialogu

Z okazji 15-lecia miêdzywyznaniowego dialogu katolicko-adwentystycznego,
prowadzonego w ramach Zespo³u Rozmów Bilateralnych, w sk³adzie ze strony ad-
wentystycznej – ks. prof. dr hab. Zachariasz £yko, ks. mgr Andrzej Siciñski i ks. dr
hab. Bernard Koziróg, a ze strony katolickiej – ks. prof. dr hab. Lucjan Balter, ks.
prof. dr hab. Micha³ Czajkowski i ks. dr Marcin Wójtowicz, odby³o siê 14 grudnia
1999 w sali prymasowskiej przy ul Miodowej 19 w Warszawie uroczyste Jubile-
uszowe Spotkanie Rady Konferencji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu Koœcio³a
Katolickiego i Zwierzchnoœci Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego.

Na Jubileuszowym Spotkaniu, w którym wziêli udzia³, oprócz ww. cz³onków
Zespo³u, ze strony katolickiej: ks. abp prof. dr hab. Alfons Nossol – przewodnicz¹-
cy Rady Konferencji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, ks. bp dr sen.  W³adys³aw
Mizio³ek – wiceprzewodnicz¹cy Rady, ks. bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga –
cz³onek rady, ks. prof. dr hab. Piotr Jaskó³a – sekretarz Rady, ks. dr Wojciech Hanc
– cz³onej Rady i ks. dr Krzysztof Ró¿añski – cz³onek Rady, a ze strony adwenty-
stycznej ks. mgr W³adys³aw Polok – przewodnicz¹cy Koœcio³a Adwentystów Dnia
Siódmego i ks. lic. Jan Krysta – przewodnicz¹cy Diecezji Po³udniowej Koœcio³a
Adwentystów Dnias Siódmego, przyjêto nastêpuj¹ce oœwiadczenie:

1. Miêdzywyznaniowy dialog chrzeœcijañski, zapocz¹tkowany w 1984 roku,
prowadzony by³ na zasadzie partnerstwa, troski o ca³kowit¹ to¿samoœæ obu Stron
oraz ich autonomiê i niezale¿noœæ, w duchu wzajemnego szacunku i chrzeœcijañ-
skiej mi³oœci oraz poszanowania idea³ów tolerancji i wolnoœci religijnej.

2. Piêtnaœcie lat chrzeœcijañskiego dialogu miêdzy przedstawicielami naszych
Koœcio³ów oceniamy bardzo pozytywnie jako mo¿liwoœæ poznania nie tylko ró¿-
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nic, które dziel¹ nasze Koœcio³y, ale tak¿e wielu podobieñstw, pozwalaj¹cych
– bez naruszenia wyznawanych kanonów wiary – na utrzymywanie przyja-
znych i dobros¹siedzkich kontaktów, rozmów, spotkañ i wizyt oraz wzajem-
nych wspó³dzia³añ w sferach miêdzykoœcielnych, moralnoœci i dobroczynno-
œci, wychowania i nauki oraz upowszechniania Pisma Œwiêtego, a tak¿e
wspólnej modlitwy.

3. Strona adwentystyczna z uznaniem wyra¿a siê o biblijnym otwarciu Koœcio-
³a Katolickiego, zaœ strona katolicka podkreœla z uznaniem chrystocentryzm kul-
tywowany w Koœciele Adwentystycznym.

4. Z ubolewaniem jednak stwierdzamy przypadki odmawiania przez ró¿ne krê-
gi religijne i œwieckie Koœcio³owi Adwentystów Dnia Siódmego statusu eklezjal-
nego i okreœlania go mianem „sekty”. Stanowisko takie jest nie do przyjêcia i
uwa¿amy, ¿e wielce szkodzi naszym wzajemnym stosunkom i prowadzonemu
owocnie od wielu lat miêdzywyznaniowemu dialogowi.

5. Koœció³ Adwentystów Dnia Siódmego nie mo¿e byæ traktowany ani jako
„nowy ruch religijny”, gdy¿ istnieje ju¿ na Ziemiach Polskich od przesz³o 110 lat,
ani jako „sekta”, gdy¿ po  p i e r w s z e  – posiada okreœlon¹ doktrynê, organiza-
cjê i obrzêdy kultowe, po  d r u g i e  – pielêgnuje w swej nauce i s³u¿bie g³ówne
zasady wiary chrzeœcijañskiej na czele z wiar¹ w Trójcê Przenajœwiêtsz¹, a po
t r z e c i e  – nie maj¹ do niego zastosowania ¿adne znamiona, charakterystyczne
dla sekt, opisane w dokumencie watykañskim „O nowych ruchach religijnych i
sektach” z roku 1986. Koœció³ Adwentystyczny, nale¿¹cy do Koœcio³a Chrystuso-
wego, posiada w Polsce ustawow¹ formê regulacji swego statusu prawnego, wno-
si pozytywne wartoœci religijno-moralne w ¿ycie naszego spo³eczeñstwa i z sza-
cunkiem odnosi siê do Koœcio³a Katolickiego, jak równie¿ innych Koœcio³ów
chrzeœcijañskich oraz wspólnot religijnych i spo³ecznych w duchu Ewangelii,
praw cz³owieka oraz zasad wolnoœci religii i przekonañ.

6. Pomimo nie zawsze w przesz³oœci najlepszych katolicko-adwentystycznych
relacji oraz istniej¹cych – obok wielu podobieñstw – tak¿e ró¿nic doktrynalnych,
ustrojowych i kultycznych, jesteœmy przekonani, ¿e prowadzenie dialogu chrze-
œcijañskiego miêdzy naszymi Koœcio³ami jest ze wszech miar wskazane i po¿y-
teczne, poniewa¿ przyczynia siê – jak œwiadczy doœwiadczenie – nie tylko do
polepszenia i rozwoju miêdzywyznaniowych stosunków koœcielnych, ale tak¿e
upowszechniania Ewangelii, dobra i pokoju spo³ecznego oraz chwa³y Bo¿ej.

7. Maj¹c na uwadze wszystkie pozytywne osi¹gniêcia minionych piêtnastu lat
naszego rzymskokatolicko-adwentystycznego dialogu miêdzywyznaniowego,
pragniemy podziêkowaæ Zwierzchnoœciom obu Koœcio³ów za przejawy ¿yczliwo-
œci oraz prosiæ o dalsze wspieranie tych chrzeœcijañskich rozmów dialogicznych
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w imiê mi³oœci i prawdy. Wyra¿amy równie¿ szczególn¹ wdziêcznoœæ Bogu w
Trójcy Œwiêtej Jedynemu za przywilej braterskich rozmów i wspólnej chrzeœci-
jañskiej modlitwy o dar jednoœci w Chrystusie.

Wspó³przewodnicz¹cy Jubileuszowego Spotkania

ks. abp prof. dr hab. Alfons Nossol         ks. mgr W³adys³aw Polok
Przewodnicz¹cy Rady Episkopatu                         Przewodnicz¹cy Koœcio³a Adwentystów

do Spraw Ekumenizmu Dnia Siódmego w RP

Uczestnicy

Ze strony katolickiej Ze strony adwentystycznej

Ks. bp dr sen. W³adys³aw Mizio³ek ks. lic. Jan Krysta
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Episkopatu Przewodnicz¹cy Diecezji Po³udniowej

do Spraw Ekumenizmu Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego

w Krakowie

ks. bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga ks. mgr Andrzej Siciñski
Cz³onek Rady Episkopatu do Spraw Ekumenizmu Sekretarz Koœcio³a Adwentystycznego

Cz³onek Zespo³u Rozmów Bilatertalnych

ks. prof. dr hab. Lucjan Balter ks. prof. dr hab. Zachariasz £yko
Wspó³przewodnicz¹cy Zespo³u Rozmów Wspó³przewodnicz¹cy Zespo³u Rozmów

Bilateralnych Bilateralnych

ks. prof. dr hab. Micha³ Czajkowski ks. dr hab. Bernard Koziróg
Cz³onek Zespo³u Rozmów Bilateranych Cz³onek Zespo³u Rozmów Bilateralnych

ks. dr Marcin Wójtowicz
Cz³onek Zespo³u Rozmów Bilateralnych

ks. prof. dr hab. Piotr Jaskó³a
Sekretarz Rady Episkopatu do Spraw Ekumenizmu

ks. dr Wojciech Hanc
Cz³onek Rady Episkopatu do Spraw Ekumenizmu

ks. dr Krzysztof Ró¿añski
Cz³onek Rady Episkopatu do Spraw Ekumenizmu
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POLSCY LUTERANIE A ¯YDZI

STANOWISKO SYNODU KOŒCIO£A
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP

DO DOKUMENTU LEUENBERSKIEJ WSPÓLNOTY
KOŒCIO£ÓW

DOTYCZ¥CEGO STOSUNKU CHRZEŒCIJAN DO ¯YDÓW

Koñcz¹cy siê wiek XX i zarazem drugie tysi¹clecie, które w cywilizacji za-
chodniej liczone jest od narodzin Jezusa z Nazaretu, sk³aniaj¹ do refleksji nad
czasem, który przemin¹³ i czasem, który jest jeszcze przed nami. W tej refleksji
towarzyszy nam wiara, ¿e na pocz¹tku i koñcu czasu w ogóle, jak¹kolwiek miar¹
jest mierzony, stoi Bóg, który objawi³ siê Abrahamowi, a potem powo³a³ lud Izra-
ela, z którym po³¹czy³ obietnice dotycz¹ce zbawienia. Choæ dzieli nas sposób
odczytywania œwiêtej Ksiêgi ¯ydów zawieraj¹cej Bo¿e objawienie i obietnice,
jest to ta sama Ksiêga. Mamy œwiadomoœæ, ¿e Koœció³ Jezusa Chrystusa i Izrael
wyros³y z tego samego pnia wiary.

Wezwani przez mi³oœæ Jezusa Chrystusa i ogarniêci jego Duchem nie mo¿emy
pozostawaæ obojêtni wobec przejawów nietolerancji i nienawiœci do ¯ydów.
Dwudziestowieczna historia Koœcio³a chrzeœcijañskiego obfituje obok pozytyw-
nych i godnych Bo¿ej mi³oœci przyk³adów w liczne œwiadectwa wzajemnej nieto-
lerancji, pogardy i nienawiœci, które swoj¹ najstraszliwsz¹ intensyfikacjê osi¹gnê-
³y w zag³adzie narodu ¿ydowskiego podczas drugiej wojny œwiatowej. Przez mi-
³oœæ Boga, któr¹ ci¹gle na nowo odczytujemy w nauczaniu Jezusa z Nazaretu,
pomni na z³o, które siê sta³o, wyznajemy nasze grzechy i prosimy o przebaczenie
oraz dar nowego ¿ycia. Mi³oœæ Boga, który do nas chrzeœcijan najpe³niej przema-
wia przez Chrystusa jest ¿ywym Ÿród³em nowego pocz¹tku, odnowy i d¹¿enia do
budowania wspólnoty w tym duchu.

Na wydarzenie Szoah patrzymy z naszej polskiej perspektywy. Zaœ na przeja-
wy nietolerancji i nienawiœci w stosunku do polskich ¯ydów patrzymy z naszej
w³asnej koœcielnej perspektywy, to znaczy z perspektywy spo³ecznoœci, która
sama doznaj¹c aktów nietolerancji, a czasem wrogoœci, lepiej potrafi zrozumieæ
tych, którzy doznali lub doznaj¹ przeœladowañ z powodu niczym nie uzasadnio-
nej pychy. Wobec ci¹gle pojawiaj¹cych siê oznak nietolerancji, mimo ustawicznej
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walki o zbudowanie spo³eczeñstwa otwartego wobec inaczej wierz¹cych, my pol-
scy luteranie bêdziemy solidaryzowali siê z tymi, którzy zostali skrzywdzeni.

Wyzwoleni od totalitarnego systemu politycznego mo¿emy swobodnie i na
nowo przemyœleæ i ukszta³towaæ nasze relacje w stosunku do ¯ydów. Jest dla nas
nie bez znaczenia, ¿e obok niewielkiej liczby polskich ¯ydów, obywateli naszego
kraju, istnieje dziœ pañstwo Izrael, zamieszkiwane równie¿ przez wielu ¯ydów
urodzonych w naszej OjczyŸnie. Zawsze te¿ maj¹c na uwadze wszechogarniaj¹c¹
mi³oœæ Bo¿¹ objawion¹ w Jezusie Chrystusie, wyra¿amy nadziejê na pokojowe
wspó³¿ycie wszystkich religii w pañstwie Izrael, na Bliskim Wschodzie i na ca-
³ym œwiecie. Teologicznie nie jesteœmy jeszcze gotowi do zajêcia stanowiska wo-
bec powstania pañstwa Izrael.

Wyznanie pierwszych chrzeœcijan, ¿e Jezus jest Chrystusem, sta³o siê w histo-
rycznym procesie powodem podzia³u miêdzy chrzeœcijanami a ¯ydami. Niestety,
nad czym bolejemy, sta³o siê te¿ powodem wzajemnej wrogoœci, która zrodzi³a
wiele cierpienia. Doœwiadczenie, które wynosimy z dwudziestowiecznej historii
istnienia Koœcio³a chrzeœcijañskiego, wyznaj¹c dziœ, ¿e naszym Panem jest Jezus
Chrystus, w sposób jednoznaczny okreœla nasz¹ drogê. Mi³oœæ do Boga i mi³oœæ
do cz³owieka, któr¹ odnajdujemy w Jezusie jest dla nas najwy¿szym przykaza-
niem. Nieustannie te¿ pragniemy modliæ siê o to, aby ten najwiêkszy dar Ducha
Bo¿ego ogarnia³ wszystkich ludzi.

Krzy¿ Chrystusa nie jest win¹ ¯ydów, lecz win¹ ludzkiej, grzesznej natury,
któr¹ Bóg w niewypowiedzianej swojej ³asce chce odkupiæ.

Jako ewangelicy wyznania augsburskiego w niczym nie czujemy siê zwi¹zani
wypowiedziami ks. doktora Marcina Lutra przeciwko wyznawcom judaizmu,
które naszym zdaniem nale¿¹ do ducha epoki, która ju¿ minê³a. Wyra¿amy jed-
nak g³êboki ¿al, je¿eli wypowiedzi anty¿ydowskie ks. doktora Marcina Lutra sta-
³y siê kiedykolwiek zarzewiem nienawiœci i przeœladowañ ¯ydów ze strony
ewangelików na naszej polskiej ziemi i gdziekolwiek na œwiecie.

Wyznaj¹c Jezusa Chrystusa jako naszego Pana, wyznaj¹c, ¿e jest On jednocze-
œnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym cz³owiekiem wyznajemy, ¿e Bo¿e od-
kupienie dokona³o siê w historii œwiata poprzez wybranie i powo³anie do tego
celu ludu Izraela. Wyznaj¹c, ¿e w Jezusie Chrystusie Bóg uczyni³ nas swoimi
dzieæmi i uczestnikami swego ludu wyznajemy, ¿e w³asnoœci¹ Bo¿¹ jesteœmy po-
przez suwerenny Bo¿y wybór i powo³anie. Chrystus nie jest nasz¹ w³asnoœci¹,
lecz my staliœmy siê poprzez tajemnicê Bo¿ej ³aski w³asnoœci¹ Boga. Maj¹c œwia-
domoœæ takiej przynale¿noœci, czujemy siê powo³ani do ustawicznego budowania
braterskiej serdecznej, pe³nej mi³oœci i szacunku wspólnoty z Ludem Izraela.

Synod Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Warszawa, 19 marca 2000
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BISKUP W£ADYS£AW MIZIO£EK

(1914-2000)

Jednym z mierników wartoœci cz³owieka, tego,  czego dokona³ on za ziemskie-
go ¿ycia, jest jego pogrzeb. Liczba uczestników wiele mówi,  czy ¿ycie zmar³ego
zosta³o dobrze prze¿yte, czy zmarnowane. W ceremoniach ¿a³obnych ludzi, któ-
rzy nic z siebie nie dali innym, uczestniczy na ogó³ garstka osób. Pogrzeby ludzi,
którzy przeszli ¿ycie czyni¹c dobro, gromadz¹ zazwyczaj wielu uczestników, na-
wet jeœli zmar³y nie nale¿a³ do wielkich tego œwiata. Oczywiœcie tezy tej do koñ-
ca nie da siê potwierdziæ: wystarczy wspomnieæ garstkê ¿a³obników na pogrzebie
Mozarta, czy t³umy „wiernych” na pogrzebach tyranów. Niemniej jednak w wiêk-
szoœci przypadków  tak w³aœnie jest, ¿e liczba osób uczestnicz¹cych w ostatniej
drodze zmar³ego œwiadczy o jego wartoœci i zas³ugach.

Pogrzeb œp. biskupa W³adys³awa Mizio³ka, oddanego pasterza i ekumenisty,
zgromadzi³ 16 maja 2000 r. w katedrze warszawskiej tak wiele osób ró¿nej rangi
i ró¿nych œrodowisk, ¿e ta jedna z najwiêkszych sto³ecznych œwi¹tyñ pêka³a w
szwach. Du¿a grupa uczestników musia³a staæ na zewn¹trz, na ulicy Œwiêtojañ-
skiej, tak ¿e turyœci i warszawianie id¹cy na rynek staromiejski ledwo siê mogli
przecisn¹æ.

Na wymowê tej wielkiej frekwencji zwróci³ uwagê w kazaniu, ¿egnaj¹c bisku-
pa Mizio³ka, kard. Józef Glemp, Prymas Polski.  Bóg obdarzy³ Koœció³ warszaw-
ski osob¹ biskupa, który przez swoje czyny, modlitwê i postawê udzieli³ czegoœ
ka¿demu z nas. Je¿eli zebraliœmy siê w takiej liczbie, to znaczy, ¿e ka¿dy z nas coœ
Jemu zawdziêcza – mówi³ Ks. Prymas. Jednak z t¹ wdziêcznoœci¹, mimo du¿ej
frekwencji, by³o ró¿nie, zw³aszcza jeœli idzie o reprezentacjê ekumeniczn¹. Na
pogrzeb cz³owieka tak bardzo zas³u¿onego dla sprawy jednoœci chrzeœcijan w na-
szym kraju  przyby³o zaledwie dwóch zwierzchników z siedmiu Koœcio³ów Pol-
skiej Rady Ekumenicznej. Choæ delegacja bratnich Koœcio³ów by³a doœæ liczna,
jednak trudno by³o siê doszukaæ wielu przedstawicieli wy¿szej rangi. Do koñca
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uroczystoœci, na Cmentarzu Pow¹zkowskim, dotrwa³o tylko troje niezawodnych
ekumenistów: biskup Zdzis³aw Tranda z Koœcio³a ewangelicko-reformowanego,
ks. Jan Hause, przewodnicz¹cy oddzia³u warszawskiego PRE i Barbara Enholc-
Narzyñska, dyrektor generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce – oboje z Ko-
œcio³a ewangelicko-augsburskiego.

Dziwi tak¿e zachowanie biskupów katolickich. Wprawdzie prawie trzydziestu
hierarchów koncelebrowa³o Mszê œw. pogrzebow¹ z Ks. Prymasem, ale do cere-
monii na cmentarzu dotrwa³o zaledwie piêciu.

W przemówieniach podkreœlano zas³ugi œp. biskupa W³adys³awa Mizio³ka dla
Koœcio³a w Polsce, dla archidiecezji warszawskiej i dla ekumenii.

Kardyna³ Glemp zwróci³ uwagê, ¿e Zmar³y obejmowa³ swoj¹ dobroci¹
wszystkich i uczestniczy³ w ka¿dej rodzimej inicjatywie i wydarzeniu, które do-
tyczy³o wyznañ chrzeœcijañskich i niechrzeœcijañskich. Ekumenizm by³ dyktatem
jego serca, umys³u i charyzmatu. Trudno wyraziæ Jego zas³ugi na tym polu –
stwierdzi³ Prymas Polski.

Równie¿ nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk, dziêkuj¹c w
imieniu Jana Paw³a II Zmar³emu za to, co uczyni³ dla Koœcio³a powszechnego i
Koœcio³a w Polsce, podkreœli³ jego ekumeniczne zas³ugi. Nuncjusz przypomnia³,
¿e bp Mizio³ek przez wiele lat pracowa³ w Komisji Episkopatu Polski ds. Ekume-
nizmu i warszawskim Oœrodku ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Jak stwierdzi³ abp Ko-
walczyk, Zmar³y stara³ siê tworzyæ klimat zaufania, dialogu i poszanowania wo-
bec innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich.

Bp Edward Puœlecki, ¿egnaj¹c bp. Mizio³ka jako zwierzchnik Koœcio³a Ewan-
gelicko-Metodystycznego i wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, nazwa³ go
cz³owiekiem wielkiego umys³u, gor¹cego serca i ekumenicznego ducha. Zdaniem
biskupa Puœleckiego nie by³oby deklaracji Koœcio³ów w Polsce o wspólnym
uznaniu chrztu œw., gdyby nie zaanga¿owanie biskupa W³adys³awa. To w³aœnie
on, przed kilkudziesiêcioma laty – przypomnia³ biskup metodystyczny – zainicjo-
wa³ rozmowy dotycz¹ce wspólnego uznania chrztu miêdzy ró¿nymi Koœcio³ami.
To miêdzy innymi dziêki jego wczeœniejszej aktywnoœci i konsekwentnej postawie
w ostatnim okresie prac nad tym dokumentem, mo¿na by³o przyj¹æ jego ostatecz-
ny kszta³t i podpisaæ ten historyczny dokument.

