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ARTYKU£Y

KAROL KARSKI

DIALOGI DWUSTRONNE
KOŒCIO£A RZYMSKOKATOLICKIEGO

Dialog dogmatyczny miêdzy dwoma ró¿nymi wyznaniami chrzeœcijañskimi
ma stosunkowo d³ug¹ tradycjê. Z nowszych czasów warto przypomnieæ rozmowy
pomiêdzy anglikanami i starokatolikami, uwieñczone w 1931 porozumieniem w
sprawie interkomunii. Dopiero jednak w drugiej po³owie lat szeœædziesi¹tych dialog dwustronny sta³ siê wa¿nym elementem ruchu ekumenicznego. Sta³o siê to za
przyczyn¹ Koœcio³a Rzymskokatolickiego, który, jak siê okaza³o, preferuje tê
formê dialogu. Jest to wynikiem jego centralistycznej struktury oraz uwarunkowanego historycznie bardzo zró¿nicowanego stosunku do poszczególnych wyznañ. Pod wp³ywem Koœcio³a Rzymskokatolickiego, który uznaje swój Koœció³
za Koœció³ œwiatowy, a nie za zwi¹zek Koœcio³ów regionalnych lub lokalnych,
inne Koœcio³y, zw³aszcza protestanckie, uœwiadomi³y sobie silniej swój ponadnarodowy i ponadregionalny charakter. Ponadto coraz szerzej torowaæ sobie zaczê³o
drogê przekonanie, ¿e wyjaœnienie faktycznych zgodnoœci i ró¿nic, przezwyciê¿anie tradycyjnych kontrowersji i osi¹gniêcie zbli¿enia mo¿na ³atwiej uzyskaæ w
bezpoœredniej rozmowie dwóch zainteresowanych partnerów, rozmowie skoncentrowanej wokó³ specyficznych zagadnieñ, ni¿ w dialogu wielostronnym, w którym prezentowane s¹ ró¿ne tradycje koœcielne i stanowiska.
Rozmowy tego typu s¹ obecnie prowadzone niemal przez wszystkie wspólnoty wyznaniowe b¹dŸ to na p³aszczyŸnie œwiatowej, b¹dŸ regionalnej, b¹dŸ krajowej. Uczestnicz¹ w nich przedstawiciele nastêpuj¹cych tradycji chrzeœcijañskich:
adwentyœci, anglikanie, chrzeœcijanie asyryjscy, chrzeœcijanie orientalni (przedchalcedoñczycy), baptyœci, ewangelicy unijni, katolicy rzymscy, luteranie, mennonici, metodyœci, prawos³awni, reformowani, starokatolicy, uczniowie Chrystusa i zielonoœwi¹tkowcy.
Na szczeblu œwiatowym prowadzi siê, przejœciowo przerwano lub zakoñczono
ponad 30 rozmów dwustronnych, w których uczestnicz¹: katolicy-prawos³awni,
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katolicy-chrzeœcijanie orientalni, katolicy-chrzeœcijanie asyryjscy, katolicy-anglikanie, katolicy-luteranie, katolicy-reformowani, katolicy-metodyœci, katolicymennonici, katolicy-baptyœci, katolicy-uczniowie Chrystusa, katolicy-zielonoœwi¹tkowcy, prawos³awni-chrzeœcijanie orientalni, prawos³awni-starokatolicy,
prawos³awni-anglikanie, prawos³awni-luteranie, prawos³awni-reformowani, chrzeœcijanie orientalni-anglikanie, chrzeœcijanie orientalni-reformowani, starokatolicyanglikanie, anglikanie-luteranie, anglikanie-reformowani, anglikanie-metodyœci,
luteranie-reformowani, luteranie-metodyœci, luteranie-baptyœci, luteranie-adwentyœci, reformowani-metodyœci, reformowani-baptyœci, reformowani-uczniowie Chrystusa, reformowani-zielonoœwi¹tkowcy, reformowani-adwentyœci1.
Rozmowy te – pisze wybitny znawca zagadnienia, prof. Harding Meyer – wyró¿niaj¹ siê trzema cechami:
1. Maj¹ one /.../ formê spotkañ dwustronnych, w których z regu³y uczestnicz¹
dwaj partnerzy koœcielni. Metoda ta odpowiada faktowi, ¿e historyczne podzia³y
koœcielne by³y w istocie zawsze zdarzeniami dwustronnymi, pomaga te¿ ona rozmowom osi¹gn¹æ maksimum œcis³oœci i koncentracji. Pozwala podejœæ ze œwiadomoœci¹ do specyficznych zagadnieñ kontrowersyjnych, które dziel¹ dwa Koœcio³y
i znajduj¹ czêœciowo odbicie w formalnych potêpieniach; pozwala te¿ wyartyku³owaæ optymalne specyficzne elementy wspólne, które mimo podzia³u zosta³y zachowane przez dwa Koœcio³y.
2. Przewa¿nie maj¹ one oficjalny status koœcielny. To znaczy, ich uczestnicy
„s¹ mianowani przez najwy¿sze autorytety zarówno Koœcio³a katolickiego, jak i
drugiego, w danym dialogu zaanga¿owanego partnera” (kard. Willebrands,
1968). Oczywiœcie z tego powodu wyniki dialogu nie maj¹ jeszcze wi¹¿¹cej mocy
koœcielnej. Ale oficjalny status koœcielny tych dialogów wznosi je ponad zwyk³e
prywatne rozmowy teologiczne i mo¿e przyczyniæ siê do popierania w ¿yciu danego Koœcio³a wa¿nego procesu recepcji rezultatów dialogu.
3. Pod wzglêdem charakteru s¹ to rozmowy dogmatyczne. Chodzi wiêc o przezwyciê¿enie odziedziczonych ró¿nic teologicznych i eklezjologicznych oraz o
opracowanie lub pog³êbienie zgodnoœci pogl¹dów. Dialogom tym towarzyszy
przekonanie, ¿e ró¿nice dogmatyczne, przyjmowane przez nasze Koœcio³y wraz
z ca³ym dziedzictwem historycznym, zachowuj¹ swoj¹ aktualnoœæ tak¿e dzisiaj, i
¿e dlatego trzeba siê nimi bli¿ej zaj¹æ, jeœli chce siê osi¹gn¹æ trwa³¹ wspólnotê2.
Prof. Meyer zwraca uwagê, ¿e w prowadzonych dialogach dominuj¹ wyraŸnie
trzy obszary tematyczne:
a) Problem pojmowania i praktykowania Eucharystii;
b) problem ordynowanego urzêdu koœcielnego, który ³¹czy siê przewa¿nie
z problemem urzêdu biskupiego, niekiedy te¿ z problemem urzêdu papieskiego;
1
Por. Growth in Agreement II. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World
Level, 1982-1998, ed. by J. Gros, H. Meyer. W.G. Rush, Geneva 2000.
2
H. Meyer, Jednoœæ Koœcio³a w duchu i prawdzie, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” (skrót: SiDE),
Warszawa 1984, nr 3, s. 81n.
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c) problem autorytetu w Koœciele, z którym wi¹¿e siê problem autorytetu Pisma Œwiêtego, wyznañ wiary, soborów i uchwa³ soborowych, dogmatów i tradycji; problem ten ³¹czy siê œciœle z problemem przewodniego urzêdu koœcielnego3.
Po tych ogólnych uwagach spróbujmy przeœledziæ aktualny stan rozmów dwustronnych prowadzonych w imieniu Koœcio³a Rzymskokatolickiego przez Papiesk¹ Radê (dawniej: Sekretariat) ds. Jednoœci Chrzeœcijan.

Katolicy a prawos³awni
Kontakty miêdzy katolicyzmem a prawos³awiem wyraŸnie siê rozwinê³y po II
Soborze Watykañskim. Przypomnijmy najwa¿niejsze fakty: w Soborze uczestnicz¹ najpierw obserwatorzy Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, a potem
równie¿ innych Koœcio³ów prawos³awnych. W styczniu 1964 r. dochodzi do spotkania papie¿a Paw³a VI z patriarch¹ Konstantynopola Atenagorasem I. W 1967
r. obaj przywódcy koœcielni sk³adaj¹ sobie wzajemne wizyty. Jeszcze wczeœniej,
w grudniu 1965 r., nastêpuje zniesienie wzajemnych anatem z 1054 r. pomiêdzy
Rzymem a Konstantynopolem. W dziesi¹t¹ rocznicê ich zniesienia papie¿ Pawe³
VI i patriarcha Dimitrios I podejmuj¹ wspóln¹ decyzjê, aby powo³aæ dwie komisje (katolick¹ i ogólnoprawos³awn¹) w celu przygotowania oficjalnego dialogu
teologicznego4.
Po czterech latach ¿mudnych przygotowañ, 30 listopada 1979 r., papie¿ Jan
Pawe³ II i patriarcha Dimitrios I, podczas spotkania w Stambule, mogli uroczyœcie oznajmiæ rozpoczêcie oficjalnego dialogu teologicznego na p³aszczyŸnie
œwiatowej. Ten dialog teologiczny – czytamy we wspólnym oœwiadczeniu papie¿a
i patriarchy – ma na celu nie tylko d¹¿enie do ustanowienia pe³nej wspólnoty miêdzy siostrzanymi Koœcio³ami, katolickim i prawos³awnym, lecz równie¿ wsparcie
wielu innych dialogów, prowadzonych w œwiecie chrzeœcijañskim w poszukiwaniu
jego jednoœci5.
Na wyspach Patmos i Rodos na prze³omie maja i czerwca 1980 r. mia³o miejsce pierwsze oficjalne spotkanie cz³onków Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej Katolicko-Prawos³awnej. Stronê prawos³awn¹ reprezentowali w niej przedstawiciele 14 Koœcio³ów autokefalicznych i autonomicznych. Wœród 30 katolików
i 30 prawos³awnych powo³anych do tej Komisji znalaz³y siê cztery osoby z Polski: bp Alfons Nossol i ks. prof. Wac³aw Hryniewicz z ramienia Koœcio³a Rzymskokatolickiego oraz biskupi Sawa (Hrycuniak) i Szymon (Romañczuk) z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Dyskutowano nad celem, metod¹ i tematyk¹ pierwszej fazy dialogu. Utworzono trzy mieszane podkomisje,
Tam¿e, s. 82.
Por.: Dialog katolicko-prawos³awny, „Biuletyn Ekumeniczny Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu”
(skrót: BE), Warszawa 1976, nr 3, s. 26n.
5
Cyt. za: Wspólne oœwiadczenie Papie¿a Jana Paw³a II i Patriarchy Ekumenicznego Dymitriosa I,
„WiêŸ”, Warszawa 1980, nr 11-12, s. 73n.
3
4
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którym zlecono przygotowanie dokumentów na nastêpn¹ sesjê plenarn¹, oraz
mieszany Komitet Koordynacyjny. Jako temat g³ówny pierwszej fazy studiów
obrano „Misterium Koœcio³a i Eucharystii w œwietle tajemnicy Trójcy Œwiêtej”6.
Druga sesja plenarna, obraduj¹ca w Monachium na prze³omie czerwca i lipca
1982 r., zatwierdzi³a powy¿szy dokument7 i postanowi³a, aby w nastêpnej fazie
dialogu zaj¹æ siê zagadnieniem: „Wiara, sakramenty i jednoœæ Koœcio³a”. Wstêpny dokument na ten temat by³ przedmiotem dyskusji podczas trzeciej sesji plenarnej w Gonia na Krecie wiosn¹ 1984 r., lecz nie uzyska³ aprobaty uczestników
obrad8.
Mimo trudnoœci, jakie wy³oni³y siê podczas spotkania na Krecie, rozmowy
przedstawicieli obu stron by³y kontynuowane. Trzy podkomisje i Komitet Koordynacyjny pracowa³y nad nowym tematem: „Sakrament kap³añstwa (œwiêceñ) w
sakramentalnej strukturze Koœcio³a”, jak równie¿ nad wprowadzaniem poprawek
do dokumentu, który nie zosta³ przyjêty na Krecie.
Podczas czwartej sesji plenarnej w Bari we W³oszech na prze³omie maja
i czerwca 1986 r. zarysowa³ siê powa¿ny kryzys w stosunkach katolicko-prawos³awnych. Z³o¿y³y siê nañ dwie przyczyny: tzw. sprawa macedoñska i problem
prozelityzmu. Fakt otwarcia w muzeum watykañskim wystawy ikon pochodz¹cych z Macedonii sprawi³, ¿e delegacje kilku Koœcio³ów prawos³awnych odmówi³y przyjazdu do Bari lub wyjecha³y przed zakoñczeniem obrad. Protestowano
w ten sposób przeciw kontaktom Watykanu ze schizmatyckim – w rozumieniu
prawos³awnych – Koœcio³em9.
Komunikat wydany na zakoñczenie obrad mówi³, ¿e prawos³awni delegaci
dali wyraz swemu zatroskaniu z powodu wielu przypadków katolickiego prozelityzmu wœród prawos³awnych wiernych, jak równie¿ egzystencji i dzia³alnoœci katolickich Koœcio³ów obrz¹dku wschodniego, pozostaj¹cych w pe³nej wspólnocie
z Koœcio³em rzymskim (...) zaproponowano, aby sprawa prozelityzmu i katolików
obrz¹dku wschodniego, wywo³uj¹ca powa¿ne zak³ócenia miêdzy obu Koœcio³ami,
zosta³a zbadana w swoim aspekcie teologicznym i praktycznym przez komisjê 10.
Mimo nieobecnoœci wielu delegatów prawos³awnych, poddano dyskusji zarówno zaleg³y dokument z Krety, jak i nowy, przygotowany przez Komitet Koordynacyjny. Z powodu licznych absencji obydwa teksty pozosta³y nadal dokumentami roboczymi. Ustalono, ¿e bêd¹ one przedmiotem dyskusji na nastêpnej sesji
plenarnej11.
Kolejne spotkanie Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej Katolicko-Prawos³awnej, które odby³o siê ponownie w Bari w czerwcu 1987 r., rozumiane by³o
6

W. Hryniewicz, „Koœcio³y siostrzane”. Po rozpoczêciu dialogu katolicko-prawos³awnego, tam¿e, s.

73n.
7
Polski przek³ad w: W. Hryniewicz, Koœcio³y siostrzane. Dialog katolicko-prawos³awny 1980-1991,
Warszawa 1993, s. 35-44.
8
Tam¿e, s. 136.
9
Tam¿e, s. 170nn.
10
Cyt. za: SiDE 1986, nr 4, s. 84n.
11
W. Hryniewicz, op.cit., s. 183.
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jako kontynuacja czwartej sesji plenarnej. Uczestnicy obrad przyjêli wspólny
dokument dotycz¹cy „Wiary, sakramentów i jednoœci Koœcio³a”12. Tekst ten uznaje odmienn¹ tradycjê obu Koœcio³ów w dziedzinie udzielania sakramentów, ale
zarazem zaleca dalsze zg³êbianie tego, co pod wzglêdem teologicznym i liturgicznym jest obu tradycjom wspólne. Jednoczeœnie stwierdzono, ¿e dokument
o „Sakramencie kap³añstwa (œwiêceñ) w sakramentalnej strukturze Koœcio³a” wymaga jeszcze pracy i nie jest gotowy do opublikowania.
Pi¹te posiedzenie plenarne odby³o siê na zaproszenie Koœcio³a Prawos³awnego
Finlandii w klasztorze Uusi Valamo w dniach od 19 do 27 czerwca 1988 r. Jego
najwiêkszym osi¹gniêciem by³o ostateczne przyjêcie wspólnego uzgodnienia na
temat: „Sakrament kap³añstwa w sakramentalnej strukturze Koœcio³a ze szczególnym uwzglêdnieniem znaczenia sukcesji apostolskiej dla uœwiêcenia i jednoœci
Ludu Bo¿ego”13. Dokument nie jest systematycznym wyk³adem tego zagadnienia.
Porusza jedynie te sprawy, które naœwietlaj¹ zbie¿noœci lub rozbie¿noœci w nauce
obydwu stron o sakramentalno-hierarchicznej strukturze Koœcio³a oraz jej konsekwencjach. Stwierdza, ¿e istnieje wspólna tradycja w rozumieniu pos³ugiwania
wynikaj¹cego z sakramentu œwiêceñ oraz sukcesji apostolskiej. Obydwie strony
zgodnie rozumiej¹ znaczenie kap³añstwa w Bo¿ym planie zbawienia, zw³aszcza
zaœ podstawow¹ funkcjê biskupów, kap³anów i diakonów. Dokument nie pomija
jednak roli ludzi œwieckich, w tym równie¿ kobiet; mówi o kap³añstwie wszystkich ochrzczonych. Podkreœla jednak fakt, ¿e nasze Koœcio³y pozostaj¹ wierne
tradycji historycznej i teologicznej, zgodnie z któr¹ wyœwiêca siê do pos³ugiwania
kap³añskiego jedynie mê¿czyzn (nr 32).
Ju¿ podczas ponownego spotkania w Bari (1987) uzgodniono, ¿e Komisja
zajmie siê uniatyzmem jako powa¿nym czynnikiem utrudniaj¹cym wzajemne
relacje katolicko-prawos³awne14. W Uusi Valamo ustalony zosta³ sk³ad 12-osobowej podkomisji mieszanej, której powierzono rozpatrzenie eklezjologicznych
i praktycznych w¹tków tego trudnego zagadnienia. Sformu³owano tam równie¿
temat dalszej pracy Komisji: „Eklezjologiczne i kanoniczne konsekwencje sakramentalnej struktury Koœcio³a. Soborowoœæ (synodalnoœæ) i autorytet w Koœciele”15.
Szósta sesja plenarna Miêdzynarodowej Komisji Mieszanej Katolicko-Prawos³awnej we Freising k. Monachium w dniach 7-15 czerwca 1990 r. przypad³a na
okres gwa³townych przemian w Europie Œrodkowo-Wschodniej, którym towarzyszy³o równie¿ odradzanie siê na Ukrainie Zachodniej i w Rumunii Koœcio³a katolickiego obrz¹dku wschodniego (unickiego, grekokatolickiego). Proces odradzania siê uniatyzmu wi¹za³ siê z rozlicznymi konfliktami dotycz¹cymi m.in. zwrotu cerkwi unickich, które po likwidacji unii przez w³adze komunistyczne
przekazane zosta³y prawos³awnym. Ta sytuacja konfliktowa sprawi³a, ¿e strona
12
13
14
15

Polski przek³ad tam¿e, s. 45-55.
Polski przek³ad tam¿e, s. 56-66.
Tam¿e, s. 199.
Tam¿e, s. 219.
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prawos³awna za¿¹da³a, aby oficjalny dialog katolicko-prawos³awny zaj¹³ siê
uniatyzmem jako problemem stoj¹cym na drodze wzajemnego zbli¿enia. Tej
sprawie poœwiêcone by³y bez reszty obrady we Freising. Mia³y one dramatyczny
przebieg. Strona prawos³awna, zreszt¹ bardzo zdekompletowana, gdy¿ wiêkszoœæ
delegatów w ogóle nie przyby³a na obrady, wypowiada³a siê o uniatyzmie jako
oznace zaborczoœci i manifestacji si³y Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Nalega³a,
aby Komisja wyda³a wspóln¹ deklaracjê w sprawie uniatyzmu dla dobra samego
dialogu, jako pomoc dla wzajemnego zrozumienia. Mia³a byæ ona jakimœ znakiem wiarygodnoœci dialogu, gwarancj¹ powa¿nego potraktowania tragicznej sytuacji, bêd¹cej zagro¿eniem dla prawos³awia16.
Ostatecznie przyjêto we Freising oœwiadczenie, w którym znalaz³o siê sformu³owanie o odrzuceniu uniatyzmu jako metody poszukiwania jednoœci, gdy¿ jest
on przeciwny wspólnej tradycji obydwu Koœcio³ów17. Sformu³owanie to powtórzone zosta³o w dokumencie roboczym Komitetu Koordynacyjnego z Arricia
(1991)18. Odnajdujemy je równie¿ w dokumencie „Uniatyzm, metoda unijna
przesz³oœci a obecne poszukiwanie pe³nej wspólnoty”19, przyjêtym podczas siódmej sesji plenarnej Komisji Mieszanej, która obradowa³a w Balamand (Liban)
w czerwcu 1993 r. Autorzy dokumentu podkreœlaj¹, ¿e odrzucenie uniatyzmu
jako metody nie oznacza potêpienia samych wschodnich Koœcio³ów katolickich
jako takich. Maj¹ one prawo do istnienia i dzia³ania, s³u¿¹c duchowym potrzebom swoich wiernych.
Dokument z Balamand, wbrew oczekiwaniom, nie przyczyni³ siê w istotny
sposób do poprawy stosunków katolicko-prawos³awnych. Siedem lat trwa³a przerwa w spotkaniach Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej. Jej ósma sesja plenarna odby³a siê w dniach od 9 do 19 lipca 2000 r. w Baltimore (USA). Dyskutowano nad „Eklezjologicznymi i kanonicznymi implikacjami uniatyzmu”. Obrady
ukaza³y, ¿e kwesti¹ sporn¹ miêdzy obydwoma partnerami pozostaje w dalszym
ci¹gu rola Koœcio³ów katolickich obrz¹dku wschodniego. Z og³oszonego komunikatu wynika, ¿e nie zdo³ano siê porozumieæ co do podstawowego konceptu teologicznego w tej sprawie. Uniemo¿liwi³o to og³oszenie wspólnego stanowiska.
Uznano koniecznoœæ kontynuowania refleksji przez Wspóln¹ Komisjê, która doprowadzi³aby do osi¹gniêcia wspólnego rozumienia tej niezwykle dra¿liwej kwestii. Komisja opowiedzia³a siê za dalszym studiowaniem teologicznych, pastoralnych, historycznych i kanonicznych aspektów uniatyzmu20.
Zdaniem bp. Waltera Kaspera, ówczesnego sekretarza, a obecnego przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, pozytywnym by³ fakt, ¿e
w ogóle dosz³o do spotkania. Obiecuj¹ce jest równie¿ to, ¿e wszyscy uczestnicy
Tam¿e, s. 248.
Polski przek³ad tam¿e, s. 67-69.
18
Polski przek³ad tam¿e, s. 70-75.
19
Polski przek³ad w: SiDE 1994, nr 2, s. 77-82. Por. tak¿e W. Hryniewicz, Uniatyzm w przesz³oœci i
dzisiaj. Wokó³ uzgodnienia z Balamand, tam¿e, s. 9-19.
20
The Pontifical Council for Promoting Christian Unity, “Information Service” (skrót: IS) Vatican City
2000, nr 104, s. 147n.
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wypowiedzieli siê za kontynuowaniem rozmów. Obecnie zachodzi koniecznoœæ
przedyskutowania przede wszystkim sprawy prymatu papie¿a, gdy¿ z t¹ kwesti¹
wi¹¿e siê œciœle problem unitów21. Obrady nie doprowadzi³y do prze³amania impasu we wzajemnych stosunkach. Jak dot¹d, celu tego nie zdo³a³y osi¹gn¹æ równie¿ rozliczne wysi³ki podejmowane przez papie¿a Jana Paw³a II.

Katolicy a chrzeœcijanie orientalni
Pojêcie „orientalne Koœcio³y narodowe” okreœla grupê piêciu Koœcio³ów tradycji wschodniej, bêd¹cych w ³¹cznoœci ze sob¹, ale nie z Patriarchatem ekumenicznym Konstantynopola lub jakimkolwiek innym Koœcio³em prawos³awnym,
uznaj¹cym prymat Konstantynopola. Chodzi tu o Koœció³ Koptyjski w Egipcie,
Koœció³ Etiopski, Koœció³ Syryjsko-Jakobicki, Koœció³ Syryjsko-Malankarski
w Indiach i Ormiañski Koœció³ Apostolski. Koœcio³y te nazywane bywaj¹ niekiedy b³êdnie Koœcio³ami monofizyckimi. U podstaw tego przekonania znajduje siê
niew³aœciwy pogl¹d, ¿e chrzeœcijanie orientalni wierz¹ tylko w bosk¹ naturê
Chrystusa. Wspó³czesne badania historyczno-dogmatyczne wykaza³y, ¿e ró¿nice
chrystologiczne, które by³y przyczyn¹ od³¹czenia siê w V stuleciu tych Koœcio³ów od pañstwowego Koœcio³a bizantyjskiego, mia³y charakter terminologiczny,
a nie merytoryczny. Koœcio³y tej tradycji prowadz¹ dialog z Koœcio³em Rzymskokatolickim nie jako jedna rodzina koœcielna, lecz pojedynczo.
Oficjalny dialog Koœcio³a Rzymskokatolickiego z Koœcio³em Koptyjskim rozpocz¹³ siê 1973 r. z okazji wizyty u papie¿a Paw³a VI w Rzymie patriarchy Szenudy III. W podpisanej deklaracji przypomniano punkty zgodnoœci miêdzy obydwoma Koœcio³ami22. Zapowiedziano te¿ utworzenie oficjalnej Komisji Mieszanej dla przebadania ró¿nic doktrynalnych. W latach 1974-1978 odby³a ona
w Kairze cztery spotkania, podczas których podjêto nastêpuj¹ce zagadnienia:
chrystologia, eklezjologia, natura jednoœci, której poszukujemy i sposoby jej
osi¹gniêcia, papiestwo, wspó³praca praktyczna23.
Potem nast¹pi³a kilkuletnia przerwa we wzajemnych kontaktach z powodu na³o¿enia aresztu domowego na patriarchê Szenudê III przez w³adze egipskie.
W 1988 r. przedstawiciele obu stron podpisali Wspóln¹ oficjaln¹ deklaracjê na
temat chrystologii w nastêpuj¹cym brzmieniu: Wierzymy, ¿e nasz Pan, Bóg i Zbawiciel Jezus Chrystus, wcielony Logos, jest w pe³nej mierze Bogiem i w pe³nej
mierze cz³owiekiem. On po³¹czy³ swoje cz³owieczeñstwo i swoja boskoœæ bez
zmieszania, bez zmiany i bez rozdzielania. Ani przez moment lub chwilê Jego
21
SiDE 2001, nr 1, s. 156. Por. W. Hryniewicz, Jesteœmy bardziej chorzy ni¿ myœlimy. Wznowienie
dialogu katolicko-prawos³awnego, „Tygodnik Powszechny” nr 33 z 13 VIII 2000.
22
Tekst w: IS 1991 nr 76, s. 8n.
23
Pe³na dokumentacja kolejnych spotkañ Wspólnej Komisji: tam¿e, s. 14nn.
24
Tam¿e, s. 13.
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boskoœæ nie by³a oddzielona od Jego cz³owieczeñstwa. Jednoczeœnie potêpiamy
nauki zarówno Nestoriusza jak Eutychesa24.
Podczas kolejnych spotkañ (1988, 1990, 1991, 1992) podejmowano dyskusjê
nad kontrowersyjn¹ dla koptów kwesti¹ czyœæca, zajêto siê te¿ zagadnieniem pochodzenia Ducha Œwiêtego. Wyszczególniono ró¿nice w takich kwestiach, jak
niepokalane poczêcie Marii, odpusty, zbawienie niewierz¹cych. Istniej¹ tak¿e powa¿ne problemy pastoralne, które wymagaj¹ rozwi¹zania, takie jak rebaptyzacja
praktykowana przez Koœció³ Koptyjski w przypadku ma³¿eñstw mieszanych.
Strona koptyjska u¿ala siê na dzia³alnoœæ prozelick¹, prowadzon¹ przez mniejszoœæ koptyjsk¹ bêd¹c¹ w unii z Rzymem25. Z tych powodów po spotkaniu w
1992 r. nast¹pi³a przerwa w dialogu26.
Papie¿ Jan Pawe³ II podczas swojej pielgrzymki do Egiptu w lutym 2000 r.
spotka³ siê z patriarch¹ koptyjskim Szenud¹ III27. Tym razem mia³a ona jednak
wy³¹cznie kurtuazyjny charakter.
Papie¿ Jan Pawe³ II i patriarcha Koœcio³a Syryjsko-Jakobickiego Moran Mar
Ignatius Zakka I Iwas w tekœcie Wspólnej Deklaracji, podpisanej w Rzymie w
1984 r., potwierdzili wyznanie wiary we Wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak uczynili to ich poprzednicy - papie¿ Pawe³ VI i patriarcha Maron Mar
Ignatius Jakoub III – w 1971 r. Zaprzeczyli oni istnieniu jakichkolwiek ró¿nic w
wyznawanej przez nich wierze w tajemnicê S³owa Bo¿ego, które przyjê³o cia³o i
sta³o siê prawdziwym cz³owiekiem. Jan Pawe³ II i Zakka I Iwas z kolei wyznaj¹,
¿e wcieli³o siê Ono dla nas, przyjmuj¹c prawdziwe cia³o z rozumn¹ dusz¹. Dzieli³o z nami nasze cz³owieczeñstwo we wszystkim oprócz grzechu. I dalej: Wyznajemy, ¿e nasz Pan i nasz Bóg, nasz Zbawiciel i Król Wszechœwiata, Jezus Chrystus,
jest Bogiem doskona³ym w swej boskoœci i doskona³ym cz³owiekiem w swym cz³owieczeñstwie. W Nim Jego boskoœæ jednoczy siê z Jego cz³owieczeñstwem. Owa
unia jest prawdziwa, doskona³a, bez domieszek lub po³¹czeñ, bez nie³adu, bez
zmian, niepodzielona, bez najmniejszego rozdzia³u /.../ W Nim jednocz¹ siê w rzeczywisty, doskona³y, niepodzielny i nieroz³¹czny sposób, boskoœæ i cz³owieczeñstwo, i w Nim wszystkie ich w³aœciwoœci s¹ obecne i aktywne28. Ten sam dokument, powo³uj¹c siê na to¿samoœæ w wierze, choæ jeszcze niepe³n¹, mówi o mo¿liwoœci korzystania w Koœciele siostrzanym z sakramentów pokuty, Eucharystii i
namaszczenia chorych w sytuacjach, gdy dostêp do kap³ana w³asnego Koœcio³a
jest utrudniony29.
W 1988 r. siedzibê Koœcio³a Syryjsko-Jakobickiego odwiedzi³ kard. Jan Willebrands, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Podczas rozIS 1991 nr 78, s. 150n.; 1992 nr 80, s. 37.
IS 1996 nr 91, s. 21n.
27
IS 2000 nr 104, s. 96.
28
Cyt. za: Ut unum. Dokumenty Koœcio³a katolickiego na temat ekumenizmu 1982-1998, S.C.
Napiórkowski i in. (red.), Lublin 2000, s. 353n.
29
Tam¿e, s. s. 354n.
25
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mów mówiono o potrzebie powo³ania wspólnej grupy roboczej, która spotykaj¹c
siê co roku u³atwi³aby wzajemne kontakty30. Do jej utworzenia jednak nie dosz³o.
Patriarcha Zakka I Iwas przebywa³ z kolejn¹ wizyt¹ w Rzymie w paŸdzierniku
1993 r.31. Z kolei Jan Pawe³ II spotka³ siê z patriarch¹ podczas swojej pielgrzymki
do Syrii na pocz¹tku maja 2001 r.32
Zagadnienia chrystologiczne by³y te¿ przedmiotem zainteresowania Komisji
Mieszanej z³o¿onej z przedstawicieli Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Koœcio³a
Syryjsko-Malankarskiego w Indiach. Ju¿ podczas pierwszego swojego spotkania
w 1989 r. przyjê³a ona wspólny tekst dotycz¹cy tajemnicy inkarnacji Logosu
Boga. Porozumienie przed³o¿ono organom obu Koœcio³ów, które je zatwierdzi³y i
postanowi³y opublikowaæ w 1990 r. jako Deklaracjê Komisji Mieszanej. Dziêki
porozumieniu chrystologicznemu osi¹gniêto te¿ zbli¿enie stanowisk w dziedzinie
pojmowania tajemnicy Koœcio³a. Co do pozosta³ych ró¿nic stwierdzono, ¿e s¹ to
ró¿nice tego typu, które mog¹ koegzystowaæ w tej samej wspólnocie, przeto nie
musz¹ lub nie powinny nas dzieliæ33.
Podczas dalszych dorocznych posiedzeñ (1991-1997) podejmowano nastêpuj¹ce tematy: rola episkopatu dla jednoœci Koœcio³a; Koœció³ lokalny; struktura i
praktyki synodalne; autonomia i autokefalia; relacja miêdzy kolegialnoœci¹ a prymatem w Koœciele; Koœció³ jako wspólnota (koinonia); wspólne œwiadectwo.
Podjêto kroki zmierzaj¹ce do opracowania instrukcji u³atwiaj¹cej procedury w
przypadku ma³¿eñstw mieszanych34.
W 1999 r., w zwi¹zku z 400. rocznic¹ Synodu w Diamper, który pod naciskiem misjonarzy portugalskich zapocz¹tkowa³ podzia³ staro¿ytnego Koœcio³a
œw. Tomasza na czêœæ uznaj¹c¹ uniê z Rzymem (Koœció³ Syro-Malabarski) i
czêœæ zachowuj¹c¹ niezale¿noœæ (Koœció³ Syryjsko-Malankarski), cz³onkowie
Wspólnej Komisji opublikowali okolicznoœciowe oœwiadczenie, w którym dali
wyraz nadziei na uzdrowienie gorzkich wspomnieñ przesz³oœci, które s¹ przeszkod¹ na drodze naszego pojednania i wspólnoty wzajemnej35. Dla osi¹gniêcia
tego celu uwagê skupiono na trzech zagadnieniach: doktryna, historia i wspólne
œwiadectwo. Podkomisje, którym powierzono pracê nad tymi zagadnieniami,
przedstawi³y wstêpne rezultaty na posiedzeniu we wrzeœniu 2000 r.36.
W wyniku historycznego rozwoju ukszta³towa³y siê dwa niezale¿ne od siebie
oœrodki Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego, na czele ka¿dego z nich stoi katolikos. S¹ to: Katolikat w Eczmiadzynie k. Erewana (Armenia) i Katolikat Cylicji;
IS 1991 nr 78, s. 151.
IS 1996 nr 91, s. 23.
32
Por. G. Polak, Pielgrzymki ekumeniczne papie¿a Jana Paw³a II, SiDE 2001 nr 2, s. 102.
33
Statement of the Joint Commission between the Roman Catholic Church and the Malankara Orthodox
Syrian Church, IS 1990 nr 73, s. 39.
34
IS 1993 nr 83, s. 90-91; 1994 nr 85, s. 51; 1998 nr 98, s. 122n.
35
Statement on the Synod of Diamper (AD 1599), IS 1999 nr 102, s. 251.
36
IS 2000 nr 105, s. 192n.
30
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wskutek tragicznych wydarzeñ sprzed i podczas I wojny œwiatowej, siedziba tego
ostatniego zosta³a przeniesiona z Sis w Cylicji (Turcja) do Antelias k. Bejrutu
(Liban). Ka¿dy ze wspomnianych oœrodków podejmuje samodzielnie kontakty
z Koœcio³em Rzymskokatolickim.
W maju 1970 r. wizytê papie¿owi Paw³owi VI z³o¿y³ katolikos Eczmiadzynu
Vasken I. Obaj dostojnicy og³osili z tej okazji wspólny apel, w którym wzywali do
przezwyciê¿enia jeszcze istniej¹cych nieporozumieñ i do œciœlejszej wspó³pracy we
wszystkich ewentualnych dziedzinach ¿ycia chrzeœcijañskiego37. W 1983 r. z podobn¹ wizyt¹ do Rzymu przyby³ katolikos Cylicji Karekin II Sarkissian38. Papieska
Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan utrzymywa³a przez ca³y czas regularne kontakty z
obydwoma oœrodkami Koœcio³a ormiañskiego. W 1988 r. Koœció³ Rzymskokatolicki przyszed³ z ogromn¹ pomoc¹ Ormianom, którzy ucierpieli z powodu trzêsienia
ziemi. Odwiedzano siê te¿ wzajemnie z okazji ró¿nych uroczystoœci koœcielnych39.
W 1991 r. przebywa³a w Armenii delegacja Stolicy Apostolskiej, któr¹ serdecznie przyj¹³ katolikos Vasken I. Rok póŸniej przyby³o do Rzymu trzech biskupów ormiañskich, których przyj¹³ papie¿ Jan Pawe³ II. Po œmierci Vaskena I (sierpieñ 1994) jego nastêpc¹ zosta³ dotychczasowy katolikos Cylicji, wystêpuj¹cy
odt¹d nie jako Karekin II, lecz Karekin I Sarkissian. Nastêpc¹ Karekina w Cylicji
zosta³ katolikos Aram I Keshishian. W obu intronizacjach, które mia³y miejsce
w 1995 r., uczestniczy³ przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Edward Cassidy40.
W grudniu 1996 r., z okazji wizyty w Rzymie katolikosa Eczmiadzynu Karekina I Sarkissiana, papie¿ i katolikos og³osili Wspóln¹ deklaracjê, w której wyrazili
satysfakcjê z wielkiego postêpu, jaki ich Koœcio³y osi¹gnê³y we wspólnym poszukiwaniu jednoœci w Chrystusie, wcielonym S³owie Bo¿ym. Jednoczeœnie obaj dostojnicy dali wyraz stanowczemu przekonaniu, ¿e ze wzglêdu na zasadnicz¹ jednoœæ wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa spory i godne ubolewania podzia³y, które by³y czasem konsekwencj¹ ró¿nych sposobów wyra¿ania tej¿e wiary, od
momentu podpisania niniejszej deklaracji nie powinny ju¿ wp³ywaæ na ¿ycie
i œwiadectwo dzisiejszego Koœcio³a41.
Kilka tygodni póŸniej odwiedzi³ papie¿a Jana Paw³a VI katolikos Cylicji Aram I
Keshishian. Na zakoñczenie wizyty (25 stycznia 1997) podpisana zosta³a Wspólna
deklaracja. Podkreœla ona, ¿e mimo sporów chrystologicznych i eklezjologicznych
zasadniczo zachowana zosta³a jednoœæ wiary w Jezusa Chrystusa. Uznali j¹ ju¿ poprzedni zwierzchnicy obu Koœcio³ów podczas spotkañ w ostatnich dziesiêcioleciach, a niedawno zosta³a znów uroczyœcie potwierdzona w czasie spotkania Jego
Œwi¹tobliwoœci Jana Paw³a II z Jego Œwi¹tobliwoœci¹ katolikosem Karekinem I42.
37
38
39
40
41
42