Bp Puœlecki z wdziêcznoœci¹ wspomina³ te¿ udzia³ bp. Mizio³ka w pracach
Komisji Dialogu miêdzy Episkopatem Polski a PRE. Zawsze kompetentny, otwar-
ty, ¿yczliwy, uwa¿nie s³uchaj¹cy i, co wa¿niejsze, s³ysz¹cy argumenty partnerów
rozmów, wnosi³ w atmosferê spotkañ dobrego ducha pojednania – oceni³ wicepre-
zes PRE. Przypomnia³ te¿ udzia³ Zmar³ego w redagowaniu broszury na Tydzieñ
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, wydawanej wspólnie od kilku lat przez Koœció³
katolicki i Koœcio³y zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Odszed³ wielki
orêdownik i dobry duch polskiej ekumeny! Smutno nam. Proœmy Boga o godnego
nastêpcê – zaapelowa³ bp Puœlecki.

Podczas Mszy œw. modlono siê m.in. za dzie³o jednania Koœcio³a Chrystuso-
wego, któremu oddawa³ siê z poœwiêceniem zmar³y biskup.



157BISKUP  W£ADYS£AW  MIZIO£EK

W drugiej czêœci uroczystoœci ¿a³obnej, nad trumn¹ bp. Mizio³ka na Cmenta-
rzu Pow¹zkowskim, ks. Jan Hause, przewodnicz¹cy warszawskiego oddzia³u
PRE, powiedzia³, i¿ Zmar³y zaskarbi³ sobie przyjaŸñ i mi³oœæ tak¿e wœród sióstr i
braci z innych Koœcio³ów. Wyrazi³ wdziêcznoœæ Bogu, ¿e da³ takiego s³ugê, który
uprawia³ rolê ekumeniczn¹ z pe³nym poœwiêceniem i zaanga¿owaniem. Jak za-
uwa¿y³ ks. Hause, bp Mizio³ek w prostych s³owach przekazywa³ wiernym
uchwa³y Soboru Watykañskiego II, zw³aszcza zaœ jego zachêtê do budowania jed-
noœci chrzeœcijan.

Z kolei bp Zdzis³aw Tranda, przemawiaj¹c w imieniu Krajowego Komitetu
Towarzystwa Biblijnego w Polsce, zwróci³ uwagê na ¿yczliwoœæ i zaanga¿owanie
bp. Mizio³ka w pracy nad ekumenicznym przek³adem Pisma Œwiêtego. Biskup
Koœcio³a ewangelicko-reformowanego podkreœli³, i¿ Zmar³y by³ cz³owiekiem,
który chcia³ zrozumieæ innych, który z szacunkiem odnosi³ siê do tych, którzy
wypowiadali stanowisko odmienne od jego w³asnego.

Na ekumeniczne zaanga¿owanie bp. Mizio³ka zwróci³ tak¿e uwagê premier
Jerzy Buzek w liœcie skierowanym do uczestników uroczystoœci pogrzebowej.
Otrzyma³a ona nieoczekiwanie pe³ne chrzeœcijañskiej nadziei zakoñczenie, gdy¿
w momencie sk³adania trumny do grobu ktoœ zaintonowa³ pieœñ „Zmartwych-
wsta³ Pan”, podjêt¹ nastêpnie przez zgromadzonych.

Biskup W³adys³aw Mizio³ek urodzi³ siê 16 grudnia 1914 r. w wiosce Kompina
ko³o £owicza. Na ksiêdza zosta³ wyœwiêcony podczas wojny, 23 czerwca 1940 r.,
przez arcybiskupa Stanis³awa Galla. Nominacjê na biskupa pomocniczego war-
szawskiego i biskupa tytularnego Praesidium otrzyma³ 19 lutego 1969 r. Sakrê
biskupi¹ przyj¹³ 25 marca 1969 r. na Jasnej Górze z r¹k Prymasa Polski, kard.
Stefana Wyszyñskiego.

Pe³ni³ wiele odpowiedzialnych funkcji w archidiecezji warszawskiej (m.in. w
latach 1957-1969 by³ rektorem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w
Warszawie) oraz w Episkopacie Polski ( w latach 1974-1988 przewodniczy³ naj-
wa¿niejszej jego komisji – ds. duszpasterstwa ogólnego).

By³ przy narodzinach ekumenii w Koœciele katolickim w Polsce. W³aœnie jego
w 1962 r., tu¿ przed rozpoczêciem Soboru Watykañskiego II, prymas Wyszyñski
mianowa³ przewodnicz¹cym Oœrodka ds. Jednoœci Chrzeœcijan przy Kurii Metro-
politalnej Warszawskiej. W przysz³oœci okaza³o siê, ¿e ta nominacja by³a niezwy-
kle trafna. Naówczas jeszcze ks. pra³at Mizio³ek, maj¹c u boku wspania³¹ wspó³-
pracownicê w osobie siostry Joanny Lossow, z podziwu godn¹ wytrwa³oœci¹ czy-
ni³ wiele, aby ekumenia sta³a siê chlebem powszednim Koœcio³a katolickiego w
Polsce. Czasami musia³ siê przebijaæ przez mur obojêtnoœci i niechêci, gdy¿ eku-
menizm w polskich œrodowiskach katolickich by³ absolutnym novum, a œwiado-
moœæ o wy¿szoœci Koœcio³a katolickiego nad innymi by³a wœród wiernych naj-
wiêkszej wspólnoty w kraju doœæ powszechna. Teraz, gdy wspó³praca miêdzy
Koœcio³ami, wspólne modlitwy i spotkania s¹ oczywistoœci¹, nieraz zapominamy,
i¿ jest to w du¿ej mierze zas³uga pionierów jednoœci, do których grona nale¿a³
tak¿e bp Mizio³ek.
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Kierowany przez niego Oœrodek rozprowadza³ po ca³ym kraju materia³y na Ty-
dzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Organizowa³ obchody tego Tygodnia w stoli-
cy. Wspó³praca na tym polu z Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ da³a po latach znakomite
rezultaty. W Warszawie tydzieñ rozrós³ siê do miesi¹ca, a sam Ks. Biskup dawa³
tutaj osobisty przyk³ad uczestnicz¹c w niemal ka¿dym nabo¿eñstwie. Przez d³ugi
czas by³ jedynym rzymskokatolickim hierarch¹, który bra³ udzia³ w spotkaniach
ekumenicznych na terenie Warszawy i okolic. Jego dobrotliw¹ twarz mo¿na by³o
czêsto zauwa¿yæ na uroczystoœciach – smutnych i radosnych – w bratnich Koœcio-
³ach chrzeœcijañskich. Czêsto i chêtnie wystêpowa³ tam jako kaznodzieja. W nabo-
¿eñstwach o jednoœæ bra³ wytrwale udzia³ do ostatnich miesiêcy swojego ¿ycia.

Ekumenii s³u¿y³ tak¿e piórem. To z jego podrêcznika „Wprowadzenie do
ekumenizmu” wiedzê i formacjê ekumeniczn¹ zdobywali klerycy w polskich
seminariach.

W latach 1974-1984 bp Mizio³ek by³ przewodnicz¹cym Komisji Episkopatu
ds. Ekumenizmu, bêd¹c jednoczeœnie w tym czasie cz³onkiem watykañskiego Se-
kretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan.

Za jego kadencji dosz³o w 1974 r. do historycznego nawi¹zania kontaktów
miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim  a Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹, zrzeszaj¹c¹
wówczas osiem Koœcio³ów ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich. Inicjatywa ta mia³a
dwóch dobrych ekumenicznych duchów – po stronie katolickiej w³aœnie bp. Mi-
zio³ka, a po stronie PRE biskupa Koœcio³a ewangelicko-reformowanego Jana
Niewieczerza³a.

Dziêki wspólnym ustaleniom, aby obie strony na nabo¿eñstwa ekumeniczne de-
sygnowa³y duchownych wy¿szej rangi, bp Mizio³ek, w Tygodniu Modlitw o Jed-
noœæ Chrzeœcijan w 1979 r.  jako pierwszy rzymskokatolicki hierarcha wyg³osi³ ka-
zanie w œwi¹tyni innego wyznania (by³ to koœció³ ewangelicko-reformowany).

Wiele dobrego uczyni³ dla dialogu z mariawitami. W 1971 r., wraz z ks. Stani-
s³awem Bajko, w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, wystoso-
wa³ list „Do Braci Mariawitów” (obu grup – p³ockiej i felicjanowskiej). W liœcie
tym Koœció³ rzymskokatolicki w Polsce przeprosi³ mariawitów za wszystko, w
czym kiedykolwiek wzglêdem nich zawini³. Bp W³adys³aw by³ te¿ pierwszym
biskupem rzymskokatolickim, który po wielu latach animozji i wrogoœci przekro-
czy³ progi koœcio³a mariawickiego (by³o to 23 stycznia 1986 r. w Warszawie).
Tego samego roku bp Mizio³ek podj¹³ inn¹ bezprecedensow¹ inicjatywê. Podczas
wizytacji parafii Ceg³ów ko³o Miñska Mazowieckiego zaprosi³ na uroczystoœæ
bierzmowania duchownych i wiernych mariawickich z miejscowym probosz-
czem, bp. Antonim Mari¹ Romanem Nowakiem. Na wstêpie tego obrzêdu popro-
si³ mariawickiego biskupa wraz z towarzysz¹cymi mu kap³anami do o³tarza i du-
chowni obu wyznañ trzymaj¹c wyci¹gniête rêce prosili o dar Ducha Œwiêtego dla
maj¹cych przyj¹æ sakrament.

W ten sposób bp Mizio³ek utorowa³ drogê do prowadzonego obecnie od
dwóch lat oficjalnego dialogu teologicznego miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolic-
kim a Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów.
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W Komisji, a nastêpnie Radzie Episkopatu Polski, dzia³a³ bardzo d³ugo bêd¹c
jej wiceprzewodnicz¹cym nawet po przejœciu na emeryturê, co nast¹pi³o, zgodnie
z wymogami prawa kanonicznego, po ukoñczeniu przezeñ 75 roku ¿ycia. Tylko
dla jednego bp. Mizio³ka uczyniono wyj¹tek, bowiem statut Episkopatu Polski
wyklucza mo¿liwoœæ, aby biskup-senior nie tylko pe³ni³ funkcje kierownicze, ale
by³ cz³onkiem jakiegokolwiek gremium Konferencji Episkopatu.

W dziele ekumenii stawia³ na œwieckich, tym bardziej, i¿ – jak czêsto podkre-
œla³ – w podzia³ach dokonanych w chrzeœcijañstwie g³ówn¹ rolê odgrywali du-
chowni (co nie znaczy, ¿e rolê ksiê¿y w dzia³alnoœci ekumenicznej deprecjono-
wa³). Przedstawiciela laikatu, którym by³ ni¿ej podpisany, zaprasza³ rokrocznie
od 15 lat z prelekcj¹ na zjazd referentów ekumenicznych organizowany przezeñ
w warszawskiej Kurii Metropolitalnej.

Patronowa³ – jako jeden z nielicznych duchownych i biskupów – niemal ka¿-
dej inicjatywie œwieckich s³u¿¹cej pojednaniu chrzeœcijan. Dziêki temu mog³y siê
odbywaæ na terenie parafii œw. Aleksandra w Warszawie, gdzie by³ proboszczem
w latach 1969-1991, spotkania m³odzie¿y inspirowanej przez wspólnotê ekume-
niczn¹ w Taize. Wspiera³ modlitw¹, s³owem pasterskim a tak¿e w³asnym gro-
szem m³odzie¿owe spotkania ekumeniczne w Kodniu nad Bugiem.

W ostatnich latach ¿ycia zaanga¿owa³ siê w prace jedynej na œwiecie Polskiej
Rady Chrzeœcijan i Muzu³manów, desygnowany tam przez Prymasa Polski.

Na swoje has³o biskupie wybra³ ³aciñskie s³owo: „ministrare” – s³u¿yæ i tej
dewizie wierny by³ do koñca ¿ycia. To pojêcie mia³o jednak w jego przypadku
wymiar bardzo szeroki, ekumeniczny, bowiem Ksi¹dz Biskup s³u¿y³ nie tylko
swojej macierzystej wspólnocie, ale wszystkim chrzeœcijanom w Polsce, a nawet
wyznawcom innych religii.

Nigdy nie mówi³ Ÿle o braciach z innych Koœcio³ów, nikogo nie potêpia³, niko-
go nie gromi³. By³ ¿yczliwy dla wszystkich, dla ka¿dego kto o to prosi³ mia³ czas,
dobre s³owo, radê.   Pracowitoœci¹ i ekumeniczn¹ gorliwoœci¹ zadziwia³ do koñca
¿ycia (niemal do ostatnich chwil redagowa³ „Biuletyn Ekumeniczny”). Nie mia³
w sobie nic z ksiêcia Koœcio³a, by³ zwyk³ym pasterzem – powiedzia³ podczas uro-
czystoœci pogrzebowych w katedrze warszawskiej ¿egnaj¹cy œp. Ksiêdza Biskupa
w imieniu laikatu prof. Andrzej Stelmachowski.

Bp W³adys³aw Mizio³ek zmar³ na raka trzustki w wieku 86 lat, 12 maja 2000
roku w Warszawie. W rodzinie ekumenicznej pozosta³a pustka trudna do wype³-
nienia.

Grzegorz Polak
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lipiec – grudzieñ 1999

Z zagranicy

– Prezydenci Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Rady Konferencji Episko-
patów Europy przes³ali w lipcu do Koœcio³ów cz³onkowskich KKE i Konferencji
Episkopatów Europy projekt Karty Ekumenicznej wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami
naszego kontynentu (jej tekst zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumen-
ty”).

– Potrzebê podjêcia wspólnej akcji w celu obrony wartoœci religijnych w zmie-
niaj¹cym siê œwiecie wyrazili uczestnicy 5. spotkania Islamsko-Katolickiego Ko-
mitetu £¹cznoœci, które odby³o siê w dniach 1-3 lipca w Pary¿u. Delegacji Ko-
œcio³a katolickiego przewodniczy³ kard. Francis Arinze, przewodnicz¹cy Papie-
skiej Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego, a muzu³mañskiej – Kamal-asz-Szafir,
sekretarz Miêdzynarodowej Rady na rzecz Da’wa i Pomocy w Kairze (arabskie
s³owo „Da’wa” oznacza m.in. wezwanie do wyznawania islamu w œrodowiskach
nieislamskich). W komunikacie koñcowym przedstawiciele obu religii oœwiad-
czyli, ¿e dla rozwoju dialogu wa¿ne jest „oczyszczenie” jego istoty, a on sam
musi siê opieraæ na Bogu i pe³nieniu jego przykazañ. Dialog ten obejmuje
wszystkie formy spotkañ, wspieraj¹ce wzajemne zrozumienie i szacunek. Komitet
jest przekonany, ¿e kultura dialogu winna siê opieraæ na rozwoju wzajemnego
zaufania w celu zapewnienia sprawiedliwoœci, popierania pokoju, poszanowania
godnoœci ludzkiej oraz wspierania bezpiecznego wspó³istnienia dla ca³ego spo³e-
czeñstwa. Komitet podkreœli³ koniecznoœæ zwrócenia uwagi na wartoœci religijne,
którymi winni siê kierowaæ politycy dla dobra ludzkoœci. Obydwie delegacje za-
apelowa³y do œrodków przekazu, aby broni³y wartoœci religijnych i kultury dialo-
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gu. Postanowi³y te¿ przeprowadziæ wzajemne konsultacje przed rozpoczêciem
wspó³pracy na szczeblu lokalnym i miêdzynarodowym w celu wcielania w ¿ycie
tych zasad. Islamsko-Katolicki Komitet £¹cznoœci powsta³ w 1995, a w jego
sk³ad wchodz¹ wysokiej rangi przedstawiciele obu religii oraz reprezentanci miê-
dzynarodowych organizacji muzu³mañskich i Papieskiej Rady ds. Dialogu Miê-
dzyreligijnego.

–  Nowym sekretarzem generalnym Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Refor-
mowanych zosta³ 45-letni pastor z Ghany ks. Setri Nyomi. Urz¹d swój obejmie
on w marcu 2000 r. po  dotychczasowym sekretarzu, Czechu, Milanie Opocen-
skym. Wyboru dokonano 5 lipca na zakoñczenie obrad Komitetu Wykonawcze-
go Aliansu, obraduj¹cego w stolicy Tajwanu – Tajpej. Nyomi, który jest du-
chownym  Koœcio³a Ewangelicko-Prezbiteriañskiego Ghany, bêdzie pierwszym
nieeuropejczykiem na tym stanowisku. Dotychczas pe³ni³ on funkcjê sekretarza
Ogólnoafrykañskiej Konferencji Koœcio³ów, najwiêkszej organizacji ekume-
nicznej Afryki. ŒAKR zrzesza 214 Koœcio³ów w 105 krajach, które maj¹ ogó-
³em 75 mln wiernych. Siedziba Aliansu znajduje siê w Genewie w tym samym
gmachu, w którym s¹ siedziby Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Œwiatowej Federa-
cji Luterañskiej.

 – Oœwiadczenie w sprawie tzw. pe³nej wspólnoty sto³u z Koœcio³em Angli-
kañskim Kanady przyjêli delegaci VII zgromadzenia ogólnego Koœcio³a Ewange-
licko-Luterañskiego w  Kanadzie, obraduj¹cego w miejscowoœci Regina w dniach
od 7 do 11 lipca. Pe³na wspólnota komunijna nie oznacza, ¿e  miêdzy obu Ko-
œcio³ami dokona siê fuzja. Jest ona  mo¿liwoœci¹ przystêpowania do Komunii œw.
przez wiernych obu wyznañ w Koœciele drugiej strony. Nie d¹¿ymy do unii, lecz
chcemy siê wzajemnie umacniaæ – powiedzia³ anglikañski arcybiskup Michael
Peers.  Synod generalny Koœcio³a Anglikañskiego Kanady wyrazi³ zgodê na
wspólnotê eucharystyczn¹ z luteranami ju¿ w 1998, w dokumencie zatytu³owa-
nym Wezwani do pe³nej wspólnoty. Deklaracja z Waterloo. Ostateczna wersja
tego tekstu powstanie w 2001 r., gdy oba Koœcio³y odbêd¹ jednoczeœnie swoje
zgromadzenia (synody) w Waterloo (Ontario). Koœció³ Anglikañski w Kanadzie
ma 800 tys. wiernych, pod wzglêdem administracyjnym dzieli siê na 30 diecezji.
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Kanadzie ma 198 tys. wiernych. Na jego cze-
le stoi bp Talmor Sartison. Oba Koœcio³y s¹ cz³onkami Rady Koœcio³ów Kanady,
zrzeszaj¹cej 19 Koœcio³ów.

–  Zarz¹d Zwi¹zku Reformowanego w Niemczech og³osi³ 11 lipca deklaracjê,
w której wypowiada siê zdecydowanie przeciw wszelkiej formie uprawiania misji
wœród ¯ydów. To ¿aden cel uczynienie chrzeœcijan z ¯ydów, to jest nawracanie
ich z Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba do Ojca Jezusa Chrystusa. Tak samo nie
mo¿e byæ zadaniem chrzeœcijan „wyrywanie” ¯ydów z ich œrodowiska narodowe-
go. Wobec zbrodni dokonanej na narodzie ¿ydowskim, której Koœcio³y nie potra-
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fi³y zapobiec, trzeba zapytaæ, sk¹d bior¹ chrzeœcijanie pe³nomocnictwo do upra-
wiania misji w³aœnie wœród ¯ydów? Zwi¹zek Reformowany, który zrzesza 2, 4
mln ewangelików reformowanych, przypomina uchwa³y wielu Koœcio³ów ewan-
gelickich w Niemczech, z których wynika, ¿e Bóg nie odrzuci³ swego narodu
izraelskiego. Tym przekonaniem winni kierowaæ siê chrzeœcijanie w swoich sto-
sunkach z ¯ydami oraz rozmowy chrzeœcijañsko-¿ydowskie.

– W dniach 14-17 lipca obradowa³a w DreŸnie Rada Œwiatowego Zwi¹zku
Baptystów. Wybrano nowego prezydenta, zosta³ nim Koreañczyk Billy Kim.
Jego wprowadzenie w urz¹d nast¹pi w styczniu 2000 podczas Œwiatowego
Kongresu Baptystów w Melbourne. Sekretarzem generalnym europejskich bap-
tystów wybrano Bu³gara Theo Angelowa. Z satysfakcj¹ stwierdzono, ¿e na ca-
³ym œwiecie roœnie liczba baptystów. Przoduje Afryka, gdzie w ostatnich dzie-
siêciu latach wzrost wynosi³ 47  %, osi¹gaj¹c liczbê 3, 3 mln ochrzczonych. W
Ameryce Po³udnowej wzrost wynosi³ 30 %, w Azji – 26 %, w Ameryce Œrod-
kowej – 22 %, Ameryka Pó³nocna – 11 %. Natomiast w Europie wzrost bapty-
stów w analogicznym okresie czasu wynosi³ tylko 2 %, osi¹gaj¹c 770 000
cz³onków. Na ca³ym œwiecie ¿yj¹ 43 mln baptystów. Sekretarz generalny ŒZB,
Denton Lotz wezwa³ do wiêkszego zaanga¿owania na rzecz praw cz³owieka.
Jego zdaniem, nie mo¿e byæ miejsca na œwiecie dla rasizmu i „czystek etnicz-
nych”. Si³¹ napêdow¹ w walce przeciw rasizmowi musi byæ œwiadomoœæ, ¿e
wszyscy ludzie niezale¿nie od rasy i p³ci s¹ kochani przez Boga – stwierdzi³ se-
kretarz generalny.