Oryginalny tekst angielski w: „L’Osservatore Romano” z 12 maja 1970 r.
IS 1991 nr 78, s. 152.
Tam¿e.
Tam¿e 1996 nr 91, s. 24.
Cyt. za: Ut unum , op.cit., s. 367n.
Tam¿e, s. 369.
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Na ¿yczenie papie¿a Jana Paw³a II, katolikos Karekin I przygotowa³ teksty
modlitewne i medytacyjne na tradycyjn¹ Drogê Krzy¿ow¹ w Wielki Pi¹tek 1997
r. Z tej okazji katolikos wys³a³ do Rzymu swego specjalnego reprezentanta, który
wspólnie z Janem Paw³em II przewodniczy³ Drodze Krzy¿owej w rzymskim Koloseum43. W marcu 1999 r. Karekin I przyby³ osobiœcie do Rzymu z okazji otwarcia w Watykanie wystawy „Rzym-Armenia”. Zorganizowano j¹ z okazji zbli¿aj¹cego siê Wielkiego Jubileuszu roku 2000 i 1700 rocznicy chrystianizacji Armenii.
Katolikosa przyj¹³ na prywatnej audiencji Jan Pawe³ II, który przy tej okazji
mówi³ o postêpie we wspólnym poszukiwaniu jednoœci w Chrystusie44. Karekin I
zaprosi³ Jana Paw³a II do z³o¿enia wizyty w Armenii. Planowano j¹ na pocz¹tek
czerwca 1999 r., lecz z powodu nag³ego pogorszenia siê zdrowia katolikosa nie
dosz³a do skutku. Karekin I zmar³ 29 czerwca 1999 r. W uroczystoœciach pogrzebowych w Eczmiadzynie wziê³a udzia³ delegacja watykañska z kard. Edwardem
Cassidy’m. Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan uczestniczy³ równie¿ w intronizacji nowego katolikosa – Karekina II Nersissiana, która
odby³a siê 4 listopada 1999 r.45.
Rok póŸniej, w listopadzie 2000 r. przyby³ z wizyt¹ do Rzymu katolikos Karekin II Nersissian. We Wspólnym komunikacie, podpisanym przez Jana Paw³a II
i Karekina II, znalaz³y siê nastêpuj¹ce s³owa: Wspólnie wyznajemy nasz¹ wiarê w
Trójjedynego Boga i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Bo¿ego,
który sta³ siê cz³owiekiem dla naszego zbawienia. Wierzymy równie¿ w jeden, katolicki i apostolski œwiêty Koœció³. Koœció³, jako Cia³o Jezusa Chrystusa, jest rzeczywiœcie jeden i jedyny w swoim rodzaju. To jest nasza wspólna wiara, oparta na
nauczaniu aposto³ów i ojców Koœcio³a. Poza tym uznajemy, ¿e tak Koœció³ katolicki jak i Koœció³ ormiañski posiadaj¹ prawdziwe sakramenty, przede wszystkim
– przez apostolsk¹ sukcesjê biskupów – kap³añstwo i Eucharystiê. Nie przestajemy modliæ siê o pe³n¹ i widzialn¹ wspólnotê miêdzy nami46.
Papie¿ Jan Pawe³ II odwiedzi³ Armeniê we wrzeœniu 2001 r., uczestnicz¹c tam
w obchodach 1700. rocznicy chrystianizacji tego kraju. Wraz z katolikosem Karekinem II podpisa³ Wspóln¹ deklaracjê , w której znalaz³y siê takie s³owa: Tutaj, w Œwiêtym Eczmiadzynie, ponawiamy nasze uroczyste zobowi¹zanie do modlitwy i pracy, aby przyspieszyæ dzieñ jednoœci pomiêdzy wszystkimi cz³onkami
Chrystusowej owczarni, z poszanowaniem dla naszych œwiêtych tradycji47.
Jak dot¹d, nie istnieje oficjalny dialog teologiczny z Koœcio³em Etiopskim.
Wieloletnie rz¹dy komunistyczne w Etiopii utrudni³y kontakty z tym Koœcio³em.
Niemniej jednak w 1982 r. odwiedzi³ papie¿a Jana Paw³a II w Rzymie patriarcha
etiopski Tekle Haimanot. Jego nastêpca, Amba Merkorios, zapowiedzia³ wizytê
43
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46
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IS 1998 nr 98, s. 122.
IS 1999 nr 102, s. 214.
IS 1999 nr 102, s. 215nn.
Cyt. za: IS 2000 nr 105, s. 176.
Cyt. za: BE 2001 nr 3-4, s. 26.
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w Rzymie w maju 1990 r., lecz odwo³a³ j¹ z powodu wewnêtrznej sytuacji w kraju48 . Zrealizowa³ j¹ dopiero kolejny patriarcha Abuna Paulos w czerwcu 1993 r.
Z tej okazji Jan Pawe³ II podkreœli³ g³êbok¹ wspólnotê miêdzy obu Koœcio³ami:
...Dzielimy wiarê przekazan¹ przez aposto³ów; jak równie¿ te same sakramenty i
ten sam urz¹d /.../ Dzisiaj, co wiêcej, mo¿emy twierdziæ, ¿e mamy jedn¹ wiarê w
Chrystusie, mimo ¿e sprawa ta by³a przez d³ugi czas Ÿród³em podzia³u miêdzy
nami. Chocia¿ nasze tradycje u¿ywaj¹ ró¿nych sformu³owañ dla wyra¿enia tej
samej niewys³owionej tajemnicy jednoœci cz³owieczeñstwa i bóstwa w S³owie,
które sta³o siê Cia³em, oba nasze Koœcio³y w pe³nej zgodzie z wiar¹ apostolsk¹
wyznaj¹, ¿e istnieje zarówno ró¿nica jak i ca³kowita jednoœæ cz³owieczeñstwa i
bóstwa w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego49.

Katolicy a chrzeœcijanie asyryjscy
Wspólnota, do której nale¿¹ chrzeœcijanie asyryjscy, nosi ró¿ne nazwy: Apostolsko-Katolicki Koœció³ Asyryjski Wschodu, Koœció³ Wschodu, Koœció³
Wschodniosyryjski, Koœció³ Nestoriañski. Ostatnia nazwa wywodzi siê od Nestoriusza (381-451), arcybiskupa Konstantynopola w latach 428-431, potêpionego
przez Sobór w Efezie (431) za pogl¹dy chrystologiczne. Koœció³ asyryjski nie
rozwin¹³ jednolitego systemu dogmatycznego. Jego nauka o Trójcy Œwiêtej nie
ró¿ni³a siê od tego, czego naucza³ Koœció³ bizantyjski, ale w chrystologii Koœció³
ten poszed³ w³asn¹ drog¹, wyprowadzaj¹c j¹ od Teodora z Mopsuestii (ok. 352428) i jego ucznia Nestoriusza; wzbrania³ siê jednak przed nazywaniem swej
doktryny nestoriañsk¹. Wed³ug niej, w Jezusie Chrystusie s¹ dwie natury i dwie
osoby, ale jedna parsopa (prosopon); pod pojêciem tym rozumie siê jednoœæ moraln¹ obu osób. Poniewa¿ Logos Bo¿y zamieszka³ w cz³owieku Chrystusie jak
w œwi¹tyni, przeto Marii nie mo¿na nazywaæ Bo¿¹ rodzicielk¹ (Theotokos), lecz
tylko rodzicielk¹ Chrystusa (Christotokos). W 1681 r. Koœció³ Rzymskokatolicki
zawar³ uniê z czêœci¹ chrzeœcijan asyryjskich, którzy zrzeszyli siê w ramach tzw.
Koœcio³a Chaldejskiego.
W 1984 r. patriarcha Katolicko-Apostolskiego Koœcio³a Asyryjskiego Wschodu
Mar Dingha IV odwiedzi³ papie¿a Jana Paw³a II w Rzymie i przy tej okazji wyrazi³
pragnienie, aby sta³o siê kiedyœ mo¿liwe wydanie wspólnej deklaracji, która wyra¿a³aby wspóln¹ wiarê obydwu Koœcio³ów w Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna
Bo¿ego, narodzonego z Marii Dziewicy50. Historycy i teologowie natychmiast podjêli prace, których celem by³o dok³adne zbadanie konsekwencji Soboru Efeskiego.
Dialog pozwoli³ przezwyciê¿yæ dawne nieporozumienia i niejasnoœci51.
48
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W 1994 r., z okazji kolejnej wizyty patriarchy Mar Dinghy IV w Rzymie, podpisano Wspóln¹ deklaracjê chrystologiczn¹52, w której zwierzchnicy obydwu Koœcio³ów stwierdzaj¹, ¿e od tej chwili mog¹ g³osiæ wspóln¹ wiarê w tajemnicê
Wcielenia. Z dalszych sformu³owañ wynika, ¿e Koœció³ asyryjski zmodyfikowa³
swoje pogl¹dy dotycz¹ce Jezusa Chrystusa, którego bóstwo i cz³owieczeñstwo –
jak czytamy we Wspólnej deklaracji – s¹ zjednoczone w jednej Osobie bez pomieszania i zmiany, bez podzia³u i rozdzielenia. Zosta³a w Nim zachowana odrêbnoœæ natury bóstwa i cz³owieczeñstwa z wszystkimi ich w³aœciwoœciami, w³adzami
i dzia³aniami. Dalej Wspólna deklaracja wyjaœnia, ¿e Cz³owieczeñstwo, które zrodzi³a Najœwiêtsza Maryja Panna, by³o zawsze cz³owieczeñstwem samego Syna
Bo¿ego. Dlatego Asyryjski Koœció³ Wschodu modli siê do Maryi Panny jako do
„Matki Chrystusa, naszego Boga i Zbawiciela”. W œwietle tej samej wiary tradycja katolicka zwraca siê do Maryi Dziewicy jako do „Matki Boga”, a tak¿e
„Matki Chrystusa”. W konkluzji stwierdza siê: Uznajemy prawomocnoœæ i poprawnoœæ tych sposobów wyra¿ania tej samej wiary i szanujemy formy, jakie ka¿dy Koœció³ nadaje im w swoim ¿yciu liturgicznym i w swojej pobo¿noœci.
Dla przezwyciê¿enia przeszkód, które nadal utrudniaj¹ osi¹gniêcie pe³nej
wspólnoty miêdzy obu Koœcio³ami, ustanowiono Komisjê Mieszan¹ ds. Dialogu,
której pierwsze spotkanie odby³o siê w Rzymie (1995), drugie w Bejrucie (1996),
trzecie znów w Rzymie (1997), czwarte w Londynie (1998), pi¹te w Wenecji
(1999), szóste we Florencji (2000). Od pocz¹tku poœwiêcono wiele uwagi sakramentom, gdy¿ nie s¹ one identyczne w tradycji katolickiej i asyryjskiej. Podjêto
te¿ kwestie zwi¹zane z teologi¹ i pobo¿noœci¹ maryjn¹. Dyskutowano nad mo¿liwoœci¹ wprowadzenia goœcinnoœci eucharystycznej miêdzy Koœcio³em asyryjskim i Koœcio³em chaldejskim. W 1996 r. zwierzchnicy obu Koœcio³ów podpisali
wspólny dokument zapowiadaj¹cy stopniowe dochodzenie do pe³nej wspólnoty
koœcielnej53. Komisja przygotowa³a dokument na temat ¿ycia sakramentalnego54.
20 lipca 2001 r. og³oszone zosta³y wytyczne w sprawie dopuszczenia do Eucharystii miêdzy cz³onkami Koœcio³a chaldejskiego i asyryjskiego55.

Katolicy a starokatolicy
Unia Utrechcka Koœcio³ów Starokatolickich, istniej¹ca od 1889 r., zrzesza
osiem Koœcio³ów o ³¹cznej liczbie ok. 200 tys. wiernych. Chronologicznie najstarszy z nich to Koœció³ Starokatolicki Holandii, który od³¹czy³ siê od Rzymu
w 1724 r.; powodem by³y spory natury dogmatycznej (zarzut sprzyjania jansenizmowi, który podkreœla³ nieograniczon¹ moc ³aski) i koœcielno-prawnej (prawo
Orygina³ angielski w: IS 1995 nr 88, s. 2-3; cyt. za polskim przek³adem w: Ut unum, op. cit., s. 361.
IS 1998 nr 98, s. 124; Growth in Agreement II…, s. 709n.
54
IS 1998 nr 99, s. 220; 1999 nr 102, s. 249.
55
Pontifical Council for Promoting Christian Unity: Guidelines for Admission to the Eucharist between
the Chaldean Church and the Assyrian Church of the East, tekst w Internecie: www.vatican.va.
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nieskrêpowanego wyboru biskupa przez kapitu³ê w Utrechcie). Z bezpoœredniej
opozycji wobec dogmatów o nieomylnoœci i uniwersalnej jurysdykcji papie¿a,
uchwalonych przez I Sobór Watykañski w 1870 r., wy³oni³y siê Koœcio³y starokatolickie w Niemczech, Szwajcarii i Austrii. Polski Narodowy Koœció³ Katolicki
(skrót: PNKK) w USA i Kanadzie zrodzi³ siê w 1907 r. nie z protestu przeciw
uchwa³om Vaticanum I, lecz z niezadowolenia emigrantów polskich, których
zwierzchnoœæ koœcielna (biskupi narodowoœci irlandzkiej i niemieckiej) chcia³a
pozbawiæ praw w³asnoœci do zbudowanych w³asnym wysi³kiem obiektów koœcielnych. Po pierwszej wojnie œwiatowej, w wyniku reemigracji i dzia³alnoœci
misyjnej, w ró¿nych regionach Polski ukonstytuowa³y siê parafie PNKK, które
po drugiej wojnie œwiatowej, uzyskawszy osobowoœæ prawn¹, przyjê³y nazwê
Koœció³ Polskokatolicki.
Feliksa Koz³owska (1862-1921), klaryska, za³o¿y³a w 1893 r. Zgromadzenie
Kap³anów Mariawitów56, które podjê³o rozleg³¹ dzia³alnoœæ religijno-spo³eczn¹.
Przeœladowani przez hierarchiê i Rzym, mariawici utworzyli w 1907 r. niezale¿ny
Koœció³, który w 1909 r. przyst¹pi³ do Unii Utrechckiej Koœcio³ów Starokatolickich. Wskutek niew³aœciwego rozwoju (ma³¿eñstwa „mistyczne” kap³anów i
sióstr zakonnych, reinterpretacja Mszy œw., kap³añstwo kobiet) Unia zerwa³a stosunki z Koœcio³em Mariawitów w 1924 r. Kapitu³a generalna w 1935 r. pozbawi³a
urzêdu arcybiskupa Jana Kowalskiego (1871-1942). Od tego momentu istniej¹
dwie organizacje koœcielne: Koœció³ Starokatolicki Mariawitów, który powróci³
do pierwotnych zasad (ok. 25 tys. wiernych) i Koœció³ Katolicki Mariawitów,
który pozosta³ wierny innowacjom wprowadzonym przez abpa Kowalskiego (ok.
3500 wiernych).
Bezpoœrednio po zakoñczeniu II Soboru Watykañskiego, Koœció³ Rzymskokatolicki zacz¹³ okazywaæ zainteresowanie wyznawcami starokatolicyzmu w ró¿nych krajach. Najpierw rozwinê³y siê kontakty z Koœcio³em Starokatolickim Holandii. W roku 1966, w starokatolickiej katedrze w Utrechcie, w obecnoœci arcybiskupa rzymskokatolickiego, kard. Bernarda Alfrinka i arcybiskupa
starokatolickiego Andreasa Rinkla, odby³o siê nabo¿eñstwo pojednania. Wydarzenie to by³o jednoznaczne z odwo³aniem przez Rzym oskar¿enia o jansenizm57.
W 1969 r. rzymskokatolicki arcybiskup Wiednia, kard. Franz König zniós³ interdykt na³o¿ony po I Soborze Watykañskim na kaplicê œw. Salwatora, gdy¿ odbywa³y siê w niej nabo¿eñstwa starokatolickie58.
W drugiej po³owie lat szeœædziesi¹tych, za aprobat¹ Watykanu i Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich (MKBS) biskupi obu Koœcio³ów w
Holandii, Szwajcarii, RFN i Austrii powo³ali komisje teologiczne, które dzia³aj¹c
na bazie krajowej, œciœle wspó³pracowa³y ze sob¹. W Holandii, Szwajcarii i RFN
56
Nazwa „mariawici” wywodzi siê od s³ów ³aciñskich Maria vitae, które oznaczaj¹ czciciele ¿ycia
Marii.
57
Historyczne spotkanie miêdzy Rzymem a Utrechtem, „Pos³annictwo”, Warszawa 1967 nr 8-9, s. 82nn.
58
C. Gleixner, Ökumene heute. Eine Orientierungshilfe, Wien-München 1980, s. 203.
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przedstawiciele obu stron zawarli w 1974 r. porozumienie przewiduj¹ce ograniczon¹ wspólnotê kultow¹, a w niektórych okolicznoœciach uznanie dwóch sakramentów – Eucharystii i ma³¿eñstwa. Jednak na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych
strona starokatolicka wyra¿a³a ubolewanie, ¿e Watykan jeszcze nie ustosunkowa³
siê do wniosku, który w tej sprawie z³o¿y³y episkopaty rzymskokatolickie w wymienionych krajach59.
W 1980 r. abp Ramon Torella, wiceprzewodnicz¹cy watykañskiego Sekretariatu
ds. Jednoœci Chrzeœcijan, skierowa³ pismo do sekretarza generalnego Krajowej
Konferencji Biskupów Katolickich w USA. Pisa³ w nim m.in.: Pragnê was poinformowaæ, ¿e szczególn¹ trosk¹ Ojca Œwiêtego jest relacja pomiêdzy Polskim Narodowym Koœcio³em Katolickim (PNKK) i Koœcio³em Rzymskokatolickim (...) Ojciec
Œwiêty pragnie, aby Konferencja Episkopatu oceni³a sytuacjê istniej¹c¹ pomiêdzy
Polskim Narodowym Koœcio³em Katolickim i Koœcio³em Rzymskokatolickim w USA
i zastanowi³a siê nad mo¿liwoœci¹ rozpoczêcia dialogu60.
Po uzyskaniu zgody ze strony w³adz zwierzchnich PNKK i wstêpnych przygotowaniach, 23 paŸdziernika 1984 r. rozpocz¹³ siê oficjalny dialog miêdzy obydwoma Koœcio³ami. W maju 1985 r., na zaproszenie strony rzymskokatolickiej,
trzej biskupi PNKK udali siê do Rzymu z okazji nadania dwom biskupom rzymskokatolickim z USA godnoœci kardynalskiej. Podczas swojego pobytu w Rzymie
zostali przyjêci przez papie¿a Jana Paw³a II, który wyrazi³ wdziêcznoœæ za przyjêcie zaproszenia i ich obecnoœæ na tej uroczystoœci. Ze swej strony biskupi
PNKK przekazali papie¿owi kielich u¿ywany przez pierwszego zwierzchnika
PNKK – bp. Franciszka Hodura (1866-1953)61.
Mieszana komisja przedstawicieli obu stron odby³a w latach 1984-1989 osiem
posiedzeñ, w których wyniku powsta³ dokument zatytu³owany „Wspólne pielgrzymowanie w Chrystusie”62. Próbuje on ustaliæ wspóln¹ wiarê obu Koœcio³ów
w kwestii pojmowania sakramentów, S³owa Bo¿ego i ¿ycia przysz³ego.
Dialog w USA znalaz³ swój punkt kulminacyjny w „Nabo¿eñstwie gojenia
ran” (A Service of Healing), które odby³o siê w Scranton (Pensylwania) w dniu
15 lutego 1992 r. Ze strony KRK wziêli w nim udzia³: kard. Edward Cassidy,
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan oraz czterej biskupi, ze
strony PNKK – pierwszy biskup ks. John Swantek i trzej inni biskupi. Kard.
Cassidy odczyta³ orêdzie papie¿a Jana Paw³a II i wyg³osi³ okolicznoœciowe przemówienie63 Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa biskupi wydali oœwiadczenie, w którym
czytamy: Narodziny Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego nie by³y spo59
W. Stähelin, Der offizielle Dialog zwischen der Christkatholischen und der Römisch-katholischen
Kirche, „Internationale Kirchliche Zeitschrift“, Bern 1982, s. nr. s. 105.
60
Cyt. za: Z. J. Kijas, Dialog miêdzy Polskim Narodowym Koœcio³em Katolickim a Koœcio³em
Rzymskokatolickim w USA, SiDE 1998 nr 2, s. 123.
61
Tam¿e, s. 124.
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(1984-1989), S.J. Brzana, A.M. Rysz (red.), Washington 1990, ss.13-35. Polski przek³ad w: SiDE 1998 nr 2,
ss. 125-138.
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wodowane ró¿nicami w wierze, ale raczej zwi¹zane by³y z administrowaniem dobrami parafii. Narodziny te by³y szczególnie bolesne, gdy¿ powodowa³y podzia³
rodzin i przyjació³. ObraŸliwe pomówienia by³y rozpowszechniane po obu stronach zwalczaj¹cych siê grup. Mimo ¿e te z³orzeczenia by³y bolesne, to przyjmujemy, ¿e ka¿da ze stron dzia³a³a w dobrej wierze i by³a przekonana, ¿e wype³nia
wolê Bo¿¹ /.../ Szczerze modlimy siê, by móc puœciæ w niepamiêæ te wydarzenia
przesz³oœci, aby imiona i dzia³ania lokalnych wspólnot i wiernych, dzia³aj¹cych w
zgodzie ze swoim sumieniem, zosta³y oczyszczone ze wszystkich zarzutów. Wyci¹gamy rêkê mi³oœci, pokoju i braterstwa do naszych braci i sióstr z Koœcio³a Rzymskokatolickiego /.../ Nasze wzajemne podró¿owanie przywiod³o nas do bie¿¹cej
chwili, pozwalaj¹c nam modliæ siê o pe³ne uczestnictwo w zjednoczonym ¿yciu
eklezjalnym i œwiadectwie. Nie jesteœmy pewni czasu ani godziny, ani œrodków,
przez które Pan bêdzie nas wiód³ do tego celu. Jesteœmy jednak umocnieni przez
nasz¹ wspóln¹ wiarê. Tê wiarê dzielimy ze œwiêtymi i sprawiedliwymi z ka¿dego
wieku, w którym widziano, jak wype³nia³a siê wola Pana. Zarówno PNKK, jak
i Koœció³ Polskokatolicki w Polsce uzna³y to oœwiadczenie za odsuniêcie i niejako wymazanie ekskomuniki z roku 1898 oraz za wielkie wydarzenie historyczne,
bêd¹ce kolejnym wa¿nym krokiem ku jednoœci obu Koœcio³ów64. W maju 1993 r.
Watykan oznajmi³, ¿e cz³onkowie PNKK mog¹ otrzymywaæ sakramenty pokuty,
Komunii œw. i namaszczenia chorych z r¹k ksiê¿y rzymskokatolickich.
Zwierzchnik Koœcio³a Starokatolickiego w Niemczech, bp Sigisbert Kraft, reaguj¹c na zbli¿enie miêdzy PNKK i KRK oœwiadczy³ 30 kwietnia 1992 r., ¿e jego
Koœció³ nie widzi jeszcze kresu roz³amu z Rzymem, do którego dosz³o przez 120
laty. Na przeszkodzie jednoœci z KRK stoj¹: podkreœlanie nieomylnoœci papie¿a,
rzymskokatolicka postawa wobec celibatu i œwiêcenia kobiet, interkomunii i niedzielnych nabo¿eñstw ekumenicznych. Zwróci³ uwagê, ¿e przy powstaniu
PNKK, w przeciwieñstwie do Koœcio³a Starokatolickiego w Niemczech, mniejsz¹
rolê odgrywa³y ró¿nice dogmatyczne, wiêksz¹ natomiast kwestie organizacyjne65.
MKBS podczas konferencji dorocznej w Scranton (Pensylwania, USA) na pocz¹tku wrzeœnia 1993 r. opublikowa³a oficjalne stanowisko, w którym sformu³owa³a swój stosunek do innych rodzin koœcielnych oraz przedstawi³a dziedziny,
w których widzi mo¿liwoœæ zacieœnienia kontaktów ekumenicznych. W interesuj¹cej nas kwestii znalaz³y siê tam nastêpuj¹ce stwierdzenia:
Z Koœcio³em Rzymskokatolickim rozwinê³y siê od Soboru Watykañskiego II
przyjazne stosunki miêdzykoœcielne. Ju¿ w okresie wczeœniejszym Rzym nie
kwestionowa³ wa¿noœci œwiêceñ starokatolickich. Warunki, jakie stawia³ Koœció³
Rzymskokatolicki przez Soborem Watykañskim II w odniesieniu do podjêcia dialogu z poszczególnymi Koœcio³ami Unii Utrechckiej (Holandia, USA), zosta³y
potem uznane za nieaktualne. Tak wiêc w poszczególnych pañstwach prowadzoSiDE 1992 nr 2, s. 135.
Tam¿e, s. 139. PNKK, w przeciwieñstwie do Koœcio³ów starokatolickich Europy Zachodniej, odrzuca
ca³kowicie œwiêcenia kap³añskie kobiet. Z tego powodu zerwa³ w 1978 r. wspólnotê komunijn¹ z Koœcio³em
Episkopalnym w USA. Por. SiDE 1998 nr 1, s. 123.
64
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no i prowadzi siê oficjalny dialog na p³aszczyŸnie krajowej, dialog, który przynosi pozytywne wyniki.
Starokatolicy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e wiele elementów wspólnej tradycji zachodniokatolickiej ³¹czy ich z Koœcio³em Rzymskokatolickim. Mimo ¿e starokatolicy czuj¹ siê bardzo zwi¹zani z Koœcio³em zachodniokatolickim i poszukuj¹ jego
jednoœci, to jednak zasadnicze i decyduj¹ce znaczenie przywi¹zuj¹ do tego, by
tradycja zachodnia nie by³a postrzegana jako czynnik wyizolowany, lecz
w ³¹cznoœci z tradycj¹ wschodni¹; przekonaniu temu daj¹ wyraz w powo³ywaniu
siê na tradycje niepodzielonego Koœcio³a pierwszego tysi¹clecia. W 1970 r.
MKBS og³osi³a deklaracjê w sprawie „prymatu w Koœciele”, w której potwierdzi³a treœæ wczeœniejszych deklaracji, które powiada³y, ¿e starokatolicy uznaj¹ historyczny prymat w rozumieniu starego Koœcio³a, który uwa¿a³ biskupa Rzymu za
„primus inter pares” (pierwszy miêdzy równymi). Uznanie to zosta³o teraz doprecyzowane poprzez wypowiedŸ, ¿e prymat jest urzêdem s³u¿by na rzecz jednoœci
i jako taki jest zobowi¹zany do utrzymywania s³u¿ebnej ³¹cznoœci z wszystkimi biskupami i Koœcio³ami lokalnymi. Uzupe³niaj¹co trzeba jednak dodaæ, ¿e rzymskokatolickie dogmaty w sprawie prymatu jurysdykcyjnego papie¿a i nieomylnoœci
jego urzêdu nauczycielskiego stanowi¹ w dalszym ci¹gu najwiêkszy problem dla
jednoœci.
MKBS pragnie podjêcia dialogu na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej. Dialog
taki musia³by podj¹æ m.in. takie tematy, jak problem prymatu i miejsca œwieckich
w Koœciele66 .
W Polsce stosunki miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Koœcio³ami starokatolickimi – Polskokatolickim i Starokatolickim Mariawitów – by³y przez wiele
lat obci¹¿one nieporozumieniami z dalszej i bli¿szej przesz³oœci. Prze³om nast¹pi³
w latach dziewiêædziesi¹tych minionego stulecia. 292 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, obraduj¹ce w dniach 27-28 listopada 1997 r. na Jasnej
Górze w Czêstochowie, podjê³o uchwa³ê w sprawie powo³ania do ¿ycia dwóch
Komisji: Komisji ds. Dialogu z Koœcio³em Polskokatolickim i Komisji ds. Dialogu z Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów67.
Pierwsze oficjalne spotkanie Komisji ds. Dialogu miêdzy KRK a KP odby³o
siê 10 lutego 1998 r. w Konstancinie k. Warszawy. Stronê polskokatolick¹ reprezentowali; bp Wiktor Wysoczañski, ks. inf. Henryk Buszka i ks. inf. Kazimierz
Bonczar, rzymskokatolick¹ – bp Jacek Jezierski, ks. Edward Warcho³ i o. Zdzis³aw Kijas. Przedstawiciele obu stron zgodzili siê na rozpoczêcie dialogu od tematów, które ³¹cz¹, by nastêpnie przejœæ do podejmowania kwestii trudniejszych,
które dziel¹ obydwa Koœcio³y68.
Drugie spotkanie mia³o miejsce w kwietniu 1998 r. w Gietrzwa³dzie. Jego tematem by³a postaæ biskupa Franciszka Hodura, organizatora PNKK w Ameryce
Stosunek Koœcio³ów Starokatolickich Unii Utrechckiej do innych Koœcio³ów, SiDE 1994 nr 1, s. 102.
Tam¿e, 1998 nr 1, s. 144n.
68
Tam¿e, nr 2, s. 159.
66
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Pó³nocnej. W komunikacie podano, ¿e postaæ bp. Hodura wymaga bardziej wnikliwego poznania, zapowiedziano tak¿e, ¿e Komisja bêdzie zapoznawa³a siê
z dotychczasowymi osi¹gniêciami dialogu w USA.
Dnia 30 czerwca 1998 r., podczas Ogólnopolskiego Synodu KP obecni byli po
raz pierwszy przedstawiciele KRK, cz³onkowie Komisji ds. Dialogu69. Kolejne
spotkanie Komisji (27 paŸdziernika 1998) zakoñczy³o siê orzeczeniem, ¿e nauka
na temat chrztu i grzechu pierworodnego jest w obu Koœcio³ach identyczna70.
W czerwcu 1999 r. Rada Synodalna KP postanowi³a zwróciæ siê do Prymasa Polski z proœb¹ o wyra¿enie zgody na mo¿liwoœæ korzystania z ksi¹g liturgicznych
wydanych przez KRK. Jednoczeœnie skierowa³a te¿ proœbê do abpa Henryka Muszyñskiego w sprawie wspólnego zorganizowania w maju 2000 r. ekumenicznego
nabo¿eñstwa z udzia³em obu Koœcio³ów z okazji obrad we Wroc³awiu MKBS71.
Podczas kolejnego spotkania (13 paŸdziernika 1999) zastanawiano siê nad celem dialogu obu Koœcio³ów. Strona polskokatolicka, w nawi¹zaniu do terminologii, któr¹ siê pos³u¿ono w USA, stwierdzi³a, ¿e widzi ten cel przede wszystkim
„w gojeniu ran”, jakie zosta³y zadane w przesz³oœci relacjom miêdzy obu Koœcio³ami. Jej zdaniem, wa¿ne jest te¿ nawi¹zywanie prawdziwie braterskich stosunków z rzymskimi katolikami i zabieganie o uszanowanie prawa do tolerancji i
samostanowienia. KP oczekuje od partnera rzymskokatolickiego zrozumienia
jego trudnej sytuacji w przesz³oœci jak i umiejêtnoœci przebaczenia72.
Dnia 26 maja 2000 r., w zwi¹zku z trwaj¹cym Rokiem Jubileuszowym, KP poprosi³ KRK o przebaczenie, wyra¿aj¹c nadziejê na podobny gest z drugiej strony.
Mia³o to miejsce podczas nabo¿eñstwa ekumenicznego w katedrze rzymskokatolickiej we Wroc³awiu, w którym uczestniczy³ m.in. kard. Henryk Gulbinowicz73.
Pierwsze spotkanie Komisji ds. Dialogu miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów odby³o siê 4 marca 1998 r. we
W³oc³awku. Stronê rzymskokatolick¹ reprezentowali: bp Bronis³aw Dembowski,
ks. Henryk Seweryniak i ks. Ireneusz Mroczkowski, mariawick¹ – bp Micha³ Jab³oñski, ks. Witold Szymañski i ks. Konrad Rudnicki. Komunikat przyjêty na zakoñczenie obrad g³osi³, ¿e uznano celowoœæ podjêcia i kontynuacji dialogu dla
wyjaœnienia okolicznoœci roz³amu miêdzy obydwoma Koœcio³ami. Stwierdzono
potrzebê rozszerzenia dialogu na p³aszczyŸnie kontaktów diecezjalnych i parafialnych, odwo³ania wzajemnych pomówieñ i oskar¿eñ, tworzenia klimatu wzajemnego zrozumienia i szacunku. Bp Dembowski poinformowa³ prasê, ¿e strona katolicka poprosi³a mariawitów o dostarczenie pism Franciszki Koz³owskiej, za³o¿ycielki mariawityzmu, w celu przeanalizowania ich treœci teologicznej. Chodzi o
to – stwierdzi³ – aby katolicy poznali mariawitów tak, jak oni siebie widz¹, a nie
69
70
71
72
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w oparciu o teksty nieraz stronnicze, pochodz¹ce spoza Koœcio³a Mariawitów.
Drug¹ bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest – wed³ug bp. Dembowskiego – zbadanie powodów ekskomuniki s. Koz³owskiej. Olbrzymi¹ trudnoœæ sprawia fakt, ¿e w Polsce
brakuje Ÿróde³ historycznych, m.in. listów biskupa p³ockiego Jerzego Szembeka,
przesy³anych do Stolicy Apostolskiej w sprawie mariawitów. Dlatego te¿ zachodzi koniecznoœæ przebadania archiwów watykañskich. Bp Dembowski okreœli³ to
jako bardzo wa¿ne zadanie, które chcia³by doprowadziæ do koñca74.
Kolejne spotkania odby³y siê 14 paŸdziernika 1998, 3 marca i 6 paŸdziernika
1999. Tematami ostatniego z wymienionych spotkañ by³y nastêpuj¹ce sprawy:
rezultaty dotychczasowych badañ dokumentów mariawityzmu w Archiwum Watykañskim, pogl¹dy Koœcio³a Rzymskokatolickiego na temat objawieñ prywatnych oraz biogramy Matki Franciszki Koz³owskiej i abpa Jana Kowalskiego dla
Encyklopedii KUL75.
Dnia 29 grudnia 1999 r. w siedzibie biskupa naczelnego Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów W³odzimierza Jaworskiego odby³o siê spotkanie hierarchów
mariawickich z nowym rzymskokatolickim ordynariuszem diecezji p³ockiej, biskupem Stanis³awem Wielgusem, któremu towarzyszyli biskup pomocniczy Roman Marcinkowski i ks. Henryk Seweryniak. Stronê mariawick¹, poza biskupem
naczelnym, reprezentowali: biskup diecezji œl¹sko-³ódzkiej Ludwik Jab³oñski i
biskup Roman Nowak. Podczas dyskusji zwrócono uwagê na trudnoœci dialogu
ekumenicznego oraz potrzebê prostowania b³êdnych opinii o KSM pojawiaj¹cych
siê w prasie i niektórych ksi¹¿kach. Ks. bp S. Wielgus zaznaczy³, ¿e jako nowy
pasterz diecezji p³ockiej pragnie kontynuowaæ dobre, wzajemne kontakty obu
Koœcio³ów. Uzgodniono, ¿e delegacja rzymskokatolicka, z udzia³em biskupa ordynariusza, weŸmie udzia³ w centralnych mariawickich obchodach Wielkiego Jubileuszu, który odbêdzie siê 15 sierpnia 2000 r. w P³ocku. Bp W. Jaworski przyj¹³
zaœ zaproszenie do udzia³u w centralnej uroczystoœci rzymskokatolickiej diecezji
p³ockiej 7 maja. Podsumowaniem wizyty by³o przyjêcie ramowego programu obchodów Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan oraz zaproszenie przedstawicieli KSM do z³o¿enia wizyty w rezydencji biskupa rzymskokatolickiego76.
W roku 2001 spotkano siê dwukrotnie: 7 marca i 10 paŸdziernika77.