–  W po³owie lipca  odby³o siê poszerzone posiedzenie Œwiêtego Synodu
Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Obok sta³ych cz³onków wziêli w nim
udzia³ hierarchowie, przybyli na uroczystoœci œw. Sergiusza z Radone¿a do
£awry Œwiêtej Trójcy i œw. Sergiusza w Sergijew Posadzie. Zaakceptowano
wyniki rozmów przewodnicz¹cego Wydzia³u Zewnêtrznych Stosunków Ko-
œcielnych (OWCS) Patriarchatu Moskiewskiego, metropolity Cyryla z przedsta-
wicielami Koœcio³a staroobrzêdowego. Na podstawie uchwa³ Soborów Lokal-
nych RKP z lat 1971 i 1988 o zdjêciu kl¹tw w stosunku do staroobrzêdowców,
Synod wezwa³ biskupów i duchowieñstwo do uwzglêdniania w praktycznej
dzia³alnoœci tych ogolnokoœcielnych decyzji. Potêpiono zdarzaj¹ce siê w prze-
sz³oœci si³owe sposoby przezwyciê¿ania roz³amu, bêd¹ce wynikiem ingerencji
w³adz œwieckich w sprawy Koœcio³a. Sprawy maj¹tkowe, pojawiaj¹ce siê w te-
renie, nale¿y rozwi¹zywaæ w duchu zgody, poszanowania wzajemnego i zgod-
nie z obowi¹zuj¹cym ustawodawstwem. Przy OWCS powstanie komisja ds. ko-
ordynacji dzia³añ RKP i staroobrzêdowców. Uznano za po¿yteczn¹ niedawn¹
wizytê metropolity Cyryla w Finlandii i jego rozmowy z kierownictwem tam-
tejszego Koœcio³a ewangelicko-luterañskiego oraz wyra¿ono zadowolenie z
przeprowadzonego na pocz¹tku czerwca drugiego spotkania rosyjsko-irañskiej
komisji ds. dialogu prawos³awno-muzu³mañskiego.
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–  Prezydent Œwiatowej Federacji Luterañskiej bp Christian Krause w wywia-
dzie opublikowanym 19 lipca wypowiedzia³ siê za wspó³prac¹ z Koœcio³em
rzymskokatolickim na wszystkich p³aszczyznach. Przy okazji zwróci³  uwagê na
Wspóln¹ deklaracjê w sprawie nauki o usprawiedliwieniu jako rezultat 30-letnie-
go dialogu miêdzy ŒFL a Watykanem. Bp Krause wyrazi³ ¿yczenie wprowadze-
nia goœcinnoœci eucharystycznej przez Koœció³ rzymskokatolicki w oparciu o ju¿
osi¹gniête porozumienie. Strona ewangelicka uprawia tê goœcinnoœæ od wielu lat.
Jego zdaniem mo¿liwoœæ wspólnego przystêpowania do Sto³u Pañskiego by³aby
wa¿nym znakiem szczególnie dla ma³¿eñstw mieszanych i ich rodzin.

–  Metropolita lubelski abp Józef ¯yciñski zosta³ w lipcu  cz³onkiem Wspólnej
Grupy Roboczej (WGR) Koœcio³a Katolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów
(ŒRK). Obecna kadencja Grupy potrwa do 2005 roku. Ze  strony katolickiej nale-
¿y do tego gremium 17 osób, w tym 10 biskupów. WGR istnieje od 1965 r. Co
kilka lat og³asza raporty z prowadzonej dzia³alnoœci, poza tym publikuje doku-
menty dotycz¹ce wa¿nych kwestii wspó³¿ycia ekumenicznego. W 1995 opubliko-
wa³a tekst zatytu³owany Dialog ekumeniczny na temat zagadnieñ moralnych.
Abp ¯yciñski jest drugim Polakiem zasiadaj¹cym w tym wa¿nym gremium eku-
menicznym. W latach 1970-72 cz³onkiem WGR by³ ks.  prof. Ignacy Ró¿ycki.

–  Œwiatowy Zwi¹zek Chrzeœcijañskich Zwi¹zków M³odych Kobiet (YWCA)
podczas obrad w Kairze (Egipt) wybra³ 23 lipca nowym prezydentem Amerykan-
kê Jane Wolfe. Poza tym przyjêto do YWCA dziesiêæ nowych oddzia³ów krajo-
wych, z których szeœæ pochodzi z Europy wschodniej (Albanii, Bia³orusi, Bu³ga-
rii, Litwy, Rumunii i Ukrainy). YWCA, która  ma ponad 25 mln cz³onkiñ zrze-
szonych w przesz³o 100 oddzia³ach krajowych, jest najwiêksz¹ ekumeniczn¹
organizacj¹ kobiec¹ na œwiecie. Funkcjê sekretarza generalnego pe³ni Musimbi
Kanyoro z Kenii. Zgromadzenie ogólne w Kairze zajmowa³o siê m.in.  dialogiem
miêdzyreligijnym i sposobami dyskredytowania praw, które dyskryminuj¹ kobie-
ty. Tego rodzaju spotkania odbywaj¹ siê co cztery lata. YWCA istnieje od 1893
roku.

–  31 lipca zmar³ w wieku 83 lat emerytowany starokatolicki arcybiskup
Utrechtu Marinus Kok. Urodzi³ siê 8 lutego 1916 r. w Lejdzie. Zmar³y by³ hono-
rowym doktorem Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uroczy-
stoœci pogrzebowe odby³y siê 4 sierpnia w katedrze œw. Gertrudy w Utrechcie.

–  Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr Konrad Raiser wy-
st¹pi³ z postulatem wprowadzenia nowej kultury komunikacji miêdzyludzkiej.
Przemawiaj¹c 4 sierpnia w Akademii Ewangelickiej w Iserlohn (Westfalia, Niem-
cy) Raiser stwierdzi³, ¿e ruch ekumeniczny musi w czasach globalizacji wystêpo-
waæ intensywniej na rzecz dialogu, solidarnoœci, pokoju i niestosowania przemo-
cy. Chodzi o stworzenie przychylnego dla wszystkich ludzi œwiata. Dla stosun-
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ków partnerskich miêdzy ludŸmi niezbêdne jest istnienie kulturowej i religijnej
ró¿norodnoœci. Ekumenia to coœ wiêcej ni¿ tylko d¹¿enie do jednoœci i wspó³pra-
cy Koœcio³ów. Globalizacja oznacza wiêcej ni¿ tylko œwiatow¹ integracjê handlu
i gospodarki. Obok krytycznego towarzyszenia temu procesowi ŒRK bêdzie w
przysz³oœci popiera³a przede wszystkim stosunki miêdzy gospodark¹, spo³eczeñ-
stwem a Koœcio³ami – stwierdzi³ sekretarz generalny.

–  Ateñski dziennik „To Vima”, powo³uj¹c siê na dane uzyskane od lokalnych
Koœcio³ów prawos³awnych,  ujawni³ na pocz¹tku sierpnia, ¿e kard. Edward Cas-
sidy, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan wys³a³ listy do
czterech patriarchów i arcybiskupów prawos³awnych, zawieraj¹ce pragnienie pa-
pie¿a Jana Paw³a II pielgrzymowania do ró¿nych miejsc na Wschodzie z okazji
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. W liœcie do patriarchy antiocheñskiego Ignace-
go kard. Cassidy prosi o podanie warunków, które umo¿liwi³yby odwiedziny Jana
Paw³a II w miastach syryjskich: Ur, gdzie urodzi³ siê Abraham i Damaszku –
miejscu nawrócenia aposto³a Paw³a. W liœcie do patriarchy jerozolimskiego Dio-
dora kardyna³ prosi o zbadanie mo¿liwoœci odbycia przez papie¿a podró¿y do
Betlejemu, Nazaretu i Jerozolimy, a tak¿e gór Nawai w Jordanii. List otrzyma³
tak¿e arcybiskup Aten i ca³ej Grecji Chrystodul. Tym razem chodzi o mo¿liwoœæ
wizyty Jana Paw³a II w miejscu, gdzie aposto³ Pawe³ przemawia³ do Ateñczy-
ków. Ostatni list, wed³ug „To Vima”, kardyna³  skierowa³ do arcybiskupa Damia-
na z Góry Synaj.

–  Najwiêkszy Koœció³ luterañski w Ameryce Pó³nocnej pragnie zawrzeæ
wspólnotê z anglikañskim Koœcio³em episkopalnym. Synod Koœcio³a Ewangelic-
ko-Luterañskiego w Ameryce (ELCA), licz¹cego 5,2 mln wiernych, podczas po-
siedzenia w Denver (Colorado)  opowiedzia³ siê 19 sierpnia za pe³n¹ wspólnot¹
koœcieln¹ z Koœcio³em episkopalnym, licz¹cym 2,5 mln cz³onków. Przez wpro-
wadzenie wspólnoty ambony i o³tarza pastorzy luterañscy bêd¹ mogli otaczaæ
opiek¹ duszpastersk¹ parafie episkopalne, i vice versa. Oba Koœcio³y zachowaj¹
jednak swoje struktury i urzêdy. Zawierana wspólnota nie jest po³¹czeniem. Ob-
serwatorzy oceniaj¹ tê decyzjê jako wielki postêp w ekumenii. W swoim oœwiad-
czeniu luteranie podkreœlaj¹, ¿e episkopalne i luterañskie zasady wiary s¹ w isto-
cie takie same. Synod Koœcio³a episkopalnego ma podj¹æ analogiczn¹ decyzjê w
roku 2000. Aprobata dla tego planu jest raczej pewna, gdy¿ episkopaliœci ju¿ w
1997 r. wypowiedzieli siê za zawarciem wspólnoty. Po stronie luterañskiej nie
zdo³ano osi¹gn¹æ wówczas wymaganych dwóch trzecich g³osów. Spór o znacze-
nie urzêdu biskupiego towarzyszy³ g³osowaniu u luteranów. Luteranie wybieraj¹
swoich biskupów na szeœæ lat, natomiast episkopaliœci nominuj¹ ich do¿ywotnio.
Poza tym biskupi anglikañscy s¹ w posiadaniu tzw. sukcesji apostolskiej, a tym
samym – zgodnie z tradycj¹ koœcieln¹ – nale¿¹ do nieprzerwanego ³añcucha apo-
stolskiego. W przysz³oœci w œwiêceniach  biskupa luterañskiego braæ bêdzie
udzia³ równie¿ biskup episkopalny. Podczas g³osowania zwolennicy wspólnoty
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koœcielnej zdo³ali zgromadziæ tylko 69 % g³osów. Zw³aszcza w konserwatyw-
nych zborach luterañskich istnieje nadal ostry sprzeciw wobec „rozwodnieniu”
nauk Marcina Lutra. – Tego samego dnia Synod ELCA zawar³ te¿ wspólnotê ko-
œcieln¹ z Koœcio³em morawskim (herrnhuci), który nawi¹zuje do tradycji czeskie-
go reformatora Jana Husa (ca. 1370-1415). Wczeœniej, w 1997 r.,  ELCA podjê³a
podobn¹ decyzjê w odniesieniu do trzech Koœcio³ów tradycji ewangelicko-refor-
mowanej.

–  20 sierpnia minê³a 100 rocznica urodzin biskupa Hansa Lilje, znanego przy-
wódcy ewangelickiego i dzia³acza ekumenicznego. W latach 1947-1971 sta³ on
na czele Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a Krajowego Hanoweru, w latach
1952-1957 pe³ni³ funkcjê prezydenta Œwiatowej Federacji Luterañskiej.

– W dniach 26 sierpnia do 3 wrzeœnia obradowa³ w Genewie Komitet Naczel-
ny Œwiatowej Rady Koœcio³ów (relacjê z obrad zamieœciliœmy w poprzednim ze-
szycie „Studiów”).

–  Znany biograf Dietricha Bonhoeffera (1906-1945), wybitnego teologa
ewangelickiego zamêczonego przez nazistów,  Eberhard Bethge, ukoñczy³ 28
sierpnia 90 lat. Uznanie miêdzynarodowe uzyska³ Bethge przede wszystkim
przez opublikowanie pism i adresowanych do niego listów Bonhoeffera, które
ukaza³y siê jako ksi¹¿ka pt. Widerstand und Ergebung („Opór i poddanie”). Jego
biografia Bonhoeffera, licz¹ca ponad  1000 stron, uchodzi za dzie³o standardowe
i zosta³o przet³umaczone na wiele jêzyków œwiata. Bethge urodzi³ siê w 1909 r. w
Warchau k. Magdeburga. Po ukoñczeniu studiów teologicznych zosta³ w 1935 r.
cz³onkiem kierowanego przez Bonhoeffera „nielegalnego” Seminarium Kazno-
dziejskiego Koœcio³a Wyznaj¹cego w Finkenwalde (dzisiaj dzielnica Szczecina).
Po nieudanym zamachu na Hitlera zosta³, jako przyjaciel Bonhoeffera, areszto-
wany. Po wojnie Bethge pracowa³ najpierw jako asystent biskupa berliñskiego
Otto Dibeliusa, potem jako duchowny diaspory niemieckiej w Londynie i jako
kierownik kolegium pastoralnego Koœcio³a Ewangelickiego Nadrenii. W latach
1967-1976 by³ cz³onkiem kierownictwa Koœcio³a nadreñskiego. Od 1969 r. jako
profesor honorowy prowadzi³ wyk³ady w Bonn. Bethge jest wydawc¹ wszystkich
pism Bonhoeffera.

–  Na pocz¹tku wrzeœnia czêœæ duchownych i œwieckich Rosyjskiego Prawo-
s³awnego Koœcio³a Staroobrzêdowego (RPKS) opowiedzia³a siê za nawi¹zaniem
wspó³pracy z Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym (RKP). Projekt odnoœnego
dokumentu zosta³ opracowany w marcu przez Wydzia³ Zewnêtrznych Stosunków
Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego. Jednak¿e metropolita RPKS Alimpij
(Gusiew) negatywnie oceni³ próbê podpisania porozumienia z RKP. Najbardziej
zaanga¿owanych rzeczników porozumienia nazwa³ on zwolennikami Nikona.
Zdaniem sekretarza metropolii RPKS Andrieja Jezierowa, Pragnienie niektórych
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niegodziwych osób, by reanimowaæ tê inicjatywê, nie ma przysz³oœci, bowiem nie
odzwierciedla ono ani zdania metropolity Alimpija, ani znacznej czêœci naszego
Koœcio³a, ani te¿ nastrojów wiêkszoœci wspólnoty staroobrzêdowców. Wœród wa-
runków koniecznych do podpisania jakichkolwiek porozumieñ doktrynalnych
wymieni³ on zaprzestanie dzia³alnoœci ekumenicznej, praktyki chrztu przez pola-
nie, odejœcie od œpiewu polifonicznego oraz rozpoczêcie procesu stopniowego po-
wrotu ku pobo¿noœci koœcielnej sprzed reformy.

–  Znany ekumenista katolicki, kardyna³ Jan Willebrands, ukoñczy³ 4 wrzeœnia
90 lat. Uchodzi on powszechnie za architekta ekumenii po stronie rzymskokato-
lickiej. Gdy w 1960 r., w ramach przygotowañ do II Soboru Watykañskiego,
utworzono Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan, Willebrands zosta³ powo³any na
jego sekretarza. W latach 1969-1989 sta³ nieprzerwanie na czele tej najwa¿niej-
szej dla katolickich inicjatyw ekumenicznych struktury. Odegra³ wa¿n¹ rolê w
zbli¿eniu swego Koœcio³a z prawos³awnymi, anglikanami i luteranami, a tak¿e z
narodem ¿ydowskim. Jako m³ody kap³an Willebrands studiowa³ w Rzymie filo-
zofiê. Tam te¿ uzyska³ promocjê  doktorsk¹. Od 1948 r. zajmowa³ siê w Holandii
intensywnie ekumeni¹, która w 1960 r. sprowadzi³a go znowu do Rzymu. W wie-
ku 67 lat Watykan powierzy³ mu nowe trudne zadanie – arcybiskupa Utrechtu. Z
jednej strony mia³ przyczyniæ siê do zjednoczenia g³êboko podzielonej konferen-
cji biskupów, z drugiej zaœ uzdrowiæ stosunki miêdzy katolicyzmem holender-
skim a Watykanem. W latach 60. biskupi holenderscy jako radykalni reformato-
rzy wywo³ywali furorê, co prowadzi³o do ostrych napiêæ z Watykanem. Pod tym
wzglêdem równie¿ kardyna³ Willebrands nie móg³ wiele zmieniæ. Nie by³ on
zwolennikiem œwiêceñ kap³añskich kobiet ani zniesienia celibatu. G³êbokich ró¿-
nic nie znosi siê, nie zwa¿aj¹c na nie – powiedzia³ kiedyœ, potwierdzaj¹c tym sa-
mym watykañski zakaz wspólnej uroczystoœci komunijnej katolików i protestan-
tów. Nie by³ cz³owiekiem wywo³uj¹cym polaryzacjê, raczej kierowa³ siê prak-
tycznym realizmem. Jego respekt dla inaczej myœl¹cych by³ te¿ powodem
sukcesu Kardyna³a na polu miêdzynarodowej dyplomacji koœcielnej. Zwróci³ na
siebie uwagê, gdy w 1983 r., w zwi¹zku z 500. rocznic¹ urodzin Marcina Lutra
nazwa³ ekskomunikowanego reformatora naszym bratem w Chrystusie.

–   4 wrzeœnia zosta³a wprowadzona w urz¹d biskupa Ewangelicko-Luterañ-
skiego Koœcio³a Krajowego Hanoweru 41-letnia pastor Margot Käßmann. W na-
bo¿eñstwie, które odby³o siê w g³ównym koœciele Hanoweru, uczestniczy³ kanc-
lerz federalny Gerhard Schröder. Przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Ewangelickiego
w Niemczech, ks. prezes Manfred Kock podniós³ w swoim wyst¹pieniu zas³ugi
bp Käßmann na polu ekumenii i integracji ewangelicyzmu niemieckiego. Po-
przednik nowej biskup, bp Horst Hirschler, przekaza³ jej krzy¿ biskupi. W swoim
kazaniu bp Käßmann przypomnia³a, ¿e pierwszymi œwiadkami zmartwychwsta-
nia Chrystusa by³y kobiety. Jeszcze dzisiaj niektórzy ludzie Koœcio³a nie mog¹
siê pogodziæ z myœl¹ obejmowania przez kobiety kierowniczych stanowisk w
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Koœciele. W tym samym czasie, gdy odbywa³o siê wprowadzenie w urz¹d nowej
biskup, w Auditorium Maximum Uniwersytetu 160 konserwatywnych ewangeli-
ków protestowa³o przeciw dopuszczaniu kobiet do urzêdu duchownego.

–  Po raz pierwszy zwierzchnicy wszystkich wspólnot religijnych w Jerozoli-
mie napisali wspólny list do Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Poinformowa³a o tym 6
wrzeœnia s³u¿ba prasowa Rady. Czo³owe osobistoœci koœcielne zachêcaj¹ Radê do
aktywnego zaanga¿owania siê na rzecz statusu specjalnego dla Jerozolimy. W
1994 r. ŒRK i Koœcio³y w Jerozolimie opublikowa³y memorandum w sprawie
znaczenia Jerozolimy dla chrzeœcijan, a w grudniu 1998 r. VIII Zgromadzenie
Ogólne ŒRK og³osi³o na bazie tego memorandum deklaracjê. Potwierdzona zo-
sta³a w niej zasada, ¿e Jerozolima musi zostaæ zjednoczona i staæ siê miastem
dwóch narodów i trzech religii. W obecnym liœcie zwierzchnicy wspólnot chrze-
œcijañskich dziêkuj¹ za tê deklaracjê. Jednoczeœnie wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e przez
wspó³pracê miêdzy Koœcio³ami w Jerozolimie a ŒRK  nast¹pi konsolidacja statu-
su œwiêtego miasta jako miasta dwóch narodów i trzech religii.

–  Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli protestantyzmu niemieckiego, ks.
Helmut Hild, zmar³ 11 wrzeœnia w wieku 78 lat. W latach 1969-1985 pe³ni³ funk-
cjê prezydenta (biskupa) Koœcio³a Ewangelickiego Hesji-Nassau. Ponadto w la-
tach 1973-1985 by³ wiceprzewodnicz¹cym Rady Koœcio³a Ewangelickiego w
Niemczech (EKD). W okresie jego prezydentury koœcielnej Koœció³ Hesji-Nassau
prze¿ywa³ ró¿ne konflikty, zwi¹zane miêdzy innymi ze spraw¹ politycznego za-
anga¿owania duchownych. Ks. Hild okaza³ siê w tych konfliktach cz³owiekiem
tolerancji i umiaru. Urodzi³ siê w Weinbach ko³o Weilburg/Lahn w rodzinie du-
chownego ewangelickiego. Jako 16-letni abiturient zg³osi³ siê na ochotnika do
Wehrmachtu w 1938 r. W wojsku dos³u¿y³ siê stopnia porucznika. Podczas nie-
woli alianckiej we W³oszech dojrza³a w nim decyzja studiowania teologii. Po
wojnie nale¿a³ do pierwszych prominentnych reprezentantów koœcielnych w
RFN, którzy zaanga¿owali siê na rzecz pojednania z Polsk¹. W 1971 r. kierowa³
pierwsz¹ delegacj¹ swojego Koœcio³a, która na zaproszenie Polskiej Rady Eku-
menicznej sk³ada³a oficjaln¹ wizytê w Polsce. W 1973 r. sta³ na czele delegacji
EKD wizytuj¹cej nasz kraj. Z jego inicjatywy w 1977 r. powsta³a ewangelicka
fundacja „Znaki nadziei”, która do dnia dzisiejszego wspiera by³ych wiêŸniów
obozów koncentracyjnych w Polsce. Za zas³ugi na polu wspó³pracy polsko-nie-
mieckiej otrzyma³ w 1974 r. honorowy doktorat Chrzeœcijañskiej Akademii Teo-
logicznej w Warszawie. Podczas pogrzebu, który odby³ siê 17 wrzeœnia w Darm-
stadzie, przewodnicz¹cy EKD  bp Manfred Kock podkreœli³ znaczenie pracy ks.
prezydenta Hilda na rzecz pojednania z Polsk¹. Natomiast prezes Polskiej Rady
Ekumenicznej i zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego bp Jan Szarek
stwierdzi³ przy tej okazji, ¿e ks. Hild nale¿a³ do pokolenia, dla którego szczegól-
n¹ trudnoœæ sprawia³o spotkanie z Polsk¹ po wojnie. Jego szczeroœæ przyczyni³a
siê jednak do otwarcia serc wielu Polaków.
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–  Koœció³ Starokatolicki w Holandii wyœwiêci³ 18 wrzeœnia na kap³ana pierw-
sz¹ kobietê. Jest ni¹ Grete Verhey-de Jager, 47-letnia matka czworga dzieci.
Œwiêceñ kap³añskich udzieli³ jej arcybiskup Utrechtu Antonius Jan Glazemaker.
Pierwsza kap³anka starokatolicka w Holandii oœwiadczy³a dziennikarzom, ¿e de-
cyzja w sprawie jej œwiêceñ kap³añskich nie zosta³a zainicjowana przez ni¹ oso-
biœcie. Idea pochodzi³a od ludzi, z którymi pracowa³am na codzieñ. Ks. Verhey
pracowa³a dla Koœcio³a w dwóch niewielkich miejscowoœciach, Oudewater i
Schoonhoven, oraz odwiedza³a ludzi w miejscowym szpitalu. Koœció³ Starokato-
licki w Holandii ma 7500 cz³onków, 28 czynnych kap³anów i 27 parafii. Wcze-
œniej œwiêcenia kap³añskie kobietom udzieli³y ju¿ Koœcio³y starokatolickie w
Niemczech i Austrii.

–   Konferencja Koœcio³ów Europejskich w ramach posiedzenia swojego Ko-
mitetu Naczelnego, który obradowa³  w dniach 21-26 wrzeœnia w Nyborgu (Da-
nia),  uczci³a 40. rocznicê swojego istnienia. Z okazji tej wyda³a oœwiadczenie
zatytu³owane „Przezwyciê¿anie podzia³ów w Europie”. KKE zwraca siê  w nim
do instytucji i organizacji europejskich z apelem, aby dziesiêæ lat po upadku
muru berliñskiego zajê³y siê pilnie nadal istniej¹cymi podzia³ami na naszym kon-
tynencie. Wszyscy, którzy ponosz¹ bezpoœredni¹ odpowiedzialnoœæ za podejmo-
wanie politycznych decyzji winni zwróciæ baczn¹ uwagê na najwa¿niejsze  pro-
blemy europejskie, gdy¿ w przeciwnym razie do ju¿ istniej¹cych podzia³ów doj-
d¹ nowe. Podzia³y, które istniej¹, stanowi¹ zagro¿enie dla pokoju i
bezpieczeñstwa Europy; dla wielu mieszkañców naszego kontynentu mog¹ one
oznaczaæ d³ugotrwa³e ubóstwo i frustracjê. Oœwiadczenie wymienia w tym kon-
tekœcie trwaj¹c¹ od wielu lat okupacjê pó³nocnego Cypru przez wojska tureckie,
lecz tak¿e nowe podzia³y o charakterze kulturowym, militarnym i ekonomicz-
nym, objawiaj¹ce siê  w stosunkach miêdzy pañstwami lub w ramach jednego
pañstwa. Oœwiadczenie powo³uje siê na najnowszy raport programu rozwoju
ONZ, który zwraca uwagê na obni¿enie oczekiwañ ¿yciowych, wzrost ubóstwa i
ponowne pojawienie siê gruŸlicy jako choroby zagra¿aj¹cej ¿yciu w krajach Eu-
ropy wschodniej. Dziêki przyjêciu w poczet cz³onków Koœcio³a Metodystyczne-
go Bu³garii liczba Koœcio³ów nale¿¹cych do KKE wzros³a do 125. KKE zrzesza
Koœcio³y tradycji prawos³awnej, anglikañskiej, starokatolickiej, luterañskiej, re-
formowanej, metodystycznej, baptystycznej i zielonoœwi¹tkowej. Koœció³ rzym-
skokatolicki nie jest wprawdzie cz³onkiem, wspó³pracuje jednak œciœle z KKE w
ramach Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Z inicjatywy KKE i
CCEE odby³o siê dotychczas piêæ europejskich spotkañ i dwa wielkie europejskie
zgromadzenia ekumeniczne w Bazylei (1989) i Grazu (1997).

–  Naœladowanie Jezusa Chrystusa – drog¹ nadziei – pod takim has³em odby³y
siê w Czeskim Cieszynie w dniach od 24 do 26 wrzeœnia IV Spotkania Ekume-
niczne. Wziê³o w nich udzia³ prawie oœmiuset ewangelików z czterech krajów:
Niemiec, Polski, S³owacji i Czech. Idea Spotkañ Ekumenicznych narodzi³a siê w
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Görlitz w 1990 r. Tam te¿ odby³y siê I Spotkania Ekumeniczne w 1991 r. Nastêp-
ne odby³y siê równie¿ w Niemczech, w 1994 r. w Niesky, III Spotkania Ekume-
niczne odby³y siê w 1996 r. w Polsce, w Wiœle.

–  Trzystu teologów z niemal wszystkich krajów europejskich spotka³o siê w
dniach 26-30 wrzeœnia na X Europejskim Kongresie Teologów w Wiedniu. Obra-
dy toczy³y siê pod has³em: „Obraz cz³owieka i jego godnoœæ”. Temat ten mia³
skonfrontowaæ teologów ze stanowiskiem medycyny, prawa, pedagogiki i ekono-
mii. Celem spotkania by³a  krytyczna ocena obrazów cz³owieka dominuj¹cych w
ró¿nych sferach ¿ycia naukowego i spo³ecznego. Z Polski w Kongresie uczestni-
czy³ prof. Karol Karski, prorektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w
Warszawie. Pierwszy Europejski Kongres Teologów zwo³ano przed dwudziestu
laty  dla umo¿liwienia g³ównie teologom ewangelickim z Europy wschodniej i
zachodniej wymianê pogl¹dów. W tym celu jako miejsce obrad wybierano miasta
w neutralnych krajach – Wiedeñ i Zurich. Organizatorem kongresów, odbywaj¹-
cych siê co trzy lata, jest za³o¿one w 1972 r. w Getyndze Towarzystwo Naukowe
ds. Teologii (Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie). Jego cz³onkami jest
ok. 80 % habilitowanych teologów ewangelickich w Europie, pos³uguj¹cych siê
jêzykiem niemieckim. Przewodnicz¹cym Towarzystwa jest prof. Eilert Herms z
Tybingi.

–   Europejska Federacja Baptystów podczas posiedzenia w Hamburgu wybra-
³a 27 wrzeœnia nowego prezydenta. Zosta³ nim Duñczyk Ole Joergensen. Jest on
nastêpc¹ Brytyjczyka Davida Coffey’a. Nowym wiceprezydentem zosta³  Ukra-
iniec Gregorij Komendant. Przy okazji spotkania w Hamburgu odby³y siê obcho-
dy 50-lecia istnienia Federacji, która zrzesza 750 tys. baptystów w Europie, na
Bliskim Wschodzie i w Azji Œrodkowej. Ole Joergensen w przemówieniu po wy-
borze na prezydenta ostro skrytykowa³ fundamentalizm chrzeœcijañski. Obarczy³
go odpowiedzialnoœci¹ za coraz wiêkszy podzia³ w chrzeœcijañstwie. Jego zda-
niem, pilnym zadaniem Federacji jest integrowanie ró¿nych nurtów teologicz-
nych, by w ten sposób umacniaæ wiarygodnoœæ.

–  Dorothee Sölle, uchodz¹ca od wielu lat za jednego z najbardziej kontro-
wersyjnych teologów protestanckich w Niemczech, ukoñczy³a 30 wrzeœnia 70
lat. W g³oszonych pogl¹dach zbli¿a³a siê do takich nurtów teologicznych, jak
teologia œmierci Boga i teologia wyzwolenia. Od kilkudziesiêciu lat walczy z
ogromn¹ pasj¹ o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹, ochronê œrodowiska naturalnego i
zabezpieczenie pokoju. Swoje polityczne zaanga¿owanie  objaœnia w  najnow-
szej ksi¹¿ce pt. Zum Umkehr fähig przekonaniem, ¿e Bóg nie jest wszechmoc-
nym Ojcem, lecz ¿e jest zdany na ludzi. Sölle wzbrania siê przed pogl¹dem, i¿
wszelkie cierpienie jest dane przez Boga. Zamiast tego zadaniem chrzeœcijan
jest czerpaæ si³ê z cierpienia i zmieniaæ to, co zmianie podlega. Zaproszenie
Boga do dzia³ania widzi Sölle w kazaniu na górze. Dorothee Sölle, jako orê-
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downiczka radykalnej doczesnoœci chrzeœcijañstwa, by³a w latach 70. promi-
nentnym cz³onkiem ruchu pokojowego. Organizowane przez ni¹ „nocne modli-
twy pokojowe” w Kolonii spotka³y siê z krytyk¹ zarówno ewangelickich jak i
katolickich zwierzchnoœci koœcielnych. Po œmia³ym przemówieniu na VI Zgro-
madzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Vancouver (1983) zdystan-
sowa³ siê oficjalnie od jej wypowiedzi Koœció³ Ewangelicki Niemiec. Sölle za-
rzuci³a wówczas Koœcio³om europejskim i pó³nocnoamerykañskim militaryzm i
teologiê apartheidu wobec krajów Trzeciego Œwiata. Sölle nie zosta³a nigdy w
Niemczech profesorem zwyczajnym. Po habilitacji w 1971 r. na Uniwersytecie
w Kolonii by³a przez  12 lat profesorem w Nowym Jorku, a po powrocie wy-
k³ada³a jako tzw. profesor goœcinny w Kassel.

–  Trwaj¹cy w Watykanie od 1 do 23 paŸdziernika Synod Biskupów dla Euro-
py zaj¹³  siê analiz¹ wspó³czesnej sytuacji na naszym kontynencie. Stwierdzi³
m.in., ¿e ekumenizm jest konieczny. Studia, spotkania, komisje czy wspólne
dzie³a mi³osierdzia to za ma³o – potrzebne jest zaanga¿owanie w dialog ca³ego
ludu Bo¿ego. Do koœcielnego kalendarza nale¿y te¿ wpisaæ dzieñ judeochrzeœci-
jañski.

–  2 paŸdziernika zmar³ po ciê¿kiej chorobie w wieku 72 lat emerytowany
biskup  Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a Krajowego Bawarii – Johannes
Hanselmann. Koœcio³em bawarskim kierowa³ od 1975 do 1994 r. W okresie
sprawowania urzêdu by³ cz³owiekiem pojednania miêdzy ró¿nymi frakcjami
koœcielnymi. Bezpoœrednio po przejêciu urz¹du od konserwatywnego biskupa
Hermanna Dietzfelbingera, umo¿liwi³ kobietom ordynacjê na duchownego.
Poza tym w latach 1978-1987 by³ wiceprezydentem, a w latach 1987-1990
prezydentem Œwiatowej Federacji Luterañskiej.  By³ zdolnym dyplomat¹ ko-
œcielnym. Dziêki dobrym stosunkom z kardyna³em Josephem Ratzingerem
uda³o siê przezwyciê¿yæ w listopadzie 1998 r. ostatnie przeszkody  na drodze
do podpisania Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu
miêdzy katolikami i luteranami. Kard. Ratzinger na wieœæ o jego zgonie  po-
wiedzia³: Wraz z biskupem Hanselmannem utraci³em przyjaciela, z którym od
moich monachijskich lat biskupich czu³em siê blisko zwi¹zany. Równie¿ obec-
ny biskup Monachium, kardyna³ Friedrich Wetter mówi³ o zmar³ym jako o
wybitnym przedstawicielu ekumenii. Bp Hanselmann, który urodzi³ siê w
1927 r.,  pochodzi³  z szwabskiej rodziny pastorskiej. Jako 17-latek zosta³ pod
koniec wojny wci¹gniêty do Wehrmachtu. Po wojnie studiowa³ teologiê w
Niemczech i USA. W pracy duszpasterskiej pe³ni³ ró¿ne funkcje – proboszcza
i superintendenta (biskup regionalny). Biskupem Koœcio³a krajowego Bawarii
zosta³ w wieku 48 lat.

–  Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr Konrad Raiser  od-
by³ w dniach 9-25 paŸdziernika podró¿ na Kubê, Haiti, do Kostaryki i Hondura-
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su. Program przewidywa³ spotkania z przywódcami koœcielnymi i politycznymi,
lecz równie¿ ze zwyk³ymi cz³onkami parafii i reprezentantami organizacji pomo-
cy. Na Kubie, wraz z towarzysz¹c¹ mu delegacj¹, dr. Raiser przebywa³ w dniach
9-14 paŸdziernika. Odby³  kilkugodzinn¹ rozmowê z przywódc¹ kubañskim Fide-
lem Castro, spotka³ siê równie¿ z rzymskokatolickim arcybiskupem Hawany z
Jaime Orteg¹.

–  Ponad 30 teologów, naukowców i osobistoœci ¿ycia publicznego z 17 kra-
jów spotka³o siê w dniach 14-16 paŸdziernika w Hartford (Connecticut, USA) na
konsultacji pod has³em: „Wolnoœæ religijna, prawa wspólnoty i prawa indywidu-
alne: perspektywa chrzeœcijañsko-muzu³mañska”. Organizatorem konsultacji by³a
zespó³ Œwiatowej Rady Koœcio³ów ds. stosunków i dialogu miêdzyreligijnego. W
obliczu faktu, ¿e wolnoœæ religijna staje siê znowu coraz bardziej czynnikiem po-
dzia³u, uczestnicy postawili sobie zadanie ustalenia wspólnych zasad i regu³ po-
stêpowania oraz opracowania strategii sprzyjaj¹cej wk³adowi chrzeœcijañsko-mu-
zu³mañskiemu do wolnoœci religijnej. Wspó³przewodnicz¹cymi spotkania byli dr
Jane Smith z USA i imam Rahied Omar z RPA. Inni uczestnicy przybyli z Egiptu,
Ghany, Grecji, Holandii,  Indii, Indonezji, Jordanii, Kenii, Libanu, Libii, Pakista-
nu, Szwajcarii, Sudanu,  Wielkiej Brytanii i W³och.

– Biblioteka im. Jana £askiego w Emden (Fryzja Wschodnia, Niemcy) zor-
ganizowa³a w dniach 14-17 paŸdziernika obchody z okazji 500. rocznicy  uro-
dzin reformatora. Z³o¿y³y siê na nie sympozjum naukowe i wystawa. £aski jest
uwa¿any za reformatora Fryzji Wschodniej, która w XVI wieku by³a autono-
micznym ksiêstwem. Sympozjum zgromadzi³o naukowców z siedmiu krajów
europejskich, którzy zajêli siê ¿yciem i dzie³em polskiego teologa i humanisty.
Wystawa dokumentowa³a biografiê reformatora i obraz jego epoki. Biblioteka
im. Jana £askiego, licz¹ca dziœ 100 000 woluminów, jest najstarsz¹ bibliotek¹
Fryzji Wschodniej.

–  Duchowy zwierzchnik prawos³awia, patriarcha ekumeniczny Konstantyno-
pola Bart³omiej I zaapelowa³ o pojednanie miêdzy Koœcio³ami. 17 paŸdziernika
w Pasawie (Niemcy), podczas otwarcia sympozjum „Dunaj – rzeka ¿ycia”, pa-
triarcha powiedzia³, ¿e Koœcio³y musz¹ prze³amaæ dziel¹ce je przepaœci. Wed³ug
wypowiedzi przewodnicz¹cego Ekumenicznej Rady Koœcio³ów w Austrii, grec-
ko-prawos³awnego metropolity Michaela Staikosa, patriarcha ekumeniczny da³
„zielone œwiat³o” do zorganizowania spotkania z papie¿em Janem Paw³em II.
Jako najw³aœciwsze miejsce wschodni patriarchowie wymieniaj¹ Betlejem, miej-
sce narodzin Jezusa. Patriarchowie spotkaj¹ siê tam 7 stycznia 2000 r. na wspól-
nych nabo¿eñstwach, modlitwie i rozmowach. W czasie kilkutygodniowej podró-
¿y statkiem po Dunaju przez dziesiêæ krajów zwierzchnicy Koœcio³ów, naukowcy
i ekolodzy  rozwa¿ali, jak ratowaæ system ekologiczny tej najd³u¿szej rzeki w
Europie.
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–  Stolica Apostolska oraz strona ¿ydowska ustali³y  18 paŸdziernika sk³ad
mieszanej grupy ekspertów, którzy dokonaj¹ analizy dokumentów watykañskich
z okresu drugiej wojny œwiatowej. W sk³ad grupy wesz³y osoby wytypowane
przez watykañsk¹ Komisjê ds. Dialogu z Judaizmem  oraz International Jewish
Committee for Interreligious Consultations, reprezentuj¹ce wszystkie od³amy
œwiatowych organizacji ¿ydowskich (ortodoksyjny, konserwatywny i reformator-
ski). Grupa ekspertów zbada 11 tomów dokumentów watykañskich, opublikowa-
nych w latach 1965-1981, a dotycz¹cych okresu II wojny œwiatowej. We wspól-
nym komunikacie kard. Edward Cassidy i przewodnicz¹cy IJCIC Seymour Reich
wyrazili nadziejê, ¿e w wyniku prac komisji bêd¹ mog³y zostaæ wyjaœnione
wszelkie otwarte sprawy i w¹tpliwoœci.

–  26 paŸdziernika odby³y siê wybory  132. patriarchy-katolikosa Ormiañskie-
go Koœcio³a Apostolskiego. Zosta³ nim  Karekin II Nersessian. W uroczystej in-
tronizacji, która mia³a miejsce  4 listopada w katedrze w Echmiadzynie, poza
przedstawicielami Koœcio³ów prawos³awnych uczestniczy³a równie¿ delegacja
Watykanu, aby podkreœliæ bratersk¹ ³¹cznoœæ miêdzy Koœcio³em katolickim a Or-
miañskim Koœcio³em Apostolskim. Nowy katolikos urodzi³ siê w 1951 r. W 1972
r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie, po czym kontynuowa³ studia teologiczne w
Wiedniu jako stypendysta rzymskokatolickiej Austriackiej Konferencji Bisku-
pów, a nastêpnie w Instytucie Studiów nad Wschodem w Regensburgu i w Bonn.
Drug¹ po³owê lat siedemdziesi¹tych spêdzi³ w Moskwie, uzyskuj¹c w 1979 r.
stopieñ doktora w Akademii Teologicznej Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego
w Zagorsku. W 1983 r. otrzyma³ œwiêcenia biskupie, przejmuj¹c w wieku 32 lat
diecezjê Araratu – najwiêksz¹ w Armenii. Dziesiêæ lat póŸniej otrzyma³ nomina-
cjê na arcybiskupa. W 1995 r., po œmierci katolikosa Wazgena, mia³ najwiêksze
szanse na zostanie jego nastêpc¹, lecz sprzeciwi³ siê temu ówczesny prezydent
Ter-Petrossian, oskar¿aj¹c go o wspó³pracê ze s³u¿b¹ bezpieczeñstwa. Ostatecz-
nie stanowisko to obj¹³ Karekin I Sarkissian, wywodz¹cy siê z ormiañskiej dia-
spory w Cylicji. Karekin II Nersessian posiada wielki talent organizacyjny.

–  Podczas uroczystego nabo¿eñstwa w Œwiêto Reformacji 31 paŸdziernika
zosta³a podpisana w Augsburgu Wspólna deklaracja w sprawie nauki o uspra-
wiedliwieniu Koœcio³ów luterañskich zrzeszonych w Œwiatowej Federacji Lute-
rañskiej i Koœcio³a rzymskokatolickiego.  W ten sposób zakoñczono trwaj¹cy od
niemal piêciuset lat spór o usprawiedliwienie, który doprowadzi³ w XVI w. do
podzia³u Koœcio³a zachodniego. Uroczystoœci rozpoczê³y siê spotkaniem w rzym-
skokatolickiej katedrze w Augsburgu. Nastêpnie procesja, w której udzia³ wziê³o
ponad 50 biskupów katolickich i luterañskich,  przesz³a z katedry przez œródmie-
œcie do ewangelickiego koœcio³a œw. Anny. Prezydent Œwiatowej Federacji Lute-
rañskiej bp Christian Krause podkreœli³ w swoim kazaniu, ¿e po raz pierwszy taki
dokument  zosta³ oficjalnie podpisany przez luteran i katolików. Za bardzo zna-
cz¹cy uzna³ fakt, ¿e nastêpuje to w Augsburgu, miejscu, gdzie przed 469 laty do-
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sz³o do roz³amu w Koœciele zachodnim. Jesteœmy œwiadkami znacz¹cego dnia
w historii naszych Koœcio³ów – powiedzia³. To co ³¹czy jest silniejsze od tego
co dzieli, jednak wiele problemów wymaga jeszcze strarannego sprawdzenia i
roztropnego, ostro¿nego wyjaœnienia. Prezydent ŒFL prosi³ tak¿e o Bo¿e prze-
baczenie, gdy¿ z powodu przeciwnych stanowisk obu stron konfliktu, ich wro-
goœci, uczestnikami sporu sta³o siê wielu ludzi, którzy cierpieli w ró¿ny sposób
w wielu krajach. Osi¹gniête obecnie porozumienie w s³owach musi uwiarygod-
niæ siê we wspólnym dzia³aniu Koœcio³ów obu tradycji. Z kolei przewodnicz¹cy
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kardyna³ Edward Idris Cassidy
stwierdzi³ w swoim kazaniu, ¿e dzisiaj chrzeœcijanie musz¹ nie tylko dalej bu-
dowaæ Koœció³, ale maj¹ te¿ obowi¹zek naprawienia szkód  powsta³ych w trak-
cie burz, staræ, trzêsieñ ziemi powodowanych niekiedy przez cz³owieka. Dla nie-
go podpisanie wspólnego dokumentu wnosi nowe ¿ycie i now¹ nadziejê do ru-
chu ekumenicznego. Podzia³y stanowi¹ wielk¹ przeszkodê w g³oszeniu
Ewangelii tym, którzy w Europie odeszli od tradycyjnej wiary. Po kazaniach
nast¹pi³ uroczysty akt podpisania Wspólnej deklaracji. Jako pierwsi podpisali j¹
bp Christian Krause i kardyna³ Edward Cassidy. Nastêpnie podpisy z³o¿yli: ks.
Ishmael Noko, sekretarz generalny ŒFL i bp Walter Kasper, sekretarz Papie-
skiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.