Katolicy a anglikanie
Anglikanizm, który powsta³ w XVI stuleciu, jest w du¿ej mierze syntez¹ katolicko-protestanck¹. Jego zasady doktrynalne s¹ œwiadectwem silnego wp³ywu
teologii protestanckiej. Jednoczeœnie nie zrezygnowa³ on nigdy z demonstrowania swego katolickiego charakteru, o czym œwiadczy konsekwentne obstawanie
74
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przy ustroju episkopalnym oraz zachowanie rytu œwiêceñ na diakona, kap³ana
i biskupa. Wraz z rozwojem kolonializmu brytyjskiego, anglikanizm rozprzestrzenia³ siê na wszystkich kontynentach. Wspólnota Koœcio³ów Anglikañskich
sk³ada siê dziœ, ³¹cznie z Koœcio³em Anglii, z blisko 30 samodzielnych prowincji
obejmuj¹cych ponad 400 diecezji i ok. 70 mln wiernych.
Podjêcie dialogu katolicko-anglikañskiego wi¹¿e siê bezpoœrednio z wizyt¹,
jak¹ w marcu 1966 r. z³o¿y³ papie¿owi Paw³owi VI arcybiskup Canterbury i honorowy zwierzchnik Wspólnoty Koœcio³ów Anglikañskich – Michael Ramsey.
Dosz³o wówczas do utworzenia Wspólnej Komisji Przygotowawczej, która zebra³a siê trzy razy (styczeñ i sierpieñ 1967 oraz pocz¹tek roku 1968) i dzia³alnoœæ
swoj¹ zakoñczy³a wydaniem obszernego sprawozdania. Ustala³o ono listê tych
zagadnieñ religijnych, co do których obydwa Koœcio³y s¹ zgodne oraz wymienia³o problemy wymagaj¹ce dalszego rozwa¿enia i wyjaœnienia, jak na przyk³ad:
teologia ma³¿eñstwa a problem ma³¿eñstw mieszanych, interkomunia, urz¹d duchowny, eklezjologia i w³adza w Koœciele78.
Dla rozwa¿enia wszystkich tych zagadnieñ utworzono Miêdzynarodow¹ Komisjê Anglikañsko-Katolick¹ (Anglican – Roman Catholic International Commission, skrót: ARCIC). Podjê³a ona trzy wielkie tematy: „Eucharystia”, „Urz¹d duchowny i ordynacja” oraz „W³adza w Koœciele”. Do ich opracowania utworzono
trzy grupy robocze. Sprawê ma³¿eñstw mieszanych przekazano utworzonej
w tym celu podkomisji do studium teologii ma³¿eñstwa i jej zastosowania do
ma³¿eñstw mieszanych.
ARCIC odby³a w latach 1970-1976 osiem spotkañ; w latach 1971, 1973 i 1976
przyjêto uzgodnione dokumenty na wspomniane wy¿ej tematy79. Równie¿ podkomisja zajmuj¹ca siê problemem ma³¿eñstwa opublikowa³a w 1975 r. odpowiedni¹
deklaracjê80. Tekst ten, zajmuj¹cy siê tak¿e po raz pierwszy zagadnieniem rozwodu, stworzy³ podstawê dla opracowania instrukcji duszpasterskich w sprawie ma³¿eñstw mieszanych.
Deklaracja katolicko-anglikañska na temat Eucharystii (1971) charakteryzuje siê
rzeczowoœci¹ i zwiêz³oœci¹ wyk³adu. Sk³ada siê ze wstêpu oraz trzech rozdzia³ów
poœwiêconych kolejno tajemnicy Eucharystii, stosunkowi Eucharystii do ofiary
Chrystusa i rozwa¿aniu obecnoœci Chrystusa; ca³oœæ zamyka krótka konkluzja.
78
Tekst opublikowany w: Anglican/Roman Catholic Dialogue. The Work of the Preparatory Commission,
ed. by Alan C. Clark and Colin Davey, London 1974, s. 107-115.
79
Polskie przek³ady: Deklaracja katolicko-anglikañska na temat Eucharystii (Windsor 1971), „Zeszyty
Naukowe KUL”, Lublin 1979 nr 4, s. 55-65; Kap³añstwo s³u¿ebne i œwiêcenia. Wspólna deklaracja
dotycz¹ca nauki o kap³añstwie s³u¿ebnym, opracowana przez Miêdzynarodow¹ Komisjê AnglikañskoRzymskokatolick¹ (Canterbury 1973), BE nr 11, s. 17-24; W³adza w Koœciele. Oœwiadczenie
Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolickiej (Wenecja 1976), „¯ycie i Myœl”, Warszawa 1977
nr 6, s. 102-112.
80
Anglican-Roman Catholic Marriage. The Report of the Anglican-Roman Catholic International
Commission on the Theology of Marriage and its Application to Mixed Marriages, Church International
Office, Church House, London 1975.
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Deklaracja „Kap³añstwo s³u¿ebne i œwiêcenia” (1973) usi³uje wyraziæ tylko
podstawow¹ zgodê w najwa¿niejszych kwestiach, nie jest to pe³ny wyk³ad o kap³añstwie s³u¿ebnym. Sk³ada siê ze wstêpu, zakoñczenia oraz trzech czêœci poœwiêconych kolejno urzêdowi kap³añskiemu w ¿yciu Koœcio³a, kap³añstwu s³u¿ebnemu po³¹czonemu ze œwiêceniami oraz powo³aniu i œwiêceniom.
Deklaracja „W³adza w Koœciele” (1976) podejmuje kolejno nastêpuj¹ce kwestie: autorytet chrzeœcijañski, w³adza w Koœciele, w³adza we wspólnocie Koœcio³ów, autorytet w sprawach wiary, prymat i w³adza kolegialna, problemy i perspektywy. Dokument dostarcza wspóln¹ podstawê rozumienia nauki o prymacie.
Po opublikowaniu powy¿szych dokumentów do cz³onków ARCIC nap³ywa³y
ró¿ne zapytania i w¹tpliwoœci zwi¹zane z ich lektur¹. Komisja opublikowa³a wiêc
„Wyjaœnienia” (Elucidations), które sta³y siê integraln¹ czêœci¹ tych dokumentów81. Jednoczeœnie opracowa³a ona drugi z kolei dokument na temat w³adzy
w Koœciele, który ukaza³ siê w 1981 r., funkcjonuj¹c odt¹d pod nazw¹ „W³adza
w Koœciele II”82. Podejmuje on cztery szczególnie trudne zagadnienia zwi¹zane
z tym tematem, które wymaga³y jeszcze dalszego zbadania, gdy¿ stanowi³y powa¿n¹ przeszkodê w osi¹gniêciu pe³nej jednoœci. S¹ to: miejsce Piotra w kolegium aposto³ów, czy prymat Piotra ma oparcie w prawie Bo¿ym, jurysdykcja biskupa Rzymu, nieomylnoœæ.
ARCIC, publikuj¹c kolejno swoje uzgodnione dokumenty, czyni³a to w nadziei, ¿e zainteresuj¹ siê nimi nie tylko w³adze koœcielne, lecz równie¿ eksperci
i ró¿ne gremia zmierzaj¹ce do zbli¿enia miêdzy obydwoma tradycjami chrzeœcijañskimi. Nades³ane g³osy krytyczne zosta³y przeanalizowane i sta³y siê podstaw¹ do opracowania raportu koñcowego, który opublikowano na pocz¹tku 1982
r.83. Na tym praca ARCIC zosta³a zakoñczona.
Niemal nazajutrz po opublikowaniu raportu ukaza³a siê wypowiedŸ przewodnicz¹cego watykañskiej Kongregacji Nauki Wiary, kard. Josepha Ratzingera, która w obu œrodowiskach koœcielnych wywo³a³a zamieszanie. Kard. Ratzinger
twierdzi³ bowiem, ¿e nie mo¿e byæ jeszcze mowy o osi¹gniêciu dog³êbnej zgodnoœci we wszystkich opracowywanych zagadnieniach. Istniej¹ takie punkty, które
Koœció³ katolicki uwa¿a za dogmaty, a tych nasi bracia anglikanie nie mog¹
przyj¹æ w ogóle lub przynajmniej tylko czêœciowo84.
Krótko potem (28 maja – 2 czerwca 1982) papie¿ Jan Pawe³ II uda³ siê z wizyt¹ do Wielkiej Brytanii. Przy tej okazji podczas nabo¿eñstwa ekumenicznego
zosta³a odczytana „Wspólna deklaracja” Jana Paw³a II i anglikañskiego arcybi81
Teksty te ukaza³y siê w: Growth in Agreement. Reports and Agreed Statements of Ecumenical
Conversations on a World Level, ed. by Harding Meyer and Lukas Vischer, New York-Geneva 1984, s. 7277 (Deklaracja na temat Eucharystii),s. 84-87 (Kap³añstwo s³u¿ebne i œwiêcenia), s. 99-105 (W³adza w
Koœciele).
82
Authority in the Church II (Windsor Statement 1981), tam¿e, s. 106-118.
83
Final Report, tam¿e, s. 62-67.
84
Cyt. za: „Jednota”, Warszawa 1982 nr 5, s. 16; por. tak¿e: Kongregacja Nauki Wiary w sprawie
dialogu ze Wspólnot¹ anglikañsk¹, BE 1982 nr 2-3, s. 83nn.
85
Polski przek³ad Wspólnej Deklaracji papie¿a i arcybiskupa zamieszczono w SiDE 1983 nr 1, s. 45-46.
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skupa Canterbury Roberta Runcie, zapowiadaj¹c¹ utworzenie nowej, drugiej
Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolickiej (skrót: ARCIC II)85.
Nowa Komisja mia³a badaæ w dalszym ci¹gu ró¿nice miêdzy oboma Koœcio³ami
i wskazywaæ drogi do ich przezwyciê¿enia.
Po kilkuletniej pracy ARCIC II przedstawi³a Wspóln¹ deklaracjê „Zbawienie a
Koœció³ (1986)86. Dzieli siê ona cztery czêœci: zbawienie i wiara, zbawienie i
usprawiedliwienie, zbawienie i dobre uczynki, Koœció³ i zbawienie. Dokument
pragnie ukazaæ, ¿e wszystkie cztery problemy nie musz¹ byæ przedmiotem sporu
w stosunkach katolicko-anglikañskich. W konkluzji stwierdza siê: Jesteœmy przekonani, i¿ w odniesieniu do istotnych aspektów nauki o zbawieniu i roli Koœcio³a
w nim istnieje miêdzy naszymi wspólnotami zgodnoœæ pogl¹dów (nr 32).
W latach 1987-1990 praca ARCIC II koncentrowa³a siê na zagadnieniu: „Koœció³ jako wspólnota”. Wspólna deklaracja87, bêd¹ca plonem dorocznych spotkañ,
omawia nastêpuj¹ce aspekty wspólnoty: wspólnota wed³ug Pisma œw.; wspólnota:
sakramentalnoœæ a Koœció³; wspólnota: apostolskoœæ, katolickoœæ i œwiêtoœæ; jednoœæ i wspólnota koœcielna; wspólnota miêdzy anglikanami i katolikami rzymskimi. Dokument cytuje s³owa Wspólnej deklaracji papie¿a Jana Paw³a II i arcybiskupa Roberta Runcie z 2 paŸdziernika 1989 r.: Wspólnota, któr¹ ju¿ ze sob¹
dzielimy, opiera siê na wierze w Boga, naszego Ojca, w naszego Pana Jezusa
Chrystusa i w Ducha Œwiêtego; na naszym wspólnym chrzcie w Chrystusie; naszym udziale w Piœmie œw.; Apostolskim i Nicejsko-Konstantynopolitañskim wyznaniu wiary; definicji chalcedoñskiej i nauce ojców; na naszym wspólnym chrzeœcijañskim dziedzictwie od wielu stuleci (nr 50). Wœród czynników, które s¹
w dalszym ci¹gu przyczyn¹ podzia³ów, Wspólna deklaracja wymienia: ró¿ne
struktury w³adzy koœcielnej; ró¿ne tradycje kulturowe; wypaczenia pogl¹dów, jakie cz³onkowie jednego Koœcio³a maj¹ na temat cz³onków drugiego Koœcio³a. Zaznacza te¿, ¿e decyzja anglikanów w sprawie dopuszczenia kobiet do urzêdu duchownego sprawi³a stronie katolickiej du¿e trudnoœci.
Dalszym etapem wspólnej pracy by³a refleksja nad zagadnieniami etycznymi.
Opublikowany w 1993 r. dokument „¯ycie w Chrystusie: moralnoœæ, wspólnota
i Koœció³”88 stwierdza³, ¿e dialog na ten temat podjêto z przekonaniem, i¿ autentyczna jednoœæ chrzeœcijañska jest zarazem spraw¹ ¿ycia jak i wiary. W obu obszarach celem dialogu jest przywrócenie pe³nej wspólnoty. Katolicy i anglikanie
wyznaj¹ te same fundamentalne wartoœci moralne (nr 1), wspólne s¹ im pogl¹dy
na kwestie wojny i pokoju, eutanazji, wolnoœci i sprawiedliwoœci. Najwiêcej
uwagi dokument poœwiêca czterem kwestiom, w których istnieje ró¿nica pogl¹dów. S¹ to: ma³¿eñstwo po rozwodzie, zapobieganie ci¹¿y, aborcja, homoseksualizm.
86
Polski przek³ad: Zbawienie a Koœció³. Wspólna Deklaracja Drugiej Miêdzynarodowej Komisji
Anglikañsko-Rzymskokatolickiej, SiDE 1987 nr 3, s. 60-72.
87
Church as Communion, Dublin, Ireland, 6 September 1990, w: Growth in Agreement II…, op.cit., s.
328-343.
88
Polski przek³ad w: SiDE 1995 nr 1, s. 71-99.
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Papie¿ Jan Pawe³ II i nowy arcybiskup Canterbury George Leonard Carey po
spotkaniu, które odby³o siê w Rzymie 5 grudnia 1996 r., we Wspólnej deklaracji
dokonali oceny trwaj¹cego od przesz³o æwieræwiecza dialogu katolicko-anglikañskiego:
Od ponad 25 lat prowadzony jest nieustanny, skrupulatny dialog teologiczny
na forum Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolickiej (...) Potwierdzamy oznaki postêpu, zawarte w deklaracjach ARCIC I na temat Eucharystii oraz rozumienia pos³ugi i œwiêceñ, które zosta³y w sposób miarodajny ocenione przez obydwie strony dialogu. ARCIC II wyda³a kolejne deklaracje – na temat
zbawienia i Koœcio³a, rozumienia Koœcio³a jako komunii oraz na temat zasad
¿ycia i wiernoœci Chrystusowi, którymi chcielibyœmy siê wspólnie kierowaæ. Deklaracje te powinny byæ szerzej znane. Wymagaj¹ analizy, refleksji i odzewu.
Obecnie Miêdzynarodowa Komisja stara siê osi¹gn¹æ wiêksz¹ zbie¿noœæ pogl¹dów na temat w³adzy w Koœciele. Bez porozumienia w tej dziedzinie nie osi¹gniemy pe³nej, widzialnej jednoœci, do jakiej wspólnie d¹¿ymy. Tak¿e udzielanie œwiêceñ kap³añskich i biskupich kobietom w niektórych prowincjach anglikañskich
coraz wyraŸniej staje siê przeszkod¹ dla pojednania i stwarza now¹ sytuacjê.
Z tego wzglêdu na obecnym etapie naszej wêdrówki mo¿e byæ wskazane przeprowadzenie kolejnych konsultacji na temat tego, jak ma siê dalej rozwijaæ relacja
miêdzy Wspólnot¹ anglikañsk¹ a Koœcio³em katolickim. Jednoczeœnie zachêcamy
Miêdzynarodow¹ Komisjê do kontynuowania i pog³êbiania dialogu nie tylko na
temat kwestii zwi¹zanych z naszymi obecnymi trudnoœciami, ale tak¿e we wszystkich tych dziedzinach, w których musimy dopiero osi¹gn¹æ pe³ne porozumienie89.
G³oœnym echem odbi³ siê najnowszy dokument ARCIC II z 1999 r., zatytu³owany: „Dar w³adzy. W³adza w Koœciele III”90. Proponuje on, pod jasno ustalonymi warunkami, przyjêcie ju¿ teraz, czyli jeszcze przed zawarciem pe³nej wspólnoty przez nasze Koœcio³y, uniwersalnego prymatu sprawowanego przez biskupa
Rzymu (nr 60). Dokument podkreœla, ¿e biskup Rzymu ma szczególne zadanie
w zakresie poznawania prawdy (nr 47). Oczekuje siê, ¿e urz¹d ten bêdzie sprawowany w sposób kolegialny i synodalny. Bêdzie on wspiera³ Koœció³ ziemski
w jego staraniach o bycie autentyczn¹ wspólnot¹ (koinoni¹) katolick¹, w której
ró¿norodnoœæ nie ogranicza jednoœci, a ta ostatnia nie zagra¿a ró¿norodnoœci, lecz
udziela jej wsparcia. Taki prymat uniwersalny – w oczekiwaniu autorów dokumentu – bêdzie pe³ni³ przywódcz¹ rolê zarówno wobec œwiata jak równie¿ w obu
wspólnotach, zwracaj¹c siê do nich z prorockim apelem.
Z inicjatywy kard. Edwarda Cassidy’ego i arcybiskupa George’a Carey’a
w maju 2000 r. w Mississauga (Ontario, Kanada) dosz³o do spotkania biskupów
katolickich i anglikañskich z 13 krajów, w których obie spo³ecznoœci koœcielne
s¹ dobrze reprezentowane. W opublikowanym oœwiadczeniu biskupi stwierdzaj¹,
¿e nadszed³ czas, aby najwy¿si reprezentanci obu wspólnot podpisali Wspóln¹
Cyt. za: Ut unum…,op. cit. s. 365n.
The Gift of Authority. Authority in the Church III. Report of the Anglican – Roman Catholic
International Commission (ARCIC II), 1999, w: IS 1999 nr 100, s. 17-29.
89
90
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Deklaracjê Porozumienia (Joint Declaration of Agreement). Porozumienie to
winno zawieraæ: wspólny cel widzialnej jednoœci; potwierdzenie konsensu osi¹gniêtego ju¿ w sprawach dotycz¹cych wiary oraz nowe zobowi¹zanie do dzielenia wspólnego ¿ycia i œwiadectwa. Zaproponowano, aby nad przygotowaniem
tego porozumienia czuwa³a Wspólna Komisja ds. Jednoœci. Winna dbaæ ona
równie¿ o recepcjê porozumieñ osi¹gniêtych w ramach ARCIC. Biskupi stwierdzili jednoznacznie, ¿e anglikanie i katolicy zmierzaj¹ do urzeczywistnienia pe³nej i widzialnej jednoœci przejawiaj¹cej siê w eucharystycznej wspólnocie Koœcio³a91.