–  Na pocz¹tku listopada odby³o siê w Genewie pierwsze spotkanie luterañ-
sko-reformowanej grupy roboczej, powo³anej do ¿ycia przez sekretarza general-
nego Œwiatowej Federacji Luterañskiej, dra Ishmaela Noko i Komitet Wykonaw-
czy Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych. Jednym z tematów, na ja-
kim grupa skupi uwagê, jest zagadnienie programowej wspó³pracy miêdzy
obydwoma œwiatowymi zwi¹zkami wyznaniowymi. Pragnie ona zbadaæ rozwój
stosunków luterañsko-reformowanych na ca³ym œwiecie, a tak¿e dok³adniej opi-
saæ wspólnotê, do utworzenia której d¹¿y siê na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej.
Podczas pierwszego spotkania rozwa¿ano wzajemne stosunki z perspektywy re-
gionalnej. Grupa robocza sk³ada siê z 6 luteran i 5 reformowanych. Funkcjê
wspó³przewodnicz¹cych pe³ni¹: bp Guy Edmiston z Koœcio³a Ewangelicko-Lute-
rañskiego w Ameryce i prof. dr Jane Dempsey Douglass z Koœcio³a Prezbiteriañ-
skiego w USA. Grupa spotykaæ siê bêdzie raz w roku do  2001 r. i na zakoñcze-
nie pracy przedstawi sprawozdanie z zaleceniami dla ŒFL i ŒAKR w sprawie ich
wzajemnych stosunków.

–  Koœció³ Ewangelicki Westfalii odrzuci³ mo¿liwoœæ uprawiania misji wœród
¯ydów. Synod tego Koœcio³a na posiedzeniu w Bielefeld 4 listopada stwierdzi³,
¿e chrzeœcijanie i ¯ydzi poœwiadczaj¹ wspólnie wiernoœæ wobec Boga. ¯ydzi s¹
siostrami i braæmi we wierze. Przekonanie to nie dopuszcza prób nawracania ¯y-
dów na wiarê chrzeœcijañsk¹. Oœwiadczenie to podsumowuje trwaj¹ce od roku
dyskusje na temat nowego stosunku miêdzy chrzeœcijanami i ¯ydami. Superin-
tendent Erhard Nierhaus, przewodnicz¹cy komitetu przygotowuj¹cego oœwiad-
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czenie, stwierdzi³, ¿e chrzeœcijanie mog¹ na tym tylko zyskaæ, gdy bêd¹ siê staraæ
o nowe stosunki ze swymi starszymi braæmi. Niepowtarzalne zwi¹zki, ³¹cz¹ce
chrzeœcijan i ¯ydów, maj¹ – zgodnie z wol¹ Synodu – staæ siê czêœci¹ sk³adow¹
porz¹dku koœcielnego. W deklaracji Koœció³ westfalski wyznaje winê chrzeœcijan
wobec ¯ydów. Antyjudaizm chrzeœcijañski u³atwi³ powstanie wspó³czesnego an-
tysemityzmu. Zgubna wrogoœæ wobec ¯ydów doprowadzi³a do ich unicestwienia
w Holokauœcie. Przypominanie o tym jest sta³ym zadaniem teologii i Koœcio³a –
stwierdza uchwa³a Synodu Koœcio³a westfalskiego.

–  Krajowa Rada Koœcio³ów w USA wybra³a 11 listopada w Cleveland (Ohio)
pastora Andrew Younga, by³ego ambasadora Stanów Zjednoczonych  przy ONZ,
na stanowisko prezydenta. Rada, która powsta³a przed 50 laty, jest najwiêksz¹
organizacj¹ ekumeniczn¹ w USA. Skupia ona 35 Koœcio³ów tradycji protestanc-
kiej i prawos³awnej o ³¹cznej liczbie wiernych przekraczaj¹cej 50 mln. Zadaniem
nowego prezydenta bêdzie zajêcie siê wieloma pal¹cymi problemami, miêdzy in-
nymi kryzysem finansowym oraz rosn¹cym napiêciem miêdzy konserwatywnymi
i liberalnymi Koœcio³ami cz³onkowskimi. Zdaniem krytyków, Rada  posiada tyl-
ko niewielki wp³yw teologiczny i polityczny. Sekretarz generalny Rady, pani
Joan Brown Campbell zwróci³a jednak uwagê na poprawê stosunków ekumenicz-
nych w USA. Tak wiêc nabo¿eñstwo wprowadzaj¹ce w urz¹d Andrew Younga,
który jest duchownym protestanckim, mog³o odbyæ siê w katolickiej katedrze w
Cleveland. Przed 50. laty by³oby to nie do pomyœlenia.

–  Sekretarze generalni  Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Konferencji Koœcio³ów
Europejskich, ks. dr Konrad Raiser i ks. Keith Clements, wystosowali 16 listopa-
da  wspólny list do patriarchy Moskwy i ca³ej Rosji Aleksego II, w którym  wy-
ra¿aj¹ g³êbokie zatroskanie z powodu interwencji zbrojnej armii rosyjskiej w
Czeczenii. ¯al¹ siê oni na niewspó³mierne i nieodpowiedzialne stosowanie prze-
mocy przez wojsko rosyjskie, które przyczynia siê do g³êbokiego kryzysu humani-
tarnego. Obaj sekretarze nawi¹zuj¹ w swoim liœcie do oœwiadczenia, z³o¿onego
12 listopada przez patriarchê Aleksego II w sprawie sytuacji w Czeczenii. Aleksy
II wezwa³ w nim wojska rosyjskie do takiego postêpowania, które oszczêdzi³oby
ludnoœæ cywiln¹. Jednoczeœnie zapelowa³ on do ludnoœci muzu³mañskiej ¿yj¹cej
na obszarze objêtym konfliktem i w ca³ej Rosji, aby wspólnie z chrzeœcijanami
dzia³ali na rzecz duchowej odnowy naszego kraju i budowy ¿ycia zgodnego z tra-
dycyjnymi zasadami moralnymi.

– Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, dr Konrad Raiser z³o¿y³ w
dniach 17-21 listopada wizytê w Czechach. Program wizyty przewidywa³ uczest-
nictwo w obchodach dziesi¹tej rocznicy „aksamitnej rewolucji”, liczne spotkania,
m.in.  z prezydentem Vaclavem Havlem, przywódcami Koœcio³ów nale¿¹cych do
ŒRK i prymasem Koœcio³a rzymskokatolickiego kard. Miloslavem Vlkiem, wizy-
tê w Lidicach, któr¹ to miejscowoœæ  w czerwcu 1942 r. hitlerowcy zrównali z
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ziemi¹ w odwecie za zamordowanie namiestnika Czech Reinharda Heydricha.
¯ywy i kontrowersyjny przebieg mia³o spotkanie ks.  dra Raisera z by³ymi dysy-
dentami czeskimi, którzy zarzucili ŒRK, ¿e milcza³a w sprawie naruszania praw
ludzkich w Czechos³owacji pod rz¹dami komunistów. Duchowny ewangelicki
Alfred Kocab, który nale¿a³ do sygnatariuszy „Karty ’77” ¿ali³ siê, ¿e ŒRK za-
miast potêpiaæ wyraŸnie nauruszanie praw ludzkich przez komunistów, tak jak
czyni³a to w przypadku apartheidu w Afryce po³udniowej, szuka³a  z pañstwami
bloku wschodniego konsensu. Nie by³o ¿adnego sygna³u, ¿e ŒRK rozumie pozy-
cjê dysydentów. Obroñca praw ludzkich Jan Dus doda³, ¿e petycje i informacje
w sprawie przeœladowanych politycznie duchownych nie znajdowa³y ¿adnego
odzewu, uwagê poœwiêcano raczej jedynie oficjalnym deklaracjom kierownictwa
koœcielnego. Sekretarz generalny w odpowiedzi na us³yszan¹ krytykê oœwiadczy³,
¿e ŒRK wyci¹gnê³a wnioski z tej lekcji. Wszystkie krytyczne uwagi pragnie on
potraktowaæ z pe³n¹ powag¹, mimo ¿e nie wszystkie wypowiedziane opinie po-
dziela.  Czêœciowo chodzi o zasadnicze ró¿nice w ocenie, jak w sytuacji okreœlo-
nych wyzwañ nale¿y reagowaæ. Raiser wypowiedzia³ siê na rzecz gruntownego i
krytycznego opracowania okresu tzw. zimnej wojny. Dialog bêdzie prowadzony
dalej – oœwiadczy³ sekretarz generalny po spotkaniu z by³ymi dysydentami z Ko-
œcio³a ewangelickiego w Czechach.

–  Problemy przygotowañ do Wielkiego Jubileuszu, ateizmu i sekularyzacji we
wspó³czesnym spo³eczeñstwie oraz zagro¿enia ze strony sekt sta³y w centrum za-
interesowañ uczestników miêdzynarodowej konferencji ekumenicznej, która od-
by³a siê w Moskwie w dniach 23-25 listopada. Uczestniczyli w niej m.in. przed-
stawiciele Stolicy Apostolskiej z przewodnicz¹cym Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan, kard. Edwardem Cassidy’m na czele. Konferencja zgromadzi³a re-
prezentantów g³ównych wyznañ chrzeœcijañskich dzia³aj¹cych we Wspólnocie
Niepodleg³ych Pañstw i w pañstwach ba³tyckich. Has³em konferencji by³y s³owa:
Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dziœ i zawsze, które s¹ jednoczeœnie has³em
Wielkiego Jubileuszu. Problem zdefiniowania, co jest sekt¹ oraz walki z sektami
totalitarnymi wzbudzi³ najwiêcej dyskusji w trakcie konferencji. Wbrew stanowi-
sku przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego, który domaga³ siê wymienienia
z nazwy organizacji pseudoreligijnych, wiêkszoœæ uczestników sympozjum opo-
wiedzia³a siê za tym, by kwestia ta zosta³a rozstrzygniêta przez ekspertów – reli-
gioznawców oraz przez s¹dy. W trakcie konferencji dosz³o do spotkania kard.
Cassidy’ego z patriarch¹ Aleksym II. Watykañski hierarcha by³ bardzo zadowolo-
ny z atmosfery pó³toragodzinnej rozmowy. Nie przewiduje siê jednak w roku
2000 ¿adnych wspólnych uroczystoœci, jednocz¹cych prawos³awnych i katolików
w obchodach Wielkiego Jubileuszu. W swym przes³aniu do uczestników konfe-
rencji papie¿ Jan Pawe³ II podkreœli³, ¿e dzia³alnoœæ ró¿nych wyznañ chrzeœcijañ-
skich ma swoj¹ d³ug¹ tradycjê na terenie Rosji. Stwierdzi³, ¿e moskiewskie spo-
tkanie ekumeniczne ma na celu popieranie wspó³pracy miêdzy chrzeœcijanami
tego regionu. Modlê siê o to, a¿eby ta konferencja inspirowa³a wszystkich do da-



177Z ZAGRANICY

wania coraz bardziej przekonuj¹cego i owocnego œwiadectwa Ewangelii naszego
Pana Jezusa Chrystusa – napisa³ Papie¿.

–  Naczelny rabin Izraela, Meir Lau, podziêkowa³ papie¿owi Janowi Paw³owi
II za jego wyst¹pienia przeciwko antysemityzmowi. By³ to wielki krok historycz-
ny, kiedy Papie¿ potêpi³ mordowanie w imiê Boga, powiedzia³  rabin dziennika-
rzom 24 listopada w Jerozolimie. Jako cz³owiek, który prze¿y³ Holokaust, wyra-
zi³ nadziejê, ¿e nastêpne tysi¹clecie bêdzie lepsze ni¿ mijaj¹cy krwawy wiek.

–  W Ammanie (Jordania) odby³o siê w dniach 25-29 listopada zgromadzenie
Œwiatowej Konferencji Religii na rzecz Pokoju (WRCP). G³ówny temat obrad
brzmia³: „Akcja na rzecz wspólnego ¿ycia. Rola religii w nastêpnym tysi¹cleciu”.
Podczas rozpoczêcia obrad zaanga¿owane przemówienie wyg³osi³ król jordañski
Abdullah I. W zgromadzeniu wziê³o udzia³ 360 delegatów z ca³ego œwiata, a tak-
¿e 800 obserwatorów reprezentuj¹cych wspólnoty religijne, organizacje pozarz¹-
dowe, a tak¿e politykê i kulturê.

–  Z inicjatywy Konferencji Biskupów Austriackich i Ekumenicznej Rady Ko-
œcio³ów w dniach 26-28 listopada odbywa³y siê w Austrii „Dni chrzeœcijan”. W
tym czasie na terenie ca³ego kraju organizowano sympozja, konferencje i nabo-
¿eñstwa. Otwarta te¿ zosta³a ruchoma ekumeniczna wystawa biblijna. Obchody
zakoñczy³y siê uroczystymi nieszporami w wiedeñskiej katedrze katolickiej pw.
œw. Szczepana, w których uczestniczyli zwierzchnicy wszystkich Koœcio³ów
chrzeœcijañskich, dzia³aj¹cych na terenie Austrii.

–  W przededniu pierwszej niedzieli adwentu, 27 listopada, dwa najliczniejsze
Koœcio³y w Niemczech wspólnym nabo¿eñstwem zainaugurowa³y obchody roku
2000. Podczas uroczystoœci na placu przed katedr¹ w DreŸnie przewodnicz¹cy
Konferencji Biskupów Niemieckich, bp Karl Lehmann, zaapelowa³ do chrzeœci-
jan, by w duchu Jezusowym odnawiali œwiat. Przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a
Ewangelickiego w Niemczech (EKD), bp Manfred Kock powiedzia³, ¿e niewa¿-
na jest noc z 31 grudnia 1999 r. na 1 stycznia 2000 r., lecz najwa¿niejsza jest noc
betlejemska sprzed dwóch tysiêcy lat. Biskup ewangelicki podkreœli³, ¿e chrzeœci-
janie wszystkich wyznañ zgodnie uznaj¹, ¿e Dzieciê z Betlejem jest definitywn¹
rêkojmi¹ wiernoœci Boga. We Wspólnym oœwiadczeniu Koœcio³ów chrzeœcijañ-
skich w zwi¹zku z prze³omem wieków Koœcio³y niemieckie podkreœlaj¹, ¿e spoj-
rzenie na miniony wiek jest okazj¹ do podziêkowañ, ale tak¿e do pokuty. U progu
nowego tysi¹clecia wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e bêd¹ mog³y wspólnie uczestniczyæ we
wspólnocie Sto³u Pañskiego oraz ¿e bêdzie siê pog³êbia³o zrozumienie miêdzy
chrzeœcijanami i ¯ydami.

–  W orêdziu do honorowego zwierzchnika prawos³awia, ekumenicznego pa-
triarchy Bart³omieja I, papie¿ Jan Pawe³ II zaproponowa³ Koœcio³owi prawos³aw-
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nemu dalsze inicjatywy Koœcio³a katolickiego zmierzaj¹ce ku pojednaniu. Papie-
skie orêdzie do patriarchy Konstantynopola zosta³o opublikowane 30 listopada w
Watykanie z okazji œwiêta œw. Andrzeja. Wyra¿a ono wolê dialogu i braterskich
stosunków miêdzy obu Koœcio³ami. Papie¿ podkreœli³, ¿e Koœció³ katolicki jest
gotów uczyniæ wszystko co bêdzie mo¿liwe, by usun¹æ przeszkody, wspieraæ dia-
log i pracowaæ nad ka¿d¹ inicjatyw¹, która przybli¿aæ nas bêdzie ku pe³nej
wspólnocie w wierze i œwiadectwie – czytamy w orêdziu papieskim. Orêdzie Jana
Paw³a II przekaza³ patriarsze Bart³omiejowi I przewodnicz¹cy Papieskiej Rady
ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Edward Cassidy, który na czele delegacji waty-
kañskiej uczestniczy³ w uroczystoœciach œw. Andrzeja w Stambule.

–  Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Rumunii dokona³ 1 grudnia ordynacji
pierwszej kobiety na urz¹d duchowny. Decyzja w sprawie dopuszczenia kobiet
do urzêdu duchownego zapad³a w Rumunii ju¿ przed trzema laty.

–  W dniach 6-8 grudnia w Morges nad Jeziorem Genewskim odbywa³o  siê
konstytucyjne posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. prawos³awnego uczestnic-
twa w pracach Œwiatowej Rady Koœcio³ów (tekst komunikatu z obrad zamiesz-
czamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

–  Sekretarze generalni Œwiatowej Rady Koœcio³ow, ks. dr Konrad Raiser i
Konferencji Koœcio³ów Europejskich, ks. dr Keith Clements wystosowali 9 grud-
nia list do zwierzchnika  Serbskiego Koœcio³a Prawos³awnego, patriarchy Paw³a,
w którym ostro potêpili systematyczne niszczenie serbskich œwi¹tyñ prawos³aw-
nych w Kosowie przez ekstremistów albañskich. Jednoczeœnie zaapelowali do
miêdzynarodowych wojsk ochronnych w Kosowie, by uczyni³y wszystko co w
ich mocy dla bezpieczeñstwa wspólnot religijnych i ochrony ich œwi¹tyñ. Nisz-
czenie – czêsto bardzo starych – Koœcio³ów jest nie tylko strat¹ dla chrzeœcijan,
lecz tak¿e dla kulturowego i duchowego dziedzictwa ca³ego œwiata – czytamy w
liœcie sekretarzy generalnych ŒRK i KKE.

– Papie¿ Jan Pawe³ II spotka³ siê  9 grudnia z delegacj¹ Œwiatowej Federacji
Luterañskiej pod przewodnictwem jej prezydenta – biskupa  Christiana Krausego
(przemówienie Jana Paw³a II i bpa Krausego zamieszczamy w dziale „Sprawoz-
dania i dokumenty”).

–  Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego, kard.
Francis Arinze, zaapelowa³ do ¯ydów, chrzeœcijan i muzu³manów, by budowali
mosty dialogu miêdzyreligijnego. Podczas spotkania z teologami ¿ydowskimi i
muzu³mañskimi kard. Arinze powiedzia³ 9 grudnia w Berlinie, ¿e trzy religie
monoteistyczne, skupiaj¹ce w sumie po³owê ludzkoœci, mimo dziel¹cych je ró¿-
nic, maj¹ bardzo wiele wspólnego.  Rabin Nowego Jorku i dyrektor Amerykañ-
skiego Komitetu ¯ydowskiego ds. Dialogu Miêdzyreligijnego, James R. Rudin,
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zaapelowa³, by rozwijaæ teologiê pluralizmu. Jego zdaniem u podstaw porozu-
mienia jest spe³nienie warunku, aby ¿adna z religii nie roœci³a sobie prawa g³o-
szenia absolutnej i jedynej prawdy wszystkim ludziom po wsze czasy. Chodzi o
to, aby afirmowaæ fakt, ¿e ró¿norodnoœæ jest norm¹ ludzkiej egzystencji. Muzu³-
mañski teolog Tahir Mahmoud z Delhi zaapelowa³, aby wolnoœæ religii zosta³a
uznana, szanowana i praktykowana jako najbardziej podstawowe prawo ka¿dego
cz³owieka.

–  Przebywaj¹cy z wizyt¹ w Moskwie sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej
kard. Angelo Sodano spotka³ siê 13 grudnia ze zwierzchnikiem Rosyjskiego Ko-
œcio³a Prawos³awnego patriarch¹ Aleksym II. Przedmiotem rozmowy by³y m.in.
wspólne uroczystoœci katolików i prawos³awnych w 2000 roku. Kard. Sodano
przebywa³ w Moskwie w zwi¹zku z uroczystoœci¹ poœwiêcenia pierwszej katedry
katolickiej w historii tego miasta.

–  Koœció³ katolicki dopuszcza mo¿liwoœæ ponownego zbadania sprawy Jana
Husa dla jej pe³niejszego i prawdziwszego poznania – powiedzia³ papie¿ Jan Pa-
we³ II, przyjmuj¹c 17 grudnia  uczestników miêdzynarodowego sympozjum po-
œwiêconego ¿yciu i dzia³alnoœci czeskiego kaznodziei. Papie¿ wyrazi³ ubolewanie
z powodu spalenia Husa na stosie na Soborze w Konstancji w 1415 r. Duchowny
ewangelicki ks. Milos Reicheurt nazwa³ s³owa papie¿a najwspanialszym darem z
Rzymu na Bo¿e Narodzenie dla chrzeœcijan czeskich.

–  Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów dr Konrad Raiser w orê-
dziu bo¿onarodzeniowym wezwa³ do pojednania miêdzy chrzeœcijanami,  ¯yda-
mi i muzu³manami w Izraelu i Palestynie w okresie, w którym proces pokojowy
wkracza w decyduj¹c¹ fazê; do pojednania miêdzy chrzeœcijanami i muzu³mana-
mi w Indonezji, Nigerii, Pakistanie, Boœni i Kosowie; pojednania miêdzy chrze-
œcijanami, muzu³manami i hinduistami w Indiach; i pojednania miêdzy cz³onka-
mi rodziny chrzeœcijañskiej na ca³ym œwiecie. Wspomnia³, ¿e w ostatnich latach
mijaj¹cego stulecia podjêto wa¿ne kroki dla przezwyciê¿enia przyczyn chrzeœci-
jañskiego roz³amu. Starania te musz¹ byæ kontynuowane. Koœcio³y, które powo-
³ane s¹ do s³u¿by pojednania, musz¹ rozpocz¹æ j¹ od w³asnego podwórka. Tylko
wówczas bêd¹ w stanie przekazywaæ dalej œwiat³o, które otrzyma³y w Jezusie
Chrystusie. Niechaj rozjaœni siê to œwiat³o podczas obchodów Bo¿ego Narodze-
nia w tym roku – stwierdzi³ w konkluzji sekretarz generalny ŒRK.

–  Metropolita Koœcio³a Prawos³awnego Czech i S³owacji, abp Dorotej zmar³
30 grudnia w wieku 86 lat. W 1964 r. stan¹³ na czele Koœcio³a, obejmuj¹cego te-
ren ówczesnej Czechos³owacji. Abp Dorotej (w³aœciwe nazwisko Dimitri Filip)
urodzi³ siê 20 paŸdziernia 1913 r. na Ukrainie Zakarpackiej. W 1939 r. wst¹pi³ do
klasztoru. W 1941 r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. W latach 1949-1955 konty-
nuowa³ studia w Akademii Teologicznej w Leningradzie (dzisiejszy St. Peters-
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burg). W 1955 r. otrzyma³ œwiêcenia biskupie i a¿ do wyboru na stanowisko me-
tropolity kierowa³ diecezj¹ Preszov we wschodniej S³owacji. Koœció³ Prawos³aw-
ny w Czechach i na S³owacji ma ok. 80 tys. wiernych, z których dwie trzecie za-
mieszkuje S³owacjê.

Z kraju

–  6 lipca w wieku 88 lat zmar³ biskup Maksymilian Rode, zwierzchnik Ko-
œcio³a polskokatolickiego w latach 1959-1965. Zmar³y urodzi³ siê w 1911 w Ro-
goŸnie Wlkp. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w Poznaniu z r¹k bpa Walentego
Dymka w 1935. Studiowa³ nastêpnie we Lwowie, w Louvain i w Warszawie. W
czasie II wojny œwiatowej kierowa³ konspiracyjnym gimnazjum i liceum im. Sta-
nis³awa Konarskiego w Warszawie. Organizowa³ te¿ Tajny Uniwersytet Ziem Za-
chodnich. Aresztowany, w latach 1944-45 przebywa³ w obozie koncentracyjnym
w Sachsenhausen. Do 1956 by³ profesorem w seminarium duchownym w Pozna-
niu i pracownikiem tamtejszej kurii arcybiskupiej. Po przejœciu do Koœcio³a pol-
skokatolickiego by³ najpierw wikariuszem generalnym Koœcio³a (1958-59), a na-
stêpnie jego zwierzchnikiem. Zmuszony do ust¹pienia przez Urz¹d ds. Wyznañ,
poœwiêci³ siê pracy naukowej w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej. Po-
grzeb bpa Rodego odby³ siê 13 lipca w Warszawie. Mszy œwiêtej koncelebrowa-
nej przez biskupów polskokatolickich przewodniczy³ w katedrze polskokatolic-
kiej obecny zwierzchnik Koœcio³a, bp prof. Wiktor Wysoczañski. Zmar³ego ¿e-
gnali m.in.: w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej bp Zdzis³aw Tranda z
Koœcio³a ewangelicko-reformowanego, w imieniu Miêdzynarodowej Konferencji
Biskupów Starokatolickich – bp Nicholas Hummel z Austrii, abp Jeremiasz –
rektor ChAT, biskup mariawicki Micha³ Jab³oñski, a tak¿e reprezentant Koœcio³a
rzymskokatolickiego – bp Jacek Jezierski. Ten ostatni, nawi¹zuj¹c do odejœcia ks.
Rodego z Koœcio³a rzymskokatolickiego nazwa³ ten fakt powa¿nym konfliktem
eklezjalnym i osobistym. Przypomnia³, ¿e choæ bp Rode by³ przez lata polemicz-
nie nastawiony do Koœcio³a rzymskokatolickiego, to jednak w 1998 zaakceptowa³
ekumeniczn¹ wspó³pracê obu Koœcio³ów. Jak zaznaczy³ bp Jezierski, doœwiadczy³
w swoim Koœciele, co znaczy podporz¹dkowanie Koœcio³a w³adzy œwieckiej. Za-
pewni³  o swojej modlitwie za niego, wypowiadanej z wiar¹, ¿e sprawiedliwoœæ
Bo¿a usprawiedliwia i ocala. Cia³o Zmar³ego spoczê³o na Cmentarzu Wojsko-
wym na Pow¹zkach.

–  O planach Archidiecezjalnego Centrum Dialogu Katolicko-¯ydowskiego w
Lublinie, erygowanego (w maju) przez abpa Józefa ¯yciñskiego, mówiono 28
lipca na spotkaniu metropolity lubelskiego z przedstawicielami Rady Konsulta-
cyjnej Centrum. Poszukiwano m.in. optymalnej formy spotkania ekumenicznego
i miêdzyreligijnego, które odbêdzie siê w Lublinie w listopadzie 2000. Zaplano-
wane na przysz³y rok uroczystoœci z³¹cz¹ przedstawicieli ró¿nych wyznañ i religii
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w intencji ofiar by³ego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Towarzysz¹ca
temu dyskusja panelowa w KUL dotyczyæ bêdzie uwarunkowañ intelektualnych
faszyzmu i komunizmu, dwóch najwiêkszych totalitaryzmów XX stulecia. Odbê-
dzie siê te¿ uroczystoœæ nadania tytu³ów doktora honoris causa KUL przedstawi-
cielom innych wyznañ i religii, szczególnie zas³u¿onych w dialogu ekumenicz-
nym i miêdzyreligijnym. Centrum otrzyma³o propozycje wspó³pracy  z wielu
oœrodków ¿ycia naukowego i kulturalnego w kraju i zagranic¹. Planowane jest
te¿ nawi¹zanie kontaktów pomiêdzy katolickimi szko³ami w Lublinie i szko³ami
¿ydowskimi w Izraelu oraz organizacja otwartych sesji popularno-naukowych.
Na jedn¹ z pierwszych sesji tego typu zaproszeni zostan¹ znani intelektualiœci z
rodzin polskich zamieszka³ych od kilku pokoleñ za granic¹ i znane osobistoœci
wywodz¹ce siê z rodzin ¿ydowskich. Celem dyskusji bêdzie poszukiwanie podo-
bieñstw miêdzy zachowaniem wiêzi z tradycj¹ a koniecznoœci¹ dostosowania siê
do nowych sytuacji kulturowych.

–  1 sierpnia, w 55. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego, duchowni
Koœcio³ów chrzeœcijañskich odmówili wspóln¹ modlitwê. Podczas uroczystoœci
pod pomnikiem „Polegli-Niepokonani” na warszawskiej Woli modlitwê prowa-
dzili ks. S³awomir Sikora (luteranin), ks. Lech Tranda (reformowany) oraz du-
chowni rzymskokatoliccy: ks. Józef £azicki i ks. Wojciech £agowski.

–  19 sierpnia ok. 20 tys. prawos³awnych uczestniczy³o na Œwiêtej Górze Gra-
barce w uroczystoœciach Przemienienia Pañskiego, czyli tzw. Œwiêta Spasa (Zba-
wiciela). Liturgii przewodniczy³  metropolita Sawa, zwierzchnik Polskiego Auto-
kefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, w asyœcie w³adyków z Polski, Bia³orusi,
Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Uroczystoœci rozpoczê³y siê dzieñ
wczeœniej wieczornymi nieszporami, nastêpnie wed³ug kanonów i liturgii bizan-
tyjskiej przez ca³¹ noc odprawiano kolejne godziny liturgiczne.

–  W dniach od 26 do 29 sierpnia, na zaproszenie ks. biskupa Jana Szarka,
zwierzchnika Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP, przebywa³a w Polsce
delegacja Koœcio³a Luterañskiego Szwecji pod przewodnictwem  arcybiskupa
Uppsali Karola Gustawa Hammara, prymasa Szwecji. Delegacja przeprowadzi³a
rozmowy z Konsystorzem Koœcio³a, zapozna³a siê z prac¹ Chrzeœcijañskiej Aka-
demii Teologicznej i Polskiej Rady Ekumenicznej. Abp Hammar spotka³ siê rów-
nie¿ z rzymskokatolickim prymasem Polski kardyna³em Józefem Glempem oraz
z ambasadorem Królestwa Szwecji Stefanem Nereenem. Poza Warszaw¹ delega-
cja szwedzka odwiedzi³a klasztor paulinów na Jasnej Górze w Czêstochowie oraz
oœrodki Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego w  Bielsku-Bia³ej i Cieszynie.

–  Przedstawiciele ró¿nych wyznañ i religii modlili siê 14 wrzeœnia na terenie
by³ego obozu koncentracyjnego na Majdanku w ramach tegorocznych Dni Maj-
danka. Obchodzone tradycyjnie we wrzeœniu Dni Majdanka,  tym razem poœwiê-
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cone by³y ¿yciu religijnemu wiêŸniów na terenie obozu. Rozpoczête zosta³y mo-
dlitwami za zmar³ych, odprawionymi przez przedstawicieli ró¿nych wyznañ. Pro-
wadzili je: rzymskokatolicki metropolita lubelski ks. abp Józef ¯yciñski, bp Abel
z Koœcio³a prawos³awnego,  rabin Baruch Rabinowitz z Gminy Wyznaniowej
¯ydowskiej w Warszawie, ks. Roman Pracki z Koœcio³a ewangelicko-augsbur-
skiego i muzu³manin – imam Mahmud Taha ¯uk.

–  Przeciw bombardowaniu czeczeñskich miast i wiosek przez rosyjskie lot-
nictwo wypowiedzia³a siê Rada Wspólna Katolików i Muzu³manów. Na spotka-
niu plenarnym, które odby³o siê 1 paŸdziernika w Warszawie, jej cz³onkowie
wyrazili zaniepokojenie przyzwoleniem œwiata, szczególnie ONZ i Rady Europy
na bombardowania Czeczenii, w których gin¹ setki osób cywilnych. W oœwiad-
czeniu czytamy: Nie mo¿emy milczeæ wobec podwójnej moralnoœci – uzale¿nie-
nia wyst¹pienia w obronie danej spo³ecznoœci od bie¿¹cych politycznych i ekono-
micznych interesów. Cz³onkowie Rady przypominaj¹, ¿e nie ma dowodów, i¿ za-
machy terrorystyczne w Rosji s¹ dzie³em fundamentalistów muzu³mañskich, a
odpowiedzialnoœci za zbrodnicze zamachy nie mo¿na przerzucaæ na narody lub
wspólnoty religijne. My, katolicy i muzu³manie, czcz¹cy tego samego, Jedynego
Boga na ró¿ny sposób, apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli pragn¹cych
porozumienia i dialogu o modlitwê i dzia³anie na rzecz pokoju na Kaukazie –
koñcz¹ swoje oœwiadczenie cz³onkowie Rady Wspólnej Katolików i Muzu³ma-
nów.

–  Po raz ósmy Polska Rada Chrzeœcijan i ¯ydów przygotowa³a 3 paŸdziernika
modlitewne spotkanie z okazji ¿ydowskiego œwiêta Simchat Tora (Radoœæ Tory)
w sto³ecznym koœciele katolickim Dzieci¹tka Jezus.  W modlitwach uczestniczyli
parafianie i cz³onkowie Rady oraz goœcie z gminy ¿ydowskiej. Po przeczytaniu
po polsku i hebrajsku fragmentu biblijnego o obowi¹zku przestrzegania jubile-
uszu, Rachela Steiner Bookstein z Fundacji Laudera i o. Marek Nowak OP wy-
g³osili kazania-komentarze.

–  Rezultaty dotychczasowych badañ dokumentów mariawityzmu w Archi-
wum Watykañskim, pogl¹dy Koœcio³a rzymskokatolickiego na temat objawieñ
prywatnych i biogramy Matki Franciszki Koz³owskiej i abpa Jana Kowalskiego
dla encyklopedii KUL, by³y tematami spotkania Komisji Mieszanej ds. dialogu
teologicznego miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Starokatolickim Koœcio-
³em Mariawitów 6 paŸdziernika w £odzi. Kolejne posiedzenie odbêdzie siê 1
marca 2000 r.

–  Spotkanie z okazji odnowienia cmentarza ¿ydowskiego – kirkutu – w Cie-
szynie odby³o siê w dniu 6 paŸdziernika. Podczas uroczystoœci modlitwy po he-
brajsku zmówi³ Piotr Weiss, przewodnicz¹cy Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej w
Bielsku-Bia³ej. Nastêpnie duchowny luterañski ks. Roman Dorda odczyta³ z
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Ksiêgi Psalmów s³owa pociechy i napomnienia. Spotkanie zakoñczy³ koncert w
cieszyñskim zamku. Renowacja cmentarza mo¿liwa by³a m.in. dziêki finansowe-
mu wsparciu dwóch amerykañskich biznesmenów: Tadeusza Dordy oraz Edwar-
da J. Philipsa, który za³o¿y³ w USA chrzeœcijañsko-¿ydowsk¹ fundacjê; jej celem
jest ratowanie w Polsce ¿ydowskiej kultury, pomoc szpitalom i organizacjom po-
zarz¹dowym. Zanim na teren cmentarza wesz³a profesjonalna firma, wiele godzin
przepracowa³a tam m³odzie¿ ewangelicka i katolicka z Cieszyna i Ustronia, zbie-
raj¹c œmieci i pomagaj¹c przy inwentaryzacji macew (nagrobków).

–  W dniach 7-11 paŸdziernika odby³y siê 4-dniowe obchody 500. rocznicy
urodzin Jana £askiego – najwybitniejszego spoœród Polaków reformatora XVI
wieku. Z tej okazji Instytut Historii PAN w Warszawie zorganizowa³ jubileuszo-
w¹ sesjê naukow¹. Uroczystoœci odby³y siê równie¿ w parafii ewangelicko-refor-
mowanej w Warszawie i Zelowie oraz w £asku – miejscu urodzenia Reformato-
ra. W Warszawie w uroczystoœciach uczestniczy³ premier Jerzy Buzek. Poczta
Polska wyda³a okolicznoœciow¹ kopertê i pocztówkê a Narodowy Bank Polski
wybi³ pami¹tkowe monety. Organizator obchodów Koœció³ ewangelicko-refor-
mowany wznowi³ dwie prace poœwiêcone ¿yciu i dzie³u  Jana £askiego – prof.
Oskara Bartla i dr. Haliny Kowalskiej.

–   Na Uniwersytecie w Bia³ymstoku rozpoczê³a dzia³alnoœæ katedra teologii
katolickiej. W czasie inauguracji 9 pa¿dziernika uroczyœcie przekazano umowê
miêdzy uniwersytetem a archidiecezj¹ dotycz¹c¹ funkcjonowania nowej katedry.
Na uroczystoœæ inauguracji, poza w³adzami archidiecezji katolickiej i w³adz pañ-
stwowych, przybyli równie¿: prawos³awny metropolita Warszawy i ca³ej Polski
Sawa i prawos³awny biskup bia³ostocko-gdañski Jakub. Katedra teologii prawo-
s³awnej dzia³a przy Uniwersytecie w Bia³ymstoku od marca 1999 r. Metropolita
Sawa w swoim przemówieniu zwróci³ uwagê, ¿e jest to pierwszy uniwersytet w
Polsce, który posiada teologiê w pe³nym zakresie: wschodni¹ i zachodni¹. Wyra-
zi³ te¿ otwartoœæ na wspó³pracê w ka¿dej dziedzinie katedry teologii prawos³aw-
nej z nowopowsta³¹ placówk¹ naukow¹.

–  Wspólna deklaracja dotycz¹ca chrztu by³a jednym z tematów siódmego
spotkania Komisji ds. dialogu miêdzy Koœcio³em polskokatolickim i Koœcio³em
rzymskokatolickim 13 paŸdziernika w Konstancinie-Jeziornej k. Warszawy. De-
klaracja zostanie podpisana przez oba Koœcio³y w roku 2000. Stronê polskokato-
lick¹ reprezentowali na spotkaniu: bp Wiktor Wysoczañski, ks. Kazimierz Bon-
czar, ks. Henryk Buszka i kanclerz kurii ks. Ryszard D¹browski. Ze strony rzym-
skokatolickiej byli obecni: bp Jacek Jezierski, ks. Edward Warcho³ i o. Zdzis³aw
Kijas. Duchowni zastanawiali siê nad celem dialogu obu Koœcio³ów. Strona pol-
skokatolicka widzi ten cel przede wszystkim w gojeniu ran, jakie zosta³y zadane
w przesz³oœci w relacjach miêdzy obu Koœcio³ami. Jej zdaniem, wa¿ne jest te¿
nawi¹zywanie prawdziwie braterskich stosunków z rzymskimi katolikami i za-
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bieganie o uszanowanie prawa do tolerancji i samostanowienia. Koœció³ polsko-
katolicki z nadziej¹ oczekuje od rzymskich katolików postaw zrozumienia jego
trudnej sytuacji w przesz³oœci i umiejêtnoœci przebaczenia.

–  Biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Mieczys³aw Cis³o, luterañski
biskup Thore Furberg z Szwecji i prawos³awny biskup lubelsko-che³mski Abel
uczestniczyli 17 paŸdziernika w spotkaniu ekumenicznym zorganizowanym na
zakoñczenie Dni Szwedzkich w Lublinie. Nabo¿eñstwu towarzyszy³a zbiórka na
rzecz ekumenicznego kalendarza na rok 2000 – inicjatywy biskupów: prawos³aw-
nego – Abla, katolickiego – Józefa ¯yciñskiego i luterañskiego – Jana Szarka.

–  Dnia 29 paŸdziernika w katowickim koœciele ewangelickim odby³o siê na-
bo¿eñstwo ekumeniczne z okazji maj¹cego nast¹piæ 31 paŸdziernika w Augsbur-
gu podpisania Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu pomiê-
dzy Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ i Papiesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci Chrzeœcijan. W
nabo¿eñstwie udzia³ wziêli m.in.  prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jan
Szarek, rzymskokatolicki metropolita katowicki abp Damian Zimoñ, duchowni i
wierni ró¿nych wyznañ. Abp Zimoñ stwierdzi³ w kazaniu, ¿e jednoœæ, o któr¹
modli³ siê Jezus, jest nie tylko darem, ale i zadaniem. Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e
ekumenizm jest procesem nieodwracalnym, w którym Duch Bo¿y odnawia obli-
cze ziemi. Podkreœli³, ¿e w odniesieniu do dzie³ Bo¿ych nikt nie ma monopolu na
prawdê, ale duchowoœæ ekumenizmu jest szko³¹ uczenia siê od siebie nawzajem i
jedynie odwaga, pokora i cierpliwoœæ s¹ jedyn¹ drog¹ do jednoœci. Bp Jan Szarek
w kazaniu zwróci³ uwagê, ¿e XX wiek jest wiekiem ekumenizmu. Stara³ siê rów-
nie¿ wyjaœniæ, co by³o przedmiotem sporu miêdzy katolikami a luteranami. Na-
wi¹za³ do Augsburga jako miasta podzia³u i pojednania oraz przedstawi³ kwestie,
które powinny znaleŸæ siê na dalszej drodze do pojednania. Ojciec Celestyn Na-
piórkowski, profesor KUL, podzieli³ siê doœwiadczeniami z lat 1976-1984, kiedy
uczestniczy³ w rozmowach luterañsko-katolickich na szczeblu œwiatowym. Przy-
pomnia³ kolejne etapy rozmów na drodze do podpisania Wspólnej deklaracji. W
modlitwie powszechnej Koœcio³a proszono m.in. o b³ogos³awieñstwo dla ruchu
ekumenicznego, ³askê, dar pokoju, jednoœci i mi³oœci.

–  Papie¿ Jan Pawe³ II mianowa³ biskupa diecezji opolskiej Alfonsa Nossola
arcybiskupem – poinformowa³a 12 listopada nuncjatura apostolska w Polsce. Ty-
tu³ zosta³ przyznany ad personam, abp Nossol bêdzie nadal kierowa³ diecezj¹
opolsk¹. Abp Alfons Nossol jest jednym z najwybitniejszych wspó³czesnych eku-
menistów, znanym z wielkiego zaanga¿owania w dialogu na rzecz jednoœci
chrzeœcijan, a tak¿e pojednania polsko-niemieckiego. Do jego najwiêkszych za-
s³ug nale¿y m.in. wspó³udzia³ w doprowadzeniu do uzgodnienia Wspólnej dekla-
racji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim
a Koœcio³ami zrzeszonymi w Œwiatowej Federacji Luterañskiej, która zosta³a
podpisana 31 paŸdziernika w Augsburgu. Abp Nossol jest przewodnicz¹cym
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Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu oraz cz³onkiem Rady Sta³ej Episkopatu
Polski i Rady Naukowej Episkopatu Polski. Jest równie¿ cz³onkiem Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, Miêdzynarodowej Komisji ds. Dialogu z Koœcio-
³em prawos³awnym i luterañskim, wspó³przewodnicz¹cym Komisji ds. Dialogu
Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej, cz³onkiem Euro-
pejskiej Akademii Nauki i Sztuki, wielkim kanclerzem Wydzia³u Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego.