Katolicy a luteranie
Koœcio³y luterañskie, wywodz¹ce swoj¹ nazwê od nazwiska reformatora Marcina Lutra (1483-1546), s¹ z regu³y Koœcio³ami, których struktury obejmuj¹ obszar jednego kraju lub prowincji. Wiêkszoœæ z nich, bo 131, nale¿y do Œwiatowej
Federacji Luterañskiej (skrót: ŒFL). Jednak wszystkie decyzje tej organizacji,
miêdzy innymi dotycz¹ce dialogu z Koœcio³ami innej tradycji wyznaniowej, wymagaj¹ przyzwolenia Koœcio³ów cz³onkowskich. Wed³ug danych z koñca 2000
roku na ca³ym œwiecie ¿y³o 64 mln luteranów.
Kontakty miêdzy Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ a Koœcio³em Rzymskokatolickim, 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 pogl¹dów przede wszystkim co do tego, ¿e Ewangelia powinna stanowiæ normê
i kryterium dalszego dzia³ania. Dosz³o do zbli¿enia pogl¹dów na takie zagadnienia, jak Pismo i Tradycja, rozumienie usprawiedliwienia, zadanie Koœcio³a we
wspó³czesnym œwiecie. Katoliccy cz³onkowie komisji zwrócili siê w sprawozdaniu do swych w³adz zwierzchnich, by powa¿nie zbada³y sprawê uznania luterañskiego urzêdu duchownego. Luteranie nie wykluczali, ¿e urz¹d papie¿a mo¿e byæ
widzialn¹ oznak¹ jednoœci Koœcio³a, przy za³o¿eniu, ¿e zostanie on - drog¹ teologicznej reinterpretacji i praktycznej zmiany swej struktury - podporz¹dkowany
prymatowi Ewangelii (nr 66)92. Autorzy sprawozdania zwrócili siê do autorytetów koœcielnych o oficjalne zezwolenie na interkomuniê podczas szczególnych
okazji, np. podczas spotkañ ekumenicznych lub zawierania ma³¿eñstw mieszanych.
91
International Meeting of Anglican and Catholic Bishops, Canada, May 14-20, 2000, IS 2000 nr 104, s.
136-142.
92
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.
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Rezultatem drugiej fazy rozmów, obejmuj¹cej lata 1973-1984, by³y cztery dokumenty problemowe i dwa okolicznoœciowe. Dokumenty problemowe dotyczy³y
nastêpuj¹cych kwestii: „Wieczerza Pañska” (1978)93, „Drogi do wspólnoty”
(1980)94, „Urz¹d duchowny w Koœciele” (1981)95 i „Jednoœæ przed nami. Modele,
formy i fazy katolicko-luterañskiej wspólnoty koœcielnej” (1984)96.
Dokumentem okolicznoœciowym by³ tekst pt. „Wszyscy pod jednym Chrystusem” (1980), opublikowany w zwi¹zku z 450 rocznic¹ og³oszenia Konfesji Augsburskiej. 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; odnowa wspó³czesnego katolicyzmu spowodowa³a, ¿e zarzuty Konfesji Augsburskiej
przeciw ró¿nym praktykom w Koœciele póŸnego œredniowiecza sta³y siê bezprzedmiotowe97.
Piêæsetna rocznica urodzin Marcina Lutra w 1983 r. sk³oni³a cz³onków komisji
do opublikowania dokumentu poœwiêconego reformatorowi wittenberskiemu. Zosta³ on w nim okreœlony jako œwiadek Ewangelii, nauczyciel wiary i herold odnowy duchowej. Dokument zwraca uwagê, ¿e obie strony odchodz¹ od swoich dotychczasowych, 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 ch³opskiej, mia³y negatywne nastêpstwa98.
Trzecia faza miêdzynarodowych rozmów katolicko-luterañskich, która rozpoczê³a 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”99. Podtytu³ mo¿e wzbudziæ wra¿enie, jakoby dominuj¹c¹ rolê odgrywa³a tutaj specyficzna problematyka luterañska. W rzeczywistoœci chodzi³o o „implikacje eklezjologiczne” reformatorskiej
nauki o usprawiedliwieniu, o naukê o usprawiedliwieniu jako kryterium eklezjologii lub o to, aby uzyskany konsens w nauce o usprawiedliwieniu utrzymaæ i
potwierdziæ tak¿e w kwestii rozumienia Koœcio³a. Tematem „Koœció³ i usprawiedliwienie” 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 osi¹gniêto jednolitej formy nauki o usprawiedliwieniu. Raport koñcowy powiada:
93
94
95
96
97
98
99

Polski
Polski
Polski
Polski
Polski
Polski
Polski

przek³ad: tam¿e, s. 141-167.
przek³ad: tam¿e, s. 169-200.
przek³ad: SiDE 1987, nr 1, s. 41-69.
przek³ad: SiDE 1993, nr 2, s. 31-78.
przek³ad w: S.C. Napiórkowski, dz. cyt., s. 199-205.
przek³ad: SiDE 1983, nr 4, s. 74-79.
przek³ad: SiDE 1995, nr 2, s. 43-138.
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Konsens w nauce o usprawiedliwieniu – nawet gdy jest zró¿nicowany - musi siê
potwierdziæ pod wzglêdem eklezjologicznym (nr 2)100.
Nauka o usprawiedliwieniu stanowi³a – jak wiadomo – w okresie Reformacji
XVI w. j¹dro wszystkich polemik. W luterañskich ksiêgach wyznaniowych i na
Soborze Trydenckim Koœcio³a Rzymskokatolickiego dosz³o do potêpieñ doktrynalnych, które zachowa³y do czasów nam wspó³czesnych aktualnoœæ i 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 dokumenty: Raport „Usprawiedliwienie przez wiarê” (1983)101
Grupy katolicko-luterañskiej ds. dialogu w USA oraz studium: „Czy potêpienia
doktrynalne maj¹ charakter roz³amowo-koœcielny” (1986)102 Ekumenicznej grupy
teologów ewangelickich i katolickich w Niemczech.
W oparciu o oba dokumenty oraz raport koñcowy trzeciej fazy miêdzynarodowych rozmów katolicko-luterañskich, powsta³ projekt „Wspólnej deklaracji w
sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, przygotowany przez Œwiatow¹ Federacjê
Luterañsk¹ i Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Uroczyste podpisanie
Wspólnej deklaracji odby³o siê 31 paŸdziernika 1999 roku w Augsburgu103.
Dziêki temu porozumieniu miêdzy katolikami i luteranami zosta³ zakoñczony
trwaj¹cy od czterech i pó³ stulecia spór o to, w jaki sposób cz³owiek osi¹ga zbawienie. W par. 5 czytamy: Wspólna deklaracja chce ukazaæ, ¿e na podstawie dialogu Koœcio³y luterañskie i Koœció³ rzymskokatolicki s¹ teraz w stanie reprezentowaæ wspólne rozumienie naszego usprawiedliwienia 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 doktrynalnych. Jednoczeœnie obaj partnerzy stwierdzili, ¿e celem, do którego zmierzaj¹, jest osi¹gniêcie pe³nej wspólnoty koœcielnej.
W dniach 10-16 wrzeœnia 1995 w Lärkkulla (Finlandia) odby³o siê pierwsze
posiedzenie czwartej fazy dialogu miêdzy reprezentantami ŒFL i Watykanu.
Z Polski obecny by³ bp Alfons Nossol. W komunikacie, wydanym na zakoñczenie posiedzenia stwierdzono, ¿e nieustannym celem rozmów jest osi¹gniêcie widzialnej jednoœci. Ustalono, ¿e w tej fazie dialogu partnerzy zajm¹ siê kwestiami,
których rozwi¹zanie utoruje drogê do jednoœci. W pierwszym rzêdzie zaliczono
do nich ró¿ne aspekty apostolskoœci, a zw³aszcza formy i struktury uniwersalneTam¿e, s. 48.
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.
102
K. Lehmann, W. Pannenberg (red.), Lehrverurteilungen - kirchentrennend?, Bd. 1: Rechtfertigung,
Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformation und heute, Freiburg-Göttingen 1986.
103
Polski przek³ad w: SiDE 1997, nr 2, s. 67-79.
100
101
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go urzêdu jednoœci chrzeœcijañskiej. Zapowiedziano te¿ podsumowanie dotychczasowych osi¹gniêæ w zakresie wspólnego rozumienia sakramentu Wieczerzy
Pañskiej. Poza tym postanowiono skupiæ uwagê na kwestiach etycznych. Wyjaœniono, ¿e wszystkich trzech problemów nie nale¿y widzieæ jako niezale¿nych
projektów, lecz raczej jako integraln¹ czêœæ kwestii centralnej, któr¹ da siê uj¹æ
nastêpuj¹co: jak orêdzie Ewangelii wyra¿a siê i trwa przez stulecia w ¿yciu Koœcio³a. Obradom przewodniczyli: bp Walter Kasper i bp Béla Harmati104.
Wspólna Komisja Katolicko-Luterañska spotyka³a siê regularnie ka¿dego roku
w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: Rottenburg, Niemcy (1996)105, Dobogókö k.
Budapesztu (1997)106, Kamieñ Œl¹ski k. Opola (1998)107, Tutzing, Niemcy
(1999)108, Comunita di Bose k. Mediolanu (2000)109, Dania (2001). Zgodnie z zapowiedzi¹, podczas drugiego spotkania zajêto siê trzema ustalonymi kwestiami:
apostolskoœci¹, Eucharysti¹ i zagadnieniami etycznymi (rozumienie sumienia w
klasycznej tradycji teologicznej katolicyzmu i luteranizmu). Postanowiono jednak, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci uwaga cz³onków komisji skupi siê na dwóch
pierwszych kwestiach110. Podczas spotkañ w 1999 i 2000 r. g³ównym przedmiotem dyskusji by³ projekt dokumentu na temat apostolskoœci Koœcio³a, ze szczególnym uwzglêdnieniem apostolskoœci urzêdu z mocy ordynacji w tradycji luterañskiej i rzymskokatolickiej.

Katolicy a reformowani
Ewangelicyzm reformowany skupia Koœcio³y wyros³e z drugiego – obok luteranizmu – nurtu Reformacji XVI wieku. Jego g³ównymi reprezentantami byli:
Ulryk Zwingli (1484-1531) w Zurychu, Marcin Bucer (1491-1551) w Strassburgu, Jan Kalwin (1509-1564) w Genewie, John Knox (1505-1572) w Szkocji i Jan
£aski (1499-1560) w Fryzji Wschodniej. Dzisiaj 215 Koœcio³ów tradycji ewangelicko-reformowanej, o ³¹cznej liczbie wiernych ok. 75 mln, pos³uguj¹cych siê
tak¿e nazw¹ „Koœcio³y prezbiteriañskie” lub „Koœcio³y kongregacjonalne”, przynale¿y do Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych (skrót: ŒAKR).
ŒAKR nie okazywa³ pocz¹tkowo wiêkszego zainteresowania dialogiem z Koœcio³em Rzymskokatolickim, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e wystarczy, gdy z Watykanem rozmawia Œwiatowa Rada Koœcio³ów, do której nale¿y wiêkszoœæ Koœcio³ów zrzeszonych w Aliansie. PóŸniej jednak stanowisko to uleg³o zmianie i
IS 1995 nr 89, s. 95n; SiDE 1996 nr 1, s. 141.
IS 1996 nr 92, s. 111; SiDE 1997 nr 1, s. 120.
106
IS 1997 nr 95, s. 109; SiDE 1998 nr 1, s. 125.
107
IS 1998 nr 98, s. 163n.; G. Polak, Sesja Plenarna Miêdzynarodowej Komisji LuterañskoRzymskokatolickiej, Kamieñ Œl¹ski, 28 sierpnia-3 wrzeœnia 1998, SiDE 1998 nr 2, s. 91-95.
108
IS 1999 nr 102.
109
IS 2000 nr 104, s. 148n.
110
IS 1998 nr 98, s. 128.
104
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w 1969 r. postanowiono powo³aæ do ¿ycia Wspóln¹ Komisjê Studyjn¹. Za g³ówny temat obrano „Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i œwiecie”.
W latach 1970-1977 zorganizowano szeœæ spotkañ na nastêpuj¹ce tematy:
„Stosunek Chrystusa do Koœcio³a” (1970), „Autorytet nauczaj¹cy w Koœciele”
(1971), „Obecnoœæ Chrystusa w œwiecie” (1972), „Eucharystia” (1974), „Urz¹d
koœcielny” (1975). Podczas ostatniego spotkania (marzec 1977, Rzym) przyjêto
sprawozdanie koñcowe, które najpierw wys³ano do odpowiednich instancji koœcielnych, a nastêpnie opublikowano w celu wywo³ania szerszej dyskusji111.
Cz³onkowie Wspólnej Komisji Studyjnej spotkali siê jeszcze raz w 1980 r. Po
zapoznaniu siê z otrzymanymi ocenami episkopatów, uczelni oraz poszczególnych specjalistów, stwierdzili: Na ogó³ dialog i zwieñczaj¹cy go raport spotka³
siê z bardzo pozytywnym przyjêciem, w niektórych przypadkach nawet z entuzjazmem i zosta³ oceniony jako po¿yteczny punkt wyjœcia do dalszych debat112.
Po kilkuletniej przerwie, pod patronatem ŒAKR i Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan rozpoczê³a siê druga faza dialogu reformowano-rzymskokatolickiego, która skoncentrowa³a siê na zagadnieniach eklezjologicznych. Rezultatem
spotkañ w Rzymie (1984), Kappel-am-Albis (Szwajcaria, 1985), Wenecji (1986),
Cartigny (Szwajcaria, 1987) i Arricia (W³ochy, 1988) by³ dokument pt. „Ku
wspólnemu rozumienia Koœcio³a”, opublikowany w 1990 r.113.
Raport z drugiej fazy dialogu przedstawia jego wyniki w czterech rozdzia³ach.
Rozdzia³ 1 nawi¹zuje do Reformacji XVI wieku i ukazuje szczegó³owo drogê,
jak¹ od tego czasu obra³a ka¿da wspólnota. W centrum rozdzia³u 2 znajduj¹ siê
dwa obszary fundamentalnej zgodnoœci pogl¹dów: to ¿e Jezus Chrystus jest jedynym poœrednikiem miêdzy Bogiem a cz³owiekiem oraz ¿e usprawiedliwienie
otrzymuje siê z ³aski przez wiarê. Rozdzia³ 3 podejmuje kwestiê stosunku miêdzy
Ewangeli¹ a Koœcio³em w ich roli s³u¿ebnej i instrumentalnej, zajmuj¹c siê ni¹ w
oparciu o szereg tematów: Koœció³ jako creatura verbi a Koœció³ jako sakrament
³aski; kontynuacja i dyskontynuacja w dziejach Koœcio³a; kwestia struktury Koœcio³a i porz¹dku urzêdu pos³ugi. I wreszcie, rozdzia³ 4 szkicuje pewne drogi
wiod¹ce w przysz³oœæ.
Trzecia faza dialogu rozpoczê³a siê w maju 1998 spotkaniem w Wenecji.
W œwietle dotychczasowych wyników rozmów ustalono, ¿e trzecia faza ma zaj¹æ
siê szczególnie zagadnieniami eklezjologicznymi, a zw³aszcza ich relacj¹ do zagadnieñ spo³ecznych i etycznych, z którymi s¹ skonfrontowani dziœ chrzeœcijanie114. Temat g³ówny sformu³owano nastêpuj¹co: „Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa wobec Królestwa Bo¿ego”.
111
Polski przek³ad: Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie. Raport koñcowy z dialogu miêdzy
Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych a Sekretariatem do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan ukaza³ siê
w: SiDE 1988, nr 1, s. 73-101.
112
Cyt. za: S.C. Napiórkowski, Panorama dialogów doktrynalnych w z udzia³em Koœcio³a
Rzymskokatolickiego, w: S.C. Napiórkowski, S.J. Koza, P. Jaskó³a, Na drogach do jednoœci, Lublin
1983, s. 56.
113
Polski przek³ad ukaza³ siê w: SiDE 2000, nr 2, s. 75-128.
114
RWB-Update nr 3 z 1998 r.; IS 1998 nr 98, s. 160.
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Drugie spotkanie trzeciej fazy odby³o siê w Oegstgeest (Holandia) w dniach
15-21 wrzeœnia 1999. Uwagê skoncentrowano na temacie: „Królestwo Bo¿e jako
kontekst wspólnego œwiadectwa Koœcio³a”115. Dyskusjê tê kontynuowano podczas
trzeciego spotkania w Castel Gandolfo ko³o Rzymu w dniach od 13 do 19 wrzeœnia 2000 r. Przedstawiciele obu stron przedstawili referaty omawiaj¹ce ró¿ne
aspekty g³ównego tematu. Spotkanie odbywa³o siê w kontekœcie napiêæ spowodowanych niedawnym og³oszeniem przez Kongregacjê Nauki Wiary deklaracji
„Dominus Iesus”, stawiaj¹cej pod znakiem zapytania m.in. eklezjalnoœæ Koœcio³ów protestanckich; jej treœæ spotka³a siê z ostr¹ reakcj¹ ŒAKR. Zgodnie stwierdzono, ¿e te napiêcia uœwiadomi³y jeszcze bardziej, jak wa¿n¹ i piln¹ spraw¹ jest
pozostawanie ze sob¹ w dialogu. Papie¿ Jan Pawe³ II przyj¹³ 18 wrzeœnia w Watykanie 20-osobow¹ grupê cz³onków Wspólnej Komisji. Przy tej okazji powiedzia³: Nasz dialog staje siê rachunkiem sumienia i wezwaniem do nawrócenia.
Obydwie strony pytaj¹ siê przed Bogiem o sw¹ odpowiedzialnoœæ: czy uczyni³y
wszystko co mo¿liwe, aby przezwyciê¿yæ konflikty przesz³oœci116.
Czwarte spotkanie trzeciej fazy dialogu mia³o miejsce w dniach 22-28 sierpnia
2001 r. w Kapsztadzie (RPA). G³ówny temat – „Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa wobec Królestwa Bo¿ego” – w kontekœcie sytuacji w Republice
Po³udniowej Afryki omówili: prof. Dirk J. Smit (reformowany) i o. Stuart C.
Bate OMI (katolik). Zastanawiano siê tak¿e nad wzajemn¹ relacj¹ miêdzy Królestwem Bo¿ym a dzia³alnoœci¹ na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i integracji stworzenia. W niedzielê, 26 sierpnia cz³onkowie komisji uczestniczyli w nabo¿eñstwach odprawianych w okolicznych parafiach. Ustalono, ¿e nastêpne spotkanie
odbêdzie siê we wrzeœniu 2002 r. w Irlandii Pó³nocnej117.