–  W dniu 15 listopada w Warszawie odby³o siê posiedzenie Komisji ds. Dia-
logu pomiêdzy Konferencj¹ Episkopatu Rzymskokatolickiego a Polsk¹ Rad¹
Ekumeniczn¹ pod wspólnym przewodnictwem bpa Jana Szarka oraz abpa Alfon-
sa Nossola. W trakcie spotkania omówiono sprawê podpisanego pomiêdzy Waty-
kanem a Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹  dokumentu o usprawiedliwieniu, dekla-
racjê o wzajemnym uznaniu Chrztu Œwiêtego, wspólne wydanie broszury na Ty-
dzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan oraz informacje o wa¿nych wydarzeniach
ekumenicznych w 2000 roku.

–  16 listopada, z okazji Miêdzynarodowego Dnia Tolerancji,  odby³a siê w
Teatrze ¯ydowskim w Warszawie uroczystoœæ uhonorowania medalami ludzi
szczególnie zas³u¿onych dla idei tolerancji. Spo³eczna Rada Fundacji „Toleran-
cja” przyzna³a je nastêpuj¹cym osobom: Jackowi Kuroniowi, Aleksandrowi Ma-
³achowskiemu, Andrzejowi Szczypiorskiemu, Ricie Süssmuth (by³ej przewodni-
cz¹cej Bundestagu), Rafaelowi Scharfowi (pisarzowi ¿ydowskiemu, obywatelowi
Wielkiej Brytanii) oraz zespo³owi redakcyjnemu miesiêcznika „Jednota” (pisma
Konsystorza Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w Polsce).

–  17 listopada w warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej odby³o siê
kolejne spotkanie Komisji Trójstronnej (luterañsko-metodystyczno-reformowa-
nej). Luteranów reprezentowali: ks. ks. W³odzimierz Nast i Piotr Gaœ, metody-
stów: ks.ks. superintendenci Zbigniew Kamiñski i Jan Ostryk, a reformowanych:
dr Dorota Niewieczerza³ i ks. Lech Tranda. Cz³onkowie Komisji wymienili infor-
macje o wa¿nych wydarzeniach w ¿yciu swoich wspólnot. Przypomniano cel i
zadania wyznaczone Komisji przez powo³uj¹ce j¹ do istnienia Koœcio³y, ubole-
waj¹c, ¿e wiele okazji do sk³adania wspólnego œwiadectwa wiary i jednoœci
chrzeœcijañskiej przez polskich ewangelików trzech tradycji zosta³o z ró¿nych
powodów poniechanych lub wykorzystywanych w nik³ym stopniu. Na kolejne
spotkanie, zaplanowane na 8 grudnia, wyznaczono nastêpuj¹ce tematy: wspólne
uroczystoœci jubileuszowe roku 2000, wspólny podrêcznik do nauki religii w
szko³ach oraz rozpoczêcie rozmów o mo¿liwoœci utworzenia federacji trzech Ko-
œcio³ów ewangelickich.

–  Metropolita gnieŸnieñski abp Henryk Muszyñski wzi¹³ udzia³ 4 grudnia w
Bydgoszczy w inauguracji przez Diecezjê Pomorsko-Wielkopolsk¹ Koœcio³a



186 KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

Ewangelicko-Augsburskiego Roku Jubileuszowego 2000. Uroczystemu nabo¿eñ-
stwu dziêkczynnemu przewodniczy³ bp Jan Szarek, prezes Polskiej Rady Ekume-
nicznej. Abp Muszyñski podkreœli³, ¿e Nic tak ludzi nie ³¹czy, jak wspólna modli-
twa wyp³ywaj¹ca ze wspólnej wiary w Trójcê Przenajœwiêtsz¹ i w Chrystusa jako
Zbawiciela œwiata. Wyrazi³ te¿ nadziejê, ¿e Wielki Jubileusz 2000 lat Wcielenia
przyczyni siê do tego, ¿e chrzeœcijanie jeszcze bardziej stan¹ siê znakiem nadziei
na nowe tysi¹clecie dla wspó³czesnego œwiata, nadziei, któr¹ przynosi nam Jezus
Chrystus – Zbawiciel Œwiata. W uroczystoœciach wziêli udzia³ biskupi diecezjalni
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
oraz wojska. Nabo¿eñstwo uœwietni³ wystêp chóru Diecezji Pomorsko-Wielko-
polskiej, pod dyrekcj¹ Tadeusza Abla.

– Instytut Ekumeniczny KUL zorganizowa³ 11 grudnia  panel poœwiêcony
dyskusji nad podpisan¹ przez katolików i luteran Wspóln¹  deklaracji w spra-
wie nauki o  usprawiedliwieniu. Przy tej okazji o. prof. Celestyn Napiórkowski
przedstawi³ kolejne fazy dialogu katolicko-luterañskiego, a o. prof. Wac³aw
Hryniewicz wprowadzi³ w tematykê deklaracji. Lubelsko-che³mski biskup pra-
wos³awny Abel stwierdzi³: Wydawaæ by siê mog³o, ¿e sprawa ta w ogóle nie
dotyczy Koœcio³a prawos³awnego, a jednak nie do pomyœlenia jest sytuacja, kie-
dy Koœcio³y wypowiadaj¹ siê wspólnie na temat, który by³ koœci¹ niezgody
przez ca³e wieki, kiedy podpisuj¹ wspóln¹ deklaracjê na temat do tej pory je
dziel¹cy i jest to wy³¹cznie ich sprawa. Wielkim osi¹gniêciem dialogu ekume-
nicznego jest to, ¿e prze¿ywamy sprawy bezpoœrednio dotycz¹ce innych Koœcio-
³ów jako swoje. Dla biskupa Jana Szarka, zwierzchnika Koœcio³a Ewangelicko-
Augsburskiego i prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, podpisanie Wspólnej de-
klaracji by³o dowodem na to, ¿e dialog warto prowadziæ, nawet przez
trzydzieœci parê lat, a¿ do skutku. Stwierdzi³ te¿, ¿e konieczne jest broszurowe
wydanie dokumentu z wprowadzeniem, umo¿liwiaj¹cym jego zrozumienie
przez zwyk³ych ludzi. Niezbêdna jest tak¿e rewizja podrêczników, nie tylko
teologicznych, ale równie¿ s³u¿¹cych w nauce katechezy w szko³ach i to zarów-
no ze strony katolików, jak i ewangelików.

–  Kapelan katolicki i prawos³awny odprawili  11 grudnia przy jednym o³tarzu
wkaplicy wiêziennej nabo¿eñstwo pojednania w bia³ostockim Areszcie Œled-
czym. Po modlitwach w jêzyku polskim i starocerkiewnos³owiañskim wiêŸnio-
wie obu wyznañ oraz kapelani podzielili siê op³atkiem i prawos³awn¹ prosfor¹.
Nabo¿eñstwo zorganizowano jako przygotowanie na Jubileusz Roku 2000. Eku-
meniczne nabo¿eñstwa pojednania odprawili kapelani wiêzienni: katolicki ks.
Ryszard Pasturek i prawos³awny ks. W³odzimierz Cybuliñski.

–  15 grudnia rozdano  po raz dwudziesty czwarty doroczne Nagrody im. œw.
Brata Alberta za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie kultury, sztuki sakralnej
oraz dzia³alnoœci spo³ecznej i ekumenicznej. Wœród laureatów znaleŸli siê: aktor-
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ka Anna Seniuk (za ca³okszta³t dzia³alnoœci spo³eczno-charytatywnej i arty-
stycznej), dyrektor Muzeum Narodowego Ferdynand Ruszczyc (za szczególn¹
troskê o dziedzictwo kultury narodowej i wk³ad w rozwój muzealnictwa), du-
chowny ewangelicki ks. Jan Melcer (za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie
dzia³alnoœci ekumenicznej, charytatywnej i spo³ecznej), prawos³awny metropo-
lita Sankt Petersburga i £adogi – W³odzimierz (za wybitny wk³ad w dzie³o po-
jednania chrzeœcijan), ks. prof. Karol Mrowiec (za wybitne osi¹gniêcia nauko-
we i artystyczne na polu muzyki sakralnej), Anna Boryska (za ca³okszta³t twór-
czoœci architektonicznej ze szczególnym uwzglêdnieniem zrealizowanego
projektu Bramy III Tysi¹clecia nad Jeziorem Lednickim k. Gniezna), prof. Ta-
deusz Chrzanowski ( za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie  konserwacji zabyt-
ków sztuki polskiej), Andrzej Turczyñski (za ca³okszta³t pracy literackiej, ze
szczególnym uwzglêdnieniem twórczoœci eksponuj¹cej wartoœci chrzeœcijañ-
skie), Bazyli Piwnik (za dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i charytatywn¹), Stanis³aw
Adamiak (za dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i charytatywn¹). Nagrodê honorow¹
przyznano Barbarze Ledóchowskiej za dzia³alnoœæ na rzecz czarnych kobiet w
RPA w okresie apartheidu.

– Zak³ad Studiów i Dialogu Katolicko-Judaistycznego przy Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie w koope-
racji z Rad¹ Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego zorganizowa³ 15 grudnia
XI Sympozjum Teologiczne na temat: „Koœció³ a ¯ydzi i judaizm”. Tym razem
uwaga koncentrowa³a siê na zagadnieniu ¯ydów w Nowym Testamencie. Wys³u-
chano dwóch referatów: ks. prof. Waldemara Chrostowskiego pt. ¯ydzi „nie po-
dobaj¹ siê Bogu i sprzeciwiaj¹ siê wszystkim ludziom” (1 Tes 2, 15) – antysemi-
tyzm w Nowym Testamencie? oraz ks. prof. Micha³a Czajkowskiego pt. „Czy¿
Bóg odrzuci³ lud swój”  (Rz 11, 1) – teologia odrzucenia i zast¹pienia Izraela.

–   Jednoœæ ju¿ istnieje, gdy¿ jest istot¹ Boga. Jest wiêc ona darem, a nie stara-
niem. Symbolem tej jednoœci jest chrzest – powiedzia³ abp Karol Gustaw Ham-
mar, prymas Koœcio³a Luterañskiego Szwecji, który z okazji zakoñczenia Dni
Szwedzkich przebywa³ w Polsce. Uczestniczy³ on 17 grudnia w polsko-szwedz-
kim nabo¿eñstwie ekumenicznym w archikatedrze œw. Jana Chrzciciela w War-
szawie. Udzia³ wziêli tak¿e bp Jan Szarek, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-
Augsburskiego i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej oraz przedstawiciele parla-
mentu z marsza³kiem Maciejem P³a¿yñskim na czele. Nabo¿eñstwo by³o
poœwiêcone uczczeniu wielkiego wydarzenia ekumenicznego, jakim by³o podpi-
sanie w Augsburgu (31 paŸdziernika) przez przedstawicieli Watykanu i Œwiato-
wej Federacji Luterañskiej „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedli-
wieniu”. Modlitwê wstawiennicz¹ prowadzi³ bp Jan Szarek, przypominaj¹c s³owa
Marcina Lutra, ¿e nikt z nas nie jest panem czasu, lecz ka¿da sprawa przybiera
realne kszta³ty dopiero wówczas, gdy pozwoli na to Bóg. Przyk³adem takiej mia-
ry dziejów jest podpisana Wspólna deklaracja.



188 KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

–  Wielojêzyczne wydanie ekumenicznego t³umaczenia Ewangelii wg œw. £u-
kasza zaprezentowano 20 grudnia w Warszawie w siedzibie Towarzystwa Biblij-
nego. Zawiera ono t³umaczenie w szeœciu jêzykach: polskim, w³oskim, niemiec-
kim, angielskim, francuskim i hiszpañskim. Ekumeniczne t³umaczenie wydano w
zwi¹zku z odbywaj¹cym siê w Warszawie XXII Europejskim Spotkaniem M³o-
dych. Polski tekst Ewangelii zosta³ zaaprobowany przez dziesiêæ Koœcio³ów. Jest
on czêœci¹ przygotowywanego ekumenicznego przek³adu ca³ej Biblii.

–  W wigiliê Bo¿ego Narodzenia z inicjatywy biskupa ewangelicko-augsbur-
skiego Ryszarda Bogusza we wroc³awskim koœciele garnizonowym œw. El¿biety
zosta³a odprawiona pasterka ekumeniczna, w której uczestniczyli duchowni i
wierni szeœciu Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Nabo¿eñstwo poprowadzi³ rzymsko-
katolicki metropolita wroc³awski kard. Henryk Gulbinowicz wraz z abp. Jeremia-
szem, ordynariuszem diecezji wroc³awsko-szczeciñskiej Polskiego Autokefalicz-
nego Koœcio³a Prawos³awnego, bp. Ryszardem Boguszem, zwierzchnikiem diece-
zji wroc³awskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, bp. Wies³awem
Sko³uckim, ordynariuszem diecezji wroc³awsko-szczeciñskiej Koœcio³a Polsko-
katolickiego oraz przedstawicielami Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego i
Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów. Na zakoñczenie nabo¿eñstwa duchowni udzieli-
li zebranym b³ogos³awieñstwa i podzielili siê op³atkiem. W pasterce ekumenicz-
nej uczestniczyli przedstawiciele miejscowych w³adz pañstwowych i samorz¹do-
wych.

–  Prostota pozwala nam odkryæ wewnêtrzn¹ wolnoœæ, której wszyscy pragnie-
my – z takim przes³aniem zwróci³ siê 28 grudnia brat Roger do 70 tys. uczestni-
ków rozpoczêtego w³aœnie Europejskiego Spotkania M³odych, zebranych na wie-
czornej modlitwie w hali Torwaru w Warszawie. Wieczorna modlitwa rozpoczy-
naj¹ca spotkanie przybra³a tradycyjn¹ dla Wspólnoty Taizé formê œpiewu
krótkich kanonów w ró¿nych jêzykach: francuskim, polskim, niemieckim oraz po
³acinie.  Po kilkunastu minutach œpiewania kanonów na miejsce modlitwy w hali
dotar³ brat Roger w otoczeniu dzieci. Zachêca³ on m³odych do trwania na modli-
twie i nie zniechêcania siê trudnoœciami. Tak czêsto nie umiemy siê modliæ, ale
nie lêkamy siê: chocia¿ mamy usta zamkniête, ale nasze serce mówi do Boga i
Bóg nas s³yszy – przekonywa³. Gdy skoñczy³ mówiæ dzieci zanios³y i przekaza³y
wszystkim braciom uczestnicz¹cym w modlitwie wieczornej p³omieñ œwiec. Po
chwili ka¿de z dzieci wymieni³o kraje, których przedstawiciele uczestnicz¹ w
modlitwach. Zabrzmia³y dŸwiêki kanonów, modlitwy w intencjach ca³ego œwiata.
Specjalne przes³ania uczestnicy spotkania otrzymali od papie¿a Jana Paw³a II,
patriarchy Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego Aleksego II i sekretarza gene-
ralnego ONZ Kofi Annana. Spotkanie zakoñczy³o siê 1 stycznia roku 2000.

–  Dnia 29 grudnia w siedzibie biskupa naczelnego Koœcio³a Starokatolickiego
Mariawitów W³odzimierza Jaworskiego odby³o siê spotkanie hierarchów maria-
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wickich z nowym rzymskokatolickim ordynariuszem diecezji p³ockiej, biskupem
Stanis³awem Wielgusem, któremu towarzyszyli biskup pomocniczy Roman Mar-
cinkowski i ks. prof. Henryk Seweryniak. Stronê mariawick¹, poza biskupem na-
czelnym, reprezentowali: biskup diecezji œl¹sko-³ódzkiej Ludwik Jab³oñski i bi-
skup Roman Nowak. Przedstawiciele strony rzymskokatolickiej najpierw weszli
do Œwi¹tyni Mi³osierdzia i Mi³oœci, gdzie bp Roman Nowak udzieli³ im niezbêd-
nych informacji. Nastêpnie, po oficjalnym powitaniu, rozpoczêto dzielenie siê
op³atkiem. Potem przyst¹piono do omawiania spraw dotycz¹cych obu Koœcio³ów
zarówno na terenie P³ocka, jak i ogólnopolskim. Podczas  dyskusji zwrócono
uwagê na trudnoœci dialogu ekumenicznego oraz potrzebê prostowania b³êdnych
opinii o Koœciele Starokatolickim Mariawitów pojawiaj¹cych siê w prasie i nie-
których ksi¹¿kach. Ks. bp S. Wielgus zaznaczy³, ¿e jako nowy pasterz diecezji
p³ockiej pragnie kontynuowaæ dobre, wzajemne kontakty obu Koœcio³ów. Uzgod-
niono, ¿e delegacja rzymskokatolicka, z udzia³em biskupa ordynariusza, weŸmie
udzia³ w centralnych mariawickich obchodach Wielkiego Jubileuszu, które odbê-
d¹ siê 15 sierpnia w P³ocku. Bp W. Jaworski przyj¹³ zaœ zaproszenie do udzia³u w
centralnej uroczystoœci rzymskokatolickiej diecezji p³ockiej dnia 7 maja. Z inicja-
tywy bpa Marcinkowskiego ma byæ opracowany tekst modlitwy o pojednanie,
który po zaakceptowaniu przez obie strony w³¹czony zostanie do wy¿ej wspo-
mnianych nabo¿eñstw. Podsumowaniem wizyty by³o przyjêcie ramowego pro-
gramu obchodu Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan oraz zaproszenie
przedstawicieli Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów  do z³o¿enia wizyty w
rezydencji biskupa rzymskokatolickiego.

Opracowa³: Karol Karski
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R E C E N Z J E

Krzysztof Leœniewski, Jadwiga Leœniewska [red.]:

PRAWOS£AWIE.
ŒWIAT£O WIARY I ZDRÓJ DOŒWIADCZENIA

Lublin: Prawos³awna Diecezja Lubelsko-Che³mska 1999, 619 ss.

W ostatnich latach ukazuje siê na polskim rynku ksiêgarskim coraz wiêcej
publikacji na temat prawos³awia. Czy jest to jednak iloœæ wystarczaj¹ca, by za-
spokoiæ przynajmniej podstawowe potrzeby? Wra¿enie sporej iloœci ju¿ wyda-
nych publikacji, jakie móg³by zostawiæ pobie¿ny ich przegl¹d, dosyæ szybko
znika choæby przy dok³adniejszej analizie zarówno tematyki, jak i rodzaju prze-
znaczenia. Okazuje siê, ¿e obok wydañ o charakterze mniej lub bardziej popu-
laryzatorskim, wiele z nich to studia naukowe, skierowane do wê¿szego grona
specjalistów. Przede wszystkim jednak s¹ to prace dotycz¹ce bardzo ró¿nych
aspektów prawos³awia. Stosunkowo liczne s¹ ksi¹¿ki na temat ikonografii i
sztuki cerkiewnej, ró¿nych aspektów duchowoœci i liturgii wschodniej. Mniej
ju¿ znajd¹ zainteresowani histori¹ lub problemami, które wspó³czeœnie prze¿y-
wa ta czêœæ chrzeœcijañstwa. Zauwa¿a siê brak ca³oœciowych, podrêcznikowych
opracowañ. Co prawda czytelników o zainteresowaniach œciœle teologicznych
mo¿na odes³aæ do bardziej ogólnych prac, jak na przyk³ad Teologia bizantyjska
J. Meyendorffa, Prawos³awie P. Evdokimowa, czy Prawos³awie S. Bu³gakowa,
maj¹ one jednak opiniê dosyæ trudnych w odbiorze.  W tê lukê wchodzi ostatnia
publikacja Prawos³awnej Diecezji Lubelsko-Che³mskiej Prawos³awie. Œwiat³o
wiary i zdrój doœwiadczenia pod redakcj¹  Krzysztofa Leœniewskiego i Jadwigi
Leœniewskiej. Podrêcznik to dosyæ obszerny, bo licz¹cy ponad 600 stron, ale i
zamierzenie redakcji, by ukazaæ prawos³awie w sposób integralny, brzmi po-
wa¿nie bior¹c pod uwagê zakres tematyki, jaki kryje siê pod pojêciem “prawo-
s³awie”.

Jak redaktorzy radz¹ sobie z tym przedsiêwziêciem? Jakie zabiegi zosta³y
zastosowane, by prawos³awie przedstawiæ mo¿liwie szeroko i reprezentatywnie?
Wydaje siê, ¿e s³u¿y temu zarówno wybór autorów i tematyki, jak i przemyœlana
struktura ksi¹¿ki. Dwudziestu dwu autorów, których znajdujemy w spisie treœci,
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to przedstawiciele ró¿nych œrodowisk z ró¿nych szerokoœci geograficznych, re-
prezentanci prawos³awia amerykañskiego, greckiego, rosyjskiego i polskiego, du-
chowni i œwieccy znawcy przedmiotu. O wyborze decydowa³a z pewnoœci¹ kom-
petencja autorów, ale zaufanie wzbudza dodatkowo fakt, ¿e wiedza ³¹czy siê w
tym wypadku z doœwiadczeniem i na temat monastycyzmu wypowiada siê du-
chowny, o pos³udze ¿ony kap³ana pisze “matuszka”, a o prawos³awiu w Polsce
mówi¹ polscy autorzy.

Dwadzieœcia szeœæ artyku³ów redaktorzy podzielili na osiem rozdzia³ów.
Ka¿dy tekst stanowi odrêbn¹ ca³oœæ, równoczeœnie jednak jest czêœci¹ wiêkszego
zagadnienia. Pierwszy artyku³ ka¿dego rozdzia³u jest zwykle wprowadzeniem,
czyli ogólnym opracowaniem problemu, nastêpne dotycz¹ bardziej szczegó³o-
wych kwestii pog³êbiaj¹cych temat. Pocz¹tkowe cztery rozdzia³y stanowi¹ czêœæ
œciœle teologiczn¹, pozosta³e cztery poruszaj¹ kwestie pastoralne, moralne, arty-
styczne i historyczne.