Katolicy a luteranie i reformowani
W listopadzie 1971 r. przedstawiciele Œwiatowej Federacji Luterañskiej i
Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych z jednej strony oraz Koœcio³a
Rzymskokatolickiego z drugiej – rozpoczêli rozmowy na temat: „Teologia ma³¿eñstwa a problem ma³¿eñstw mieszanych”. Podczas pierwszego spotkania zanalizowano socjologiczne, psychologiczne i religijne podstawy wspó³czesnych ma³¿eñstw oraz podjêto próbê teologicznego spojrzenia na to z³o¿one zagadnienie.
Drugie spotkanie, skoncentrowane wokó³ problemu „sakramentalnoœci” ma³¿eñstwa, odby³o siê w grudniu 1972 r. Badaj¹c ró¿ne rozumienia pojêcia „sakramentalnoœci” ma³¿eñstwa, zanalizowano historyczne przyczyny roz³amu, jaki
spowodowa³a Reformacja. Aby osi¹gn¹æ lepsze porozumienie, przedstawiciele
obu stron poœwiêcili wiele czasu na szczegó³owe omówienie chrystologii oraz biblijnego ujêcia Przymierza Boga z Jego ludem, a tak¿e nauki o ³asce i jej znacze115
116
117

IS 1999 nr 102, s. 248n.
IS 2000 nr 104, s. 149n.; SiDE 2001, nr 1, s. 161n.
Informacja zaczerpniêta z Internetu: http://www.warc.ch/news/23.html.
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niu dla ma³¿eñstwa. W ten sposób wy³oni³y siê konkretne problemy dotycz¹ce
pojêcia „sakramentalnoœci”. Stwierdzono, ¿e Koœcio³y bêd¹ musia³y je przemyœleæ w nadziei, ¿e w wyniku tych przemyœleñ otworz¹ siê nowe mo¿liwoœci
w dialogu teologicznym.
Trzecie spotkanie, w paŸdzierniku 1973 r., poœwiêcone by³o problemowi nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa. Uczestnicy spotkania stwierdzili, ¿e zdaj¹ sobie sprawê, i¿ w rozwa¿aniach teologicznych na ten temat musz¹ byæ uwzglêdnione praktyczne problemy tych ludzi, których ma³¿eñstwo rozpada siê. Tote¿ dzia³alnoœæ
duszpasterska wœród ma³¿eñstw, prowadzona wspólnie przez Koœcio³y, by³aby
najw³aœciwszym rozwi¹zaniem. Wiêkszoœæ problemów jest wspólna dla wszystkich Koœcio³ów, a niektóre z nich powstaj¹ przez ma³¿eñstwa mieszane. Wspó³praca w tej dziedzinie mog³aby dopomóc w udoskonaleniu poradnictwa ma³¿eñskiego. Przedstawiciele obu stron podkreœlili zgodnie, ¿e ma³¿eñstwo jest obowi¹zkiem na³o¿onym na ca³e ¿ycie. W dalszym ci¹gu pozosta³y nie rozwi¹zane
takie problemy, jak rozwód i ponowne wejœcie w zwi¹zek ma³¿eñski. Ró¿nice
pogl¹dów s¹ tak g³êbokie, ¿e zagadnieniu temu trzeba bêdzie poœwiêciæ jeszcze
jedno posiedzenie.
Podczas czwartego posiedzenia w grudniu 1974 r. zajêto siê przede wszystkim
stosunkiem miêdzy Pismem œw. a prawem, zw³aszcza w odniesieniu do ma³¿eñstwa chrzeœcijañskiego. Uczestnicy rozmów zastanawiali siê tak¿e nad tym, czy
pojêcie „nierozerwalnoœci” nale¿y rozumieæ w sposób absolutny, czy nie. Omawiaj¹c tê sprawê skoncentrowali uwagê na ró¿nej ocenie rozbitych ma³¿eñstw
przez poszczególne tradycje chrzeœcijañskie.
Podczas ostatniego posiedzenia w 1976 r. dokonano przegl¹du dotychczasowej
pracy i sporz¹dzono raport koñcowy. Zawiera on diagnozê sytuacji ma³¿eñstwa
we wspó³czesnym œwiecie (czêœæ I i II), ukazuje ma³¿eñstwo jako tajemnicê na
skutek jego zwi¹zków z Chrystusem (czêœæ III), zestawia ró¿nice pogl¹dów w
kwestii ma³¿eñstwa i jego nierozerwalnoœci (czêœæ IV), stwierdza koniecznoœæ
wspó³pracy duszpasterskiej miêdzy ma³¿eñstwami nie tylko mieszanymi, ale
równie¿ jednowyznaniowymi (czêœæ V), przypomina katolickie normy prawne odnoœnie do ma³¿eñstw mieszanych (czêœæ VI)118.
Tekst raportu zosta³ rozes³any do ró¿nych instancji Koœcio³ów lokalnych i
oœrodków teologicznych z proœb¹ o zajêcie stanowiska. Rozmowy te – z inicjatywy strony katolickiej – zosta³y zawieszone w 1980 r.119.

118
Final Report of the Roman Catholic – Lutheran – Reformed Study Comission on “The Theology of
Marriage and the Problem of Mixed Marriages” ( 1976), w: Growth in Agreement…, op. cit. s. 279-306.
Polski przek³ad, pod nieadekwatnym tytu³em: Sprawozdanie koñcowe Komisji naukowej Koœcio³ów
rzymskokatolickiego, luterañskiego i kalwiñskiego za rok 1976. Teologia ma³¿eñstwa a problem ma³¿eñstw
miêdzywyznaniowych, opublikowano w ksi¹¿ce: Z.J. Kijas (red.), Ma³¿eñstwa mieszane, Kraków 2000, s.
159-195.
119
Por. „Jednota”, Warszawa 1981, nr 2, s. 20; R. Frieling, Vertrauen und Misstrauen. Zur katholischlutherisch-reformierter Ökumene, „Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim“,
Darmstadt 1981, nr 2, s. 21n.
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Katolicy a metodyœci
Metodyzm, który zrodzi³ siê w Anglii w pierwszej po³owie XVIII wieku, by³
pierwotnie ruchem d¹¿¹cym do wewnêtrznej odnowy ¿ycia religijnego w ³onie
Koœcio³a Anglikañskiego. Jego za³o¿yciel, John Wesley (1703-1791), który do
koñca ¿ycia pozosta³ duchownym anglikañskim, nie zamierza³ tworzyæ odrêbnego Koœcio³a. Ostatecznie ukszta³towa³y siê dwa typy metodyzmu: episkopalny w
Ameryce Pó³nocnej i nie episkopalny w Anglii. W 1881 r. powsta³a Œwiatowa
Rada Metodystyczna, która wed³ug danych z 2001 r. zrzesza 77 Koœcio³ów w 130
krajach o ³¹cznej liczbie wiernych 36 mln120.
W 1966 r. watykañski Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Œwiatowa Rada
Metodystyczna dosz³y do porozumienia w sprawie utworzenia Wspólnej Komisji,
której powierzono prowadzenie dialogu dwustronnego na szczeblu œwiatowym.
Komisja, w sk³ad której wchodzi³o po 10 przedstawicielu obu stron, spotyka³a siê
odt¹d raz w roku i w 1971 r. opublikowa³a swój pierwszy Raport, który podejmowa³ nastêpuj¹c¹ tematykê: chrzeœcijañstwo we wspó³czesnym œwiecie, ¿ycie duchowe, dom i rodzina chrzeœcijañska, Eucharystia: zgodnoœci i ró¿nice (obecnoœæ
realna, charakter ofiarny, interkomunia), urz¹d i autorytet121.
Niektóre z wymienionych tematów mog³y byæ omówione tylko powierzchownie, tote¿ zajêto siê nimi ponownie w drugiej fazie rozmów (1972-1975). Tym
razem (tzw. Raport z Dublina)122 pog³êbiono wspóln¹ refleksjê nad ¿yciem duchowym i niektórymi kwestiami etycznymi (np. eutanazja). Jednoczeœnie przedyskutowano bardziej szczegó³owo naukê o Eucharystii (obecnoœæ Chrystusa,
ofiara Chrystusa, wspólnota eucharystyczna) i urzêdzie duchownym. Zajêto siê
równie¿ domem i rodzin¹ chrzeœcijañsk¹, omawiaj¹c przy tej okazji ma³¿eñstwa
mieszane pod wzglêdem wyznaniowym.
Podczas trzeciej fazy dialogu (1977-1981), która znalaz³a podsumowanie w
tzw. Raporcie z Honolulu123, uzyskano znacz¹c¹ zgodnoœæ pogl¹dów w nauce o
Duchu Œwiêtym. Dokument podzielono na trzy czêœci: ku wspólnej deklaracji na
temat Ducha Œwiêtego; Duch Œwiêty, chrzeœcijañskie doœwiadczenie wiary i autorytet koœcielny; moralne decyzje chrzeœcijan. Raport ten by³ zredagowany jêzykiem powszechnie zrozumia³ym.
Uwieñczeniem kolejnej, czwartej fazy dialogu (1982-1985), by³ tzw. Raport
z Nairobi, który opatrzono tytu³em: „Ku oœwiadczeniu na temat Koœcio³a”124.
“Ecumenical News International” (skrót: ENI) z 15 VIII 2001.
Methodist – Roman Catholic Conversations: Denver Report 1971, w: Growth in Agreement…, op.cit.,
s. 308-339.
122
Methodist – Roman Catholic Conversations: Dublin Report 1976, tam¿e, s. 340-366.
123
Methodist – Roman Catholic Conversations: Honolulu Report 1981, tam¿e, s. 367-387.
124
Methodist – Roman Catholic Dialogue: Towards a Statement on the Church – Fourth Series 1982-1986,
Nairobi, Kenya, 1986, w: Growth in Agreement II, op. cit., s. 583-596. Polski przek³ad: Ku oœwiadczeniu na
temat Koœcio³a. Raport Wspólnej Komisji Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Metodystycznej,
seria czwarta 1982 – 1986, SiDE 1988 nr 2, s. 62-79. Tam równie¿ (s. 79-85) komentarz Jeana M. R. Tillarda.
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W dokumencie tym zajêto siê pewnymi najtrudniejszymi dla relacji obu partnerów problemami. Chocia¿ miêdzy obydwoma Koœcio³ami istniej¹ podobieñstwa
w ustroju i strukturze koœcielnej, to jednak metodyœci i katolicy ró¿ni¹ siê aktualnie w swej nauce o urzêdzie koœcielnym i urzêdzie nauczaj¹cym. Komisja rozpoczê³a pracê od rozwa¿enia tych ró¿nic, badaj¹c ich historyczn¹ genezê i poszukuj¹c perspektyw porozumienia. Potwierdzi³a ju¿ osi¹gniête wspólne pogl¹dy w odniesieniu do znaczenia urzêdu nadzoru w Koœciele i d¹¿enia do jednoœci
chrzeœcijan. Raport omawia kolejno nastêpuj¹ce zagadnienia: istota Koœcio³a;
Koœció³ i sakramenty; wezwanie do jednoœci; mo¿liwe formy jednoœci Koœcio³a;
struktury urzêdu; urz¹d Piotrowy (Piotr w Nowym Testamencie, prymat i urz¹d
Piotrowy, jurysdykcja, autorytatywne nauczanie). Fundamentalne znaczenie mia³o nastêpuj¹ce sformu³owanie: Jako metodyœci i rzymscy katolicy uznajemy, ¿e
podzia³y (...) s¹ sprzeczne z jednoœci¹, jakiej Chrystus pragnie dla swojego Koœcio³a i ¿e Pos³uszni Temu, który chce doprowadziæ do tej jednoœci, anga¿ujemy
siê na rzecz wizji, zawieraj¹cej w sobie cel pe³nej wspólnoty wiary, misji i ¿ycia
sakramentalnego (nr 20)125.
Podczas pi¹tej fazy rozmów (1986-1991) uwagê skoncentrowano na tradycji
apostolskiej. Opracowany Raport126 œwiadomie nie wymienia wszystkich ró¿nic
w zakresie doktryny i praktyki, które istniej¹ miêdzy katolikami i metodystami w
podjêtych kwestiach. Np. nie zbadano szczegó³owo problemu sukcesji apostolskiej; nie debatowano te¿ nad ró¿nymi sposobami nauczania prawd wiary. Nie
rozwa¿ano równie¿ eklezjologicznego samozrozumienia charakterystycznego dla
katolików lub metodystów. Raczej skupiono uwagê nad teologicznymi perspektywami, w ramach których takie specyficzne kwestie nale¿y widzieæ. Chodzi³o o
to, aby katolicy i metodyœci, czytaj¹c ten Raport, byli w stanie ujrzeæ w³asn¹ i
partnera doktrynê i praktykê koœcieln¹ w szerokiej perspektywie teologicznej i
historycznej oraz stwierdziæ wystêpuj¹ce miêdzy nimi konwergencje. Raport
dzieli siê na wstêp i dwie g³ówne czêœci. W czêœci pierwszej, zatytu³owanej
„Wiara apostolska – jej nauczanie, przekaz i recepcja”, podjêto nastêpuj¹ce kwestie: S³owo i Koœció³, Duch i Koœció³, wzorzec wiary chrzeœcijañskiej, wzorzec
¿ycia chrzeœcijañskiego, wzorzec wspólnoty chrzeœcijañskiej. Czêœæ druga „Urz¹d i urzêdy: s³u¿ba w ramach tradycji apostolskiej” – zajmuje siê kolejno
s³u¿b¹ S³owa, darami Ducha, Koœcio³em jako ¿ywym cia³em i urzêdem na mocy
ordynacji.
Szósta faza, obejmuj¹ca lata 1991-1996, zaowocowa³a przyjêciem obszernego
dokumentu zatytu³owanego: „S³owo ¿ycia: stanowisko w sprawie objawienia i
wiary”127. Czêœæ pierwsza, poœwiêcona objawieniu, podejmuje takie kwestie, jak:
samoudzielanie siê Boga, Objawienie Boga w historii, Objawienie Boga w Ojcu,
Cyt. za: SiDE 1988 nr 2, s. 67.
Methodist – Roman Catholic Dialogue: The Apostolic Tradition – Fifth Series 1986-1991, Paris,
France, 1991, w: Growth in Agreement II..., op. cit., s. 597-617.
127
Methodist – Roman Catholic Dialogue: The Word of Life: A Statement on Revelation and Faith – Sixth
Series (1991-1996), Baar, Switzerland, 1996, tam¿e, s. 618-646.
125
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Synu i Duchu Œwiêtym. W czêœci drugiej, koncentruj¹cej siê na wierze, mowa
jest o wierze, dziêki której wierzymy i owocach wiary. Kolejna czêœæ jest poœwiêcona ró¿nym aspektom misji, takim jak: misja i wspólnota, misja apostolska,
misja i ekumenizm, misja i kultury. Czêœæ czwarta zajmuje siê ¿yciem sakramentalnym, m.in. sakramentami i innymi œrodkami ³aski, czêœæ pi¹ta – zagadnieniem
wspólnoty.
Siódma faza rozmów, obejmuj¹ca lata 1997-2001, skupi³a siê na kwestii autorytetu nauczaj¹cego w Koœciele. G³ówny temat rozmów zatytu³owano: „Wypowiadanie prawdy w mi³oœci. Autorytet nauczaj¹cy wœród katolików i metodystów”. W og³oszonym Raporcie128, przedstawionym podczas 18. Zgromadzenia
Œwiatowej Rady Metodystycznej w Brighton (Anglia) w lipcu 2001 r., starano
siê wspólnie ustaliæ podstawy doktrynalne reprezentowane przez oba Koœcio³y;
przedstawiæ ca³¹ wspólnotê koœcieln¹, duchownych i œwieckich, jako prorocki lud
Boga namaszczony przez Ducha Prawdy; zbadaæ rolê, jak¹ poszczególni duchowni i organa koœcielne w metodyzmie i Koœciele katolickim odgrywaj¹ w postrzeganiu i g³oszeniu prawdy Ewangelii; wyszczególniæ wyzwania, z jakimi s¹ konfrontowani obaj partnerzy w poszukiwaniu wspólnego rozumienia i œciœlejszej
wspó³pracy w nauczaniu Ewangelii129.
W Raporcie czytamy, ¿e wszyscy wierz¹cy maj¹ dar rozpoznawania, odró¿niania i reagowania na prawdê Ewangelii i w ten sposób odgrywaj¹ rolê w formu³owaniu i interpretacji wiary Koœcio³a. Dokument podkreœla, ¿e metodyœci
uznaj¹ tylko dwa sakramenty – chrzest i Komuniê œw. – lecz traktuj¹ niektóre sakramenty katolickie, ³¹cznie z ordynacj¹ i ma³¿eñstwem, jako roztropne œrodki
³aski. Sugeruje, aby podobieñstwa w tych kwestiach by³y przedmiotem dalszych
rozwa¿añ. Zwraca te¿ uwagê na ró¿nice miêdzy obu Koœcio³ami w kwestii autorytetu nauczaj¹cego. Dla katolików charyzmat (dar) nieomylnej prawdy i wiary
jest dany biskupom przez wzgl¹d na Koœció³ powszechny. Konferencje metodystyczne pe³ni¹ rolê urzêdu nauczaj¹cego, lecz dla metodystów wypowiedzi doktrynalne czynione przez te konferencje nie maj¹ charakteru wypowiedzi nieomylnych. Raport precyzuje równie¿ ró¿nice strukturalne w obu Koœcio³ach, które decyduj¹ o innym umiejscowieniu autorytetu nauczaj¹cego. Metodyœci pytaj¹,
dlaczego katolicy œwieccy nie mog¹ byæ w³¹czeni bardziej formalnie do gremiów
podejmuj¹cych decyzje nawet w sprawach doktryny koœcielnej. Katolicy z kolei
pytaj¹, dlaczego metodyœci nie podkreœlaj¹ bardziej formalnie roli urzêdu z mocy
ordynacji, zw³aszcza roli biskupów i superintendentów, w sprawach dotycz¹cych
nauczania koœcielnego. Obie strony postanowi³y kontynuowaæ dotychczasowy
dialog130.

128
Speaking the Truth in Love: Teaching Authority among Catholics and Methodists, tekst zamieszczony
w Internecie: www.vatican.va.
129
ENI z 15 sierpnia 2001.
130
Tam¿e.
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Katolicy a mennonici
Nazwa „mennonici” wywodzi siê od imienia Menno Simonsa (1496-1561),
który w XVI w. by³ przywódc¹ umiarkowanego nurtu ruchu anabaptystów, podkreœlaj¹cego potrzebê przyjmowania chrztu w wieku œwiadomym. Mimo przeœladowañ mennonici przetrwali do czasów wspó³czesnych. W 60 krajach na ca³ym
œwiecie ¿yje dziœ ok. 850 tys. mennonitów, z tego blisko po³owa w Ameryce Pó³nocnej. Wed³ug ich nauki podstawow¹ struktur¹ ¿ycia religijnego jest wspólnota
lokalna (zbór). Jednak od 1925 r. odbywaj¹ siê co kilka lat Œwiatowe Konferencje
Mennonitów, które s³u¿¹ wzmocnieniu œwiadomoœci wyznaniowej. Zajmuj¹ siê
m.in. zagadnieniami misji i ewangelizacji, wychowania chrzeœcijañskiego, kszta³cenia teologicznego i s³u¿by dla œwiata.
Pierwsze kontakty miêdzy mennonitami a Koœcio³em Rzymskokatolickim nawi¹zane zosta³y na pocz¹tku 1997 r. Wówczas to, z okazji obrad Œwiatowej Konferencji Mennonitów w Kalkucie (Indie), kard. Edward Cassidy, przewodnicz¹cy
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, za poœrednictwem swego wys³annika,
Msgr. Johna Mutiso-Mbindy przes³a³ uczestnikom pozdrowienia, w których znalaz³o siê nastêpuj¹ce zdanie: Jest nasz¹ szczer¹ nadziej¹, ¿e dojdzie do dalszych
kontaktów miêdzy Œwiatow¹ Konferencj¹ Mennonitów i Koœcio³em katolickim131.
Mennonici zareagowali na to przes³anie pozytywnie i wkrótce rozpoczê³y siê
przygotowania do oficjalnego dialogu.
W dniach 14-18 paŸdziernika 1998 odby³o siê w Strasburgu (Francja) pierwsze oficjalne spotkanie miêdzy mennonitami a katolikami pod has³em: „Ku
uzdrowieniu wspomnieñ”. W posiedzeniu wziê³o udzia³ 7 przedstawicieli Œwiatowej Konferencji Mennonitów pod przewodnictwem Helmuta Hardera z Kanady.
Delegacji katolickiej, powo³anej przez Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan,
przewodniczy³ biskup Joseph Martino z Filadelfii (USA), który posiada³ ju¿ doœwiadczenie wspó³pracy z mennonitami na terenie swojej diecezji. Celem, jaki
sobie postawiono, jest porozumienie i pojednanie. Dla jego osi¹gniêcia potrzebne jest lepsze zrozumienie zasad wiary g³oszonych przez obu partnerów dialogu
i przezwyciê¿enie uprzedzeñ, jakie na przestrzeni stuleci wytworzy³y siê miêdzy
mennonitami i katolikami. Podczas pierwszego spotkania zaprezentowano dwa
rodzaje referatów. Pierwszy dotyczy³ autoprezentacji, drugi – koncentrowa³ siê na
kwestiach historycznych, próbuj¹c wyjaœniæ przyczyny, które w XVI stuleciu
decydowa³y o takiej a nie innej ocenie drugiego partnera132.
Podczas drugiego spotkania, które odby³o siê w Wenecji w dniach 12-18 paŸdziernika 1999 r., ponownie poœwiêcono sporo uwagi kontrowersyjnym problemom przesz³oœci. Jeden z referatów, wyg³oszony przez mennonitê dr. Neala Blougha z Francji, brzmia³ : ”Anabaptystyczna idea restytucji wczesnego Koœcio³a”.
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Inne referaty dotyczy³y wspó³czesnej wizji Koœcio³a z perspektywy katolików i
mennonitów133.
Trzecie spotkanie odby³o siê w dniach 24-30 listopada 2000 r. w Thomashof –
mennonickim oœrodku konferencyjnym k. Karlsruhe (RFN). Tym razem uwagê
skoncentrowano na dwóch tematach. Pierwszy dotyczy³ kwestii: „Czym jest Koœció³ pokoju?” Zainteresowanie tym zagadnieniem wzros³o ponownie w œwietle
faktu, ¿e mennonici identyfikuj¹ siê jako jeden z historycznych Koœcio³ów pokoju, które odrzucaj¹ wszelk¹ przemoc i z tego powodu s¹ przeciwnikami s³u¿by
wojskowej. Katolicy z kolei dali wyraz zainteresowaniu tym tematem w ró¿nych
tekstach, poczynaj¹c od Konstytucji pastoralnej Gaudium et spes Soboru Watykañskiego II po encykliki papieskie Jana XXIII (Pacem in terris) i Jana Paw³a II
(Centessimus annus). Drugi temat dotyczy³ wp³ywu, jaki na dalsze losy Koœcio³a mia³ „prze³om” dokonany w IV stuleciu przez cesarza Konstantyna134. Czwarte
spotkanie by³o zaplanowane na listopad 2001 r.

Katolicy a baptyœci
Nazwa „baptyœci” by³a pierwotnie przezwiskiem u¿ywanym przez przeciwników, jako ¿e chrzest wiary przez zanurzenie stanowi³ dla obserwatorów ich najbardziej rzucaj¹c¹ siê w oczy cechê ¿ycia religijnego. Genezy ruchu baptystycznego szukaæ nale¿y w angielskim purytanizmie i kongregacjonalizmie, który doprowadzi³ w XVII w. do powstania niezale¿nych od Koœcio³a pañstwowego
(= anglikañskiego) wspólnot. Pierwsza wspólnota baptystyczna w Anglii powsta³a w 1611 r., w Ameryce Pó³nocnej – w 1639 r. Autonomia wspólnot lokalnych w
baptyzmie nie sprzyja tworzeniu struktur organizacyjnych wy¿szego szczebla. Jeœli mimo to dosz³o do utworzenia w 1905 r. Œwiatowego Zwi¹zku Baptystycznego, to zadecydowa³y o tym dwa czynniki: potrzeba potwierdzenia jednoœci duchowej w Chrystusie wszystkich wspólnot baptystycznych oraz powo³anie misyjne. ŒZB jest te¿ w³aœciwym partnerem dialogów ekumenicznych na szczeblu
œwiatowym. Liczbê doros³ych ochrzczonych baptystów na œwiecie ocenia siê na
ok. 40 mln, z czego ponad 30 mln ¿yje w Ameryce Pó³nocnej.
Dialog katolicko-baptystyczny na szczeblu œwiatowym odbywa³ siê w latach
1984-1988. G³ówny temat sformu³owano nastêpuj¹co: „Wezwanie do dawania
œwiadectwa o Chrystusie w dzisiejszym œwiecie”. Ze strony katolickiej rozmowom patronowa³ watykañski Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan, ze strony baptystycznej – Œwiatowy Zwi¹zek Baptystyczny.
Rozmowy, które odbywa³y siê corocznie w innym miejscu, przeanalizowa³y
nastêpuj¹ce, znacz¹ce dla dawania wspólnego œwiadectwa tematy. Pierwsza
133
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rozmowa, która odby³a siê w dniach 18-21 lipca 1984 roku w Berlinie Zachodnim,
skoncentrowa³a siê na zagadnieniu: „Ewangelizacja/ewangelizowanie – pos³annictwem Koœcio³a”. Druga, odbyta w dniach 24-30 czerwca 1985 roku w Los Angeles,
poœwiêcona by³a „chrystologii” i „nawróceniu-naœladowaniu” jako aspektom
„œwiadectwa dla Chrystusa”. Trzecia rozmowa, prowadzona od 2 do 7 czerwca
1986 roku w Nowym Jorku, zbada³a kwestie eklezjologiczne ujête w temacie: „Koœció³ jako koinonia (wspólnota) Ducha”. Czwarta rozmowa, od 13 do 18 lipca 1987
roku w Rzymie, by³a zorientowana na szczególne pytania utrudniaj¹ce w³aœciwe
sk³adanie wspólnego œwiadectwa chrzeœcijañskiego; chodzi³o tu o prozelityzm i
ograniczenia wolnoœci religijnej. Pi¹ta rozmowa, od 18 do 23 lipca 1988 roku w
Atlancie (Georgia, USA), próbowa³a zebraæ w ca³oœæ rezultaty dialogu.
W przedmowie do Raportu z miêdzynarodowych rozmów baptystyczno-rzymskokatolickich, obaj wspó³przewodnicz¹cy, bp Bede Heather i dr Davis Shannon,
stwierdzaj¹135: Naszym g³ównym celem by³o wzajemne zrozumienie pewnych konwergencji i dywergencji wystêpuj¹cych miêdzy œwiatowymi rodzinami konfesyjnymi – baptystyczn¹ i rzymskokatolick¹. Wi¹za³y siê z tym dalsze cele: 1. przez dialog ustanowienie stosunków i utrzymanie wymiany pogl¹dów w celu wzajemnego
zrozumienia; 2. wskazanie nowych mo¿liwoœci i wyjaœnienie istniej¹cych trudnoœci w dziedzinie dawania wspólnego œwiadectwa wobec wspó³czesnej sytuacji
œwiatowej i nakazanego przez Chrystusa zwiastowania Ewangelii; 3. omówienie
uprzedzeñ istniej¹cych miêdzy obu naszymi rodzinami wyznaniowymi w skali
œwiatowej. Obaj wspó³przewodnicz¹cy stwierdzaj¹ dalej, ¿e cele te zosta³y w du¿ej mierze osi¹gniête i ¿e wyniki naszych rozmów s¹ zachêt¹ do podejmowania
podobnych wysi³ków na ró¿nych p³aszczyznach ¿ycia koœcielnego136.
W czêœci pierwszej, zatytu³owanej „Rozmowy w retrospektywie”, ich uczestnicy stwierdzaj¹, ¿e odkryli godny uwagi stopieñ zgodnoœci pogl¹dów (konsens)
zarówno w ogólnych jak i specyficznych kwestiach. Zgodnoœæ ta dotyczy³a Bo¿ego
objawienia zbawczego w Jezusie Chrystusie, koniecznoœci osobistego zwi¹zania
siê z Bogiem w Chrystusie, nieprzerwanego dzie³a Ducha Œwiêtego i nakazu misyjnego wynikaj¹cego z wybawiaj¹cej dzia³alnoœci Boga na rzecz ludzkoœci.
Uczestnicy rozmów przyznaj¹, ¿e istnia³y te¿ (...) pewne znacz¹ce ró¿nice w zagadnieniach ogólnych i specjalnych. Czêsto obserwowaliœmy, ¿e ró¿nice pojawiaj¹ siê zarówno miêdzy reprezentantami tej samej wspólnoty jak i miêdzy obu
wspólnotami137.
Czêœæ druga, opatrzona tytu³em „Wspólna deklaracja”, zastrzega na wstêpie,
¿e nie jest ona podsumowaniem poszczególnych posiedzeñ. Raczej próbuje siê
tutaj spojrzeæ ³¹cznie na dyskusje piêciu lat i wyraziæ nasz¹ wspóln¹ odpowiedŸ
na objawienie Boga w Jezusie Chrystusie, jak zosta³a nam ona dana w Biblii oraz
135
Ten i dalsze cytaty na podstawie polskiego przek³adu: Wezwanie do dawania œwiadectwa o Chrystusie
w dzisiejszym œwiecie. Raport z miêdzynarodowych rozmów baptystyczno-rzymskokatolickich (1984-1988),
SiDE 1995 nr 1, s. 55.
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we wierze i praktyce ka¿dej z naszych wspólnot138. Potem nastêpuje omówienie
nastêpuj¹cych zagadnieñ: nasze œwiadectwo o Chrystusie, wezwanie do nawrócenia, nasze œwiadectwo w Koœciele, nasze œwiadectwo w œwiecie, o wspólne œwiadectwo (partnerzy dialogu próbuj¹ tutaj ustaliæ delikatn¹ granicê miêdzy ewangelizacj¹ a prozelityzmem, ustosunkowuj¹ siê tak¿e do zagadnienia wolnoœci religijnej).
Trzecia, ostatnia czêœæ, dotyczy dziedzin, które wymagaj¹ dalszego zbadania.
S¹ to: autorytet i metoda teologiczna; kszta³t koinonii; stosunek miêdzy wiar¹,
chrztem a œwiadectwem chrzeœcijañskim; wyjaœnienie wêz³owych pojêæ (takich
jak misja, ewangelizowanie lub ewangelizacja); miejsce Marii w wierze i dzia³alnoœci katolickiej; konkretne drogi ku wspólnemu œwiadectwu Ewangelii. W sprawie ostatniej kwestii stwierdza siê realistycznie, ¿e rozmowy miêdzy baptystami i
katolikami nie doprowadz¹ w najbli¿szej przysz³oœci do pe³nej wspólnoty koœcielnej. Fakt ten nie powinien jednak powstrzymaæ przed nakreœleniem konkretnych dróg, prowadz¹cych do z³o¿enia wspólnego œwiadectwa w obecnej sytuacji.
Raport przypomina, ¿e taka wspó³praca jest ju¿ praktykowana w ró¿ny sposób: w
przek³adzie Pisma œw. na jêzyki narodowe, w edukacji teologicznej, we wspólnej
trosce i zjednoczonej pomocy udzielanej ofiarom klêsk ¿ywio³owych, w otaczaniu opiek¹ zdrowotn¹ ludzi najubo¿szych, w zaanga¿owaniu na rzecz praw ludzkich i wolnoœci religijnej, w pracy na rzecz pokoju i sprawiedliwoœci oraz
wzmocnienia rodziny. W konkluzji stwierdza: Baptyœci i katolicy mogliby jeszcze
lepiej zamanifestowaæ znaczenie wspólnego œwiadectwa, gdyby na tych lub innych obszarach podjêli jeszcze intensywniejsze rozmowy i dzia³ania. Do rozwi¹zania jest wiele kwestii o decyduj¹cym dla przetrwania ludzkoœci znaczeniu139.
Krótko po zakoñczeniu pierwszej fazy rozmów watykañski Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan wyst¹pi³ z propozycj¹ do Œwiatowego Zwi¹zku Baptystycznego o kontynuowanie dialogu w ramach drugiej fazy. Strona baptystyczna nie
udzieli³a jednak pozytywnej odpowiedzi. W œrodowiskach baptystycznych raport
z rozmów ze stron¹ katolick¹ spotka³ siê z niejednoznacznym odbiorem. W niektórych miejscach, np. w Brazylii