Rozdzia³ I prawie w ca³oœci poœwiêcony jest roli Tradycji, która jest Ÿró-
d³em wiary Koœcio³a i doktryny. Autor pierwszego artyku³u G. Bebis ukazuje
specyfikê prawos³awnego rozumienia Tradycji, w sk³ad którego wchodzi ju¿ Pi-
smo Œwiête, jako tzw. “tradycja Apostolska”, tradycja patrystyczna stanowi¹ca
kryterium interpretacji nauki Aposto³ów, a tak¿e osi¹gniêcia pierwszych siedmiu
Soborów Powszechnych. Jednoczeœnie, co warto zauwa¿yæ, autor przestrzega
przed zawê¿aniem Tradycji do jej statycznego ujmowania. Podkreœlaj¹c, ¿e Tra-
dycja to dynamiczne i charyzmatyczne wydarzenie zwi¹zane bardziej z doœwiad-
czeniem Koœcio³a, ni¿ z jego nauk¹ G. Bebis mówi o modlitwie, liturgii i zagad-
nieniach moralnych jako czêœci Tradycji nie mniej wa¿nej ni¿ doktryna okreœlona
przez Ojców i Sobory. Tradycja to ¿ycie Koœcio³a w Duchu Œwiêtym, doœwiad-
czenie Boga, które na zewn¹trz przejawiaæ siê bêdzie w rozmaitych formach: bi-
blijnej, doktrynalnej, kanonicznej, artystycznej, liturgicznej, monastycznej i in-
nych.

Biblijne zaproszenie “chodŸ i zobacz” wielu osobom kojarzyæ siê bêdzie
przede wszystkim  z liturgicznym œpiewem, dymem kadzid³a, ikonami i mo-
dlitewnym skupieniem. Doœwiadczeniu obecnoœci Boga w czasie prze¿ywa-
nym na co dzieñ pomaga rytm roku liturgicznego. Rozdzia³ II jest zaprosze-
niem do g³êbszego prze¿ycia œwiêtoœci czasu. W czterech artyku³ach Autorzy
przybli¿aj¹ czytelnikowi liturgiczn¹ tradycjê Koœcio³a prawos³awnego. Obok
katechizmowych informacji na temat nabo¿eñstw w ci¹gu roku, rytmu tygo-
dnia i dnia oraz wyjaœnienia problemów zwi¹zanych z kalendarzami, znaj-
dziemy wiele myœli, które pozwol¹ zrozumieæ prawos³awn¹ specyfikê do-
œwiadczenia harmonii roku liturgicznego czy znaczenie modlitwy. Szczegól-
nie dok³adnie omówiono Paschê oraz okres Wielkiego Postu. Akcent s³uszny,
trudno bowiem zrozumieæ prawos³awie bez uœwiadomienia sobie paschalnej
wra¿liwoœci wschodniego ducha, skoncentrowanej nie na rozpamiêtywaniu
pasyjnych wydarzeñ Wielkiego Postu, lecz na oczekiwaniu i prze¿yciu rado-
œci Zmartwychwstania.
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W rozdziale III autorzy daj¹ czytelnikowi mo¿liwoœæ wejrzenia we
wschodni¹ duchowoœæ piêknie okreœlon¹ jako “Pielgrzymowanie ku Bogu”.
Jedynie prawdziwie Œwiêtym jest Bóg, ale prawos³awie przypomina, ¿e Bóg
sta³ siê cz³owiekiem, po to by cz³owiek sta³ siê Bogiem i st¹d swój ostateczny
cel cz³owiek mo¿e osi¹gn¹æ na drodze przebóstwienia. Wœród wielu sposo-
bów wiod¹cych do tego celu tradycyjnie uprzywilejowany tutaj zosta³ mona-
stycyzm, chocia¿ czytelnik mniej zainteresowany t¹ drog¹ znajdzie wiele
innych propozycji. Jedn¹ z nich jest praktykowanie modlitwy Jezusowej, sta-
nowi¹cej puls wewnêtrznego ¿ycia ca³ego Koœcio³a prawos³awnego. Nawet
jeœli artyku³ metropolity Sawy (Hrycuniaka) nie przekona do wejœcia na
tak trudny szlak, to z pewnoœci¹ go przybli¿y na p³aszczyŸnie intelektualnej.
Na specjaln¹ uwagê, przynajmniej z dwóch powodów, zas³uguje artyku³ abpa
Jeremiasza (Anchimiuka) poœwiêcony modlitwie i pracy. Powód pierwszy to
wyraŸnie zaakcentowany w tekœcie, bardzo charakterystyczny dla prawo-
s³awia, a mniej widoczny w poprzednich rozdzia³ach w¹tek wspó³odpowie-
dzialnoœci cz³owieka za zbawienie ca³ego kosmosu. Praca dziêki której niknie
przeciwstawienie istnienia cz³owieka istnieniu œwiata, jak to ujmuje abp
Jeremiasz, musi byæ g³êboko przepojona modlitw¹, by nie mia³a tendencji
niszczycielskich, a by³a wspó³dzia³aniem w stwórczym i zbawczym dziele
Boga. Autor ukazuje i nazywa niebezpieczeñstwa, do jakich doprowadzi³o ro-
zerwanie tej jednoœci. S¹ to spirytualizacja modlitwy i materializacja pracy.
Modlitwa sta³a siê domen¹ duchowieñstwa, zepchniêto j¹ do koœcio³ów, gdzie
zmieni³a siê w rytua³ i magiê. Praca zaœ nie jest ju¿ narzêdziem twórczej
przemiany œwiata, lecz jego wykorzystywaniem, czego konsekwencj¹ jest
poczucie pustki, które cz³owiek usi³uje zape³niæ zapracowaniem i ucieczkê
 w œwiat iluzji. Postulat ponownego uœwiêcenia pracy poprzez zharmonizowa-
nie jej z modlitw¹, tak potrzebny we wspó³czesnym œwiecie, zas³uguje na
chwilê refleksji i jest to drugi powód, dla którego warto wnikliwie przeczytaæ
ten tekst.

Nie tylko dzia³alnoœæ cz³owieka, jak¹ jest praca ma s³u¿yæ ukazywaniu
obecnoœci Boga w œwiecie. Koœció³ pomaga uœwiadomiæ ci¹g³¹ jego obecnoœæ
poprzez zwi¹zanie wa¿nych etapów i sytuacji w ¿yciu cz³owieka ze znakami,
jakimi s¹ sakramenty. Rozdzia³ IV poœwiêcony œwiêtym misteriom przypomina,
¿e chocia¿ w sensie œcis³ym prawos³awni przyjmuj¹ siedem sakramentów, to
samo pojêcie sakramentu traktuj¹ du¿o szerzej. Ca³e ¿ycie Koœcio³a jest jednym
wielkim misterium, czyli znakiem dzia³ania Trójcy Œwiêtej. Szczególne znacze-
nie ma w Koœciele prawos³awnym Eucharystia – Boska Liturgia, która niekiedy
przedstawiana jest jako g³ówny i najwiêkszy sakrament, lecz w istocie swej jest
misterium wspólnoty, sposobem pojmowania samego Koœcio³a. Dla prawos³aw-
nego chrzeœcijanina Koœció³ jest tam, gdzie gromadzi siê wspólnota przy spra-
wowaniu Eucharystii, czyli Boskiej Liturgii. Eucharystia jest Ÿród³em ¿ycia i
jednoœci Koœcio³a lokalnego, a tak¿e misterium ³¹cznoœci wierz¹cych z Chry-
stusem i ca³ego kosmosu z Bogiem.
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Dwa artyku³y nastêpnego rozdzia³u wprowadzaj¹ czytelnika w proble-
my pastoralne Koœcio³a prawos³awnego. W pierwszym omówiono kwestiê
pos³ugi kap³ana, w drugim diakoniê ¿ony kap³ana. Tekst ks. Roœcis³awa Ko-
z³owskiego to spojrzenie na kap³añstwo od momentu powo³ania, poprzez
œwiêcenia i pracê duszpastersk¹, uwzglêdniaj¹ce donios³oœæ i piêkne momen-
ty tej pos³ugi, jak i problemy, które mog¹ prze¿ywaæ i czêsto prze¿ywaj¹
ksiê¿a na poszczególnych etapach swojej drogi. Autor wylicza elementy po-
zwalaj¹ce odró¿niæ prawdziwe powo³anie od jego braku, mówi o postawie i
najwa¿niejszych obowi¹zkach kap³ana, proponuje te¿ pewn¹ ich hierarchiê,
cenn¹ w momentach znu¿enia i poczucia bezsilnoœci wobec nadmiernych
oczekiwañ zarówno wobec siebie samego, jak i ze strony parafii. Doskona³e
uzupe³nienie tego tekstu stanowi artyku³ Izabeli Kochan poœwiêcony diakonii
¿ony kap³ana. Autorka dzieli siê swoimi prze¿yciami i refleksjami nad rol¹
¿ony, rodziny i domu ksiêdza w parafii, pisze o czêsto nie³atwej koniecznoœci
pogodzenia obowi¹zków rodzinnych i zawodowych z rol¹ “matki” ca³ej
wspólnoty parafialnej, o bolesnym braku prywatnoœci i jednoczesnej potrze-
bie otwarcia na drugiego cz³owieka, które jest dowodem naszej wiary. Tekst
godny jest podkreœlenia, bo choæ temat wzbudza wiele zainteresowania i emo-
cji, nie znalaz³ dot¹d szerszego opracowania w prawos³awnym piœmiennic-
twie teologicznym.

Coraz czêœciej natomiast pojawiaj¹ siê wypowiedzi pozwalaj¹ce poznaæ
stanowisko Koœcio³a prawos³awnego wobec wyzwañ wspó³czesnego œwiata.
Temu tematowi w ca³oœci poœwiêcone by³o przemówienie patriarchy ekume-
nicznego Bart³omieja I wyg³oszone w Sejmie 25 stycznia 2000 r. W recenzowa-
nej ksi¹¿ce tej problematyce poœwiêcony jest rozdzia³ VI. Do ciekawszych z
poruszanych w tym rozdziale zagadnieñ nale¿y ju¿ sam proces kszta³towania
siê oficjalnych opinii Koœcio³a na temat aktualnych problemów moralnych. Ofi-
cjalne stanowisko Koœcio³a w sprawach szczególnie trudnych wypracowuje i
okreœla sobór lokalny lub panprawos³awny. Do takiej koniecznoœci dochodzi
jednak rzadko. Zwykle dla pojawiaj¹cych siê nowych zagadnieñ punktem od-
niesienia jest ju¿ istniej¹ca tradycja doktrynalna, kanoniczna oraz moralna i w
oparciu o nie wyjaœnia siê powsta³y problem. W ten sposób podchodzi siê do
eutanazji, aborcji, bioetyki czy praw cz³owieka, gdzie punktem odniesienia jest
szacunek do ¿ycia ludzkiego i poszanowanie ludzkiej godnoœci. Podobnie w
kwestii rozwodów i ma³¿eñstw mieszanych swój negatywny stosunek Koœció³
prawos³awny ³agodzi przez stosowan¹ od wieków zasadê ekonomii, pozwalaj¹-
c¹ na b³ogos³awienie drugiego, a nawet trzeciego zwi¹zku ma³¿eñskiego. Rów-
nie interesuj¹co przedstawia siê stosunek Koœcio³a prawos³awnego do pañstwa i
polityki, oparty na zasadzie synergii, czyli dosyæ œcis³ej wspó³pracy miêdzy
Koœcio³em a pañstwem. Idealne wcielenie tej zasady ks. Stanley Harakas widzi
w modelu Cesarstwa Bizantyñskiego, kiedy pañstwo zapewnia³o Koœcio³owi
mo¿noœæ funkcjonowania, Koœció³ zaœ ze swej strony popiera³ zachodz¹ce tam
procesy polityczne. O szczególnym stosunku Koœcio³a prawos³awnego do pañ-
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stwa œwiadczy te¿ instytucja etnarchii, która ma miejsce wtedy, gdy przywódca
religijny kraju zostaje g³ow¹ pañstwa. Trzeba dodaæ, ¿e sprawowanie takiej
w³adzy jest czasowe i dotyczy sytuacji wyj¹tkowych, a Koœció³ prawos³awny w
zasadzie przeciwny jest tworzeniu pañstwa teokratycznego. Znany ze swego
zaanga¿owania w problemy, jakie prze¿ywa wspó³czesny œwiat, przywo³any ju¿
wy¿ej patriarcha ekumeniczny Bart³omiej I zas³uguje na ponowne przypomnie-
nie przy przedstawieniu stosunku Koœcio³a prawos³awnego do kryzysu ekolo-
gicznego. Zaanga¿owanie w ochronê œrodowiska naturalnego to wa¿ny element
dzia³alnoœci Patriarchatu Ekumenicznego, jeden z punktów odbudowy ducho-
wej Europy. Patriarcha nie tylko nawo³uje o wiêksz¹ wra¿liwoœæ na tym polu,
ale sam wci¹¿ podejmuje szereg inicjatyw. W tym kontekœcie artyku³ Elisabeth
Theokritoff, ukazuj¹cy zagadnienie ochrony œrodowiska naturalnego jako pro-
blem chrzeœcijañski, jest nastêpnym przyk³adem coraz wiêkszego zaanga¿owa-
nia prawos³awia w ruch ekologiczny. Jedn¹ z przyczyn zniszczenia Ziemi Au-
torka widzi w g³êboko zakorzenionych b³êdnych postawach wobec Boga, œwia-
ta i drugiego cz³owieka. Zagubiliœmy wra¿liwoœæ wspó³zale¿noœci i
wspó³dzia³ania. Czy potrzebujemy ratowaæ Ziemiê? W pewnym sensie nie mu-
simy, odpowiada Autorka, Ziemia z jej mieszkañcami jest ju¿ zbawiona w
Chrystusie. Nas jednak nie zwalnia to z odpowiedzialnoœci za ni¹. Zaanga¿owa-
nie w ochronê œrodowiska E. Theokritoff uwa¿a za jedno z najbardziej przeko-
nywuj¹cych œwiadectw naszej wiary w Zbawiciela œwiata.

Obraz prawos³awia, w którym nie ma ostrej ró¿nicy miêdzy tym co ducho-
we, a tym co estetyczne, by³by niepe³ny bez uwzglêdnienia ikonografii, architek-
tury czy muzyki cerkiewnej. W rozdziale VII “Piêkno w s³u¿bie zbawieniu” te
w³aœnie zagadnienia zosta³y kolejno omówione. Dwa pocz¹tkowe artyku³y “Po-
chodzenie i znaczenie ikon” Kurta Weizmanna oraz “Sztuka i architektura prawo-
s³awna” John’a Yanniasa stanowi¹ zwiêz³e i jasne wprowadzenie w historiê roz-
woju sztuki reprezentatywnej i architektury oraz ich znaczenia w chrzeœcijañ-
stwie. Z pozosta³ych trzech tekstów jeden poœwiêcony jest rozwojowi
bizantyñskiej muzyki cerkiewnej, a dwa kolejne dotycz¹ rozwoju architektury i
œpiewu liturgicznego w Koœciele prawos³awnym w Polsce. Nie brak fachowej i
³atwo dostêpnej literatury w jêzyku polskim na ten temat, na co zwracaj¹ uwagê
redaktorzy. Trudniej z dostêpnoœci¹ do publikacji muzycznych, dlatego nale¿a³o-
by pogratulowaæ pomys³u, by w³¹czyæ to zagadnienie do ksi¹¿ki. Bardziej zainte-
resowanym architektur¹ warto zwróciæ jednak uwagê na artyku³ prof. Aleksandra
Grygorowicza “Architektura œwi¹tyñ prawos³awnych w Polsce”, który stanowi
pierwsz¹ próbê ukazania historycznego rozwoju architektury Koœcio³a prawo-
s³awnego w Polsce.

Ostatni rozdzia³, najobszerniejszy, bo licz¹cy ponad dwieœcie stron, po-
œwiêcony jest tematyce historycznej Koœcio³a prawos³awnego. Z wyj¹tkiem arty-
ku³u Aristeidesa Papadakisa, bêd¹cego zarysem dziejów prawos³awia w œwiecie,
teksty dotycz¹ przesz³oœci Koœcio³a prawos³awnego na ziemiach polskich od wie-
ku IX do czasów wspó³czesnych. Kolejno opracowano zagadnienia zwi¹zane z
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dwoma tradycjami, do których odwo³uje siê prawos³awie w Polsce: cyrylometo-
diañskiej i kijowskiej. Problem przesz³oœci cyrylometodiañskiej Polski po³u-
dniowej i chrztu Wiœlan w odmiennej tradycji blisko sto lat przed oficjalnym
przyjêciem chrztu w 966 r., stanowi jedno z najbardziej zagadkowych zagad-
nieñ w polskiej historiografii. Podstawow¹ tego przyczyn¹ jest niewielka iloœæ
enigmatycznych Ÿróde³ zarówno pisanych, jak i archeologicznych. Jednoznacz-
na interpretacja spuœcizny œwiêtych Cyryla i Metodego jest tym trudniejsza, ¿e
oprócz prawos³awnych odwo³uj¹ siê do niej tak¿e grekokatolicy i Koœció³
rzymskokatolicki. Jest ona te¿ czêœci¹ sk³adow¹ tradycji kijowskiej. Zwraca na
to uwagê prof. Aleksander Naumow, który analizuje w swoim artykule rozwój i
rolê tradycji kijowskiej w prawos³awiu pañstwa polskiego a¿ do wieku XVII.
Unia Brzeska i jej wp³yw na sytuacjê Koœcio³a prawos³awnego w Polsce, dzia-
³alnoœæ œw. metropolity Piotra Mohy³y, powstanie Chmielnickiego i prawos³a-
wie pod zaborami – to najwa¿niejsze kwestie, o których mówi prof. Antoni
Mironowicz w artykule obejmuj¹cym lata 1596-1918. O skomplikowanych lo-
sach prawos³awia w Polsce w wieku XX obszernie pisze Grzegorz Kupriano-
wicz.

Ksi¹¿ka poprzedzona zosta³a krótkim s³owem “Od redakcji”, a na koñcu
zaopatrzona w notê bibliograficzn¹ oraz spis “Wybranej literatury polskojê-
zycznej”, który zapewne bêdzie cenn¹ pomoc¹ dla osób zainteresowanych po-
g³êbieniem poruszanych w ksi¹¿ce zagadnieñ. Do wczeœniej wspomnianych za-
let tej publikacji, jakimi s¹: starannie przemyœlana, przejrzysta struktura, piêk-
nie sformu³owane tytu³y rozdzia³ów, prosty jêzyk i jasnoœæ wyk³adu, dodaæ
nale¿y mo¿liwoœæ potraktowania jej zarówno jako zwartej ca³oœci, a tak¿e jako
zbioru odrêbnych artyku³ów. Dodatkowy atut stanowi fakt, ¿e o prawos³awiu
pisz¹ prawos³awni. Dla odbiorców prawos³awnych bêdzie to g³os o nich sa-
mych, dla katolików i protestantów interesuj¹ce spojrzenie na wiele aspektów
prawos³awia “od œrodka”. Dla katolika kszta³c¹ce mo¿e byæ odkrycie, ¿e s³owo
“prawos³awny” okreœla niejednokrotnie wartoœci, które przyzwyczailiœmy siê
uwa¿aæ za w³asnoœæ wy³¹cznie katolick¹. Podkreœliæ trzeba tak¿e, ¿e chocia¿
redaktorzy próbuj¹ usprawiedliwiæ pominiêcie tematyki ekumenicznej, sama
ksi¹¿ka ma charakter na wskroœ ekumeniczny. Stanowisko prawos³awia zosta³o
przedstawione w sposób rzeczowy i otwarty, bez ducha polemiki i ciasnego
konfesjonalizmu. Czy osi¹gniêty zosta³ cel ksi¹¿ki, by prawos³awie przedstawiæ
w sposób integralny? Ksi¹¿ka stanowi logiczn¹ ca³oœæ, szeroko ukazuje prawo-
s³awie uwzglêdniaj¹c ró¿ne jego aspekty, a wybór treœci, zapewne nie jedyny z
mo¿liwych, dokonany zosta³ trafnie. Pewien niepokój mo¿e budziæ wra¿enie
geograficznego ograniczenia dorobku prawos³awia do obszaru Bizancjum i S³o-
wiañszczyzny, spowodowane brakiem jasno sprecyzowanego wk³adu, jaki
wniesiono w tê tradycjê na po³udniu i zachodzie Europy oraz poza Europ¹.
Brak ten w du¿ej mierze wyjaœnia jednak ju¿ i tak spora objêtoœæ ksi¹¿ki oraz
fakt, ¿e jest to publikacja przeznaczona dla czytelnika polskiego, który zapew-
ne najbardziej zainteresowany bêdzie szeroko tutaj uwzglêdnion¹ problematyk¹
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s³owiañsk¹. Postulat opracowania dorobku prawos³awia greckiego, gruziñskie-
go, czy amerykañskiego oraz wspó³czesnych nurtów w teologii prawos³awnej
potraktowaæ mo¿na zatem jako propozycjê przygotowania nastêpnej tego typu
publikacji.

Ksi¹¿ka skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Dla prawos³awnych
– i nie tylko – stanowiæ bêdzie bardzo dobry podrêcznik. Wnikliwe i fachowe ar-
tyku³y zainteresuj¹ zarówno studentów, jak i naukowców, szczególnie teologów,
historyków, historyków sztuki, muzykologów. Ksi¹¿ka jest te¿ godna polecenia
jako pomoc dla katechetów, pedagogów i wyk³adowców.

Alicja Chrin
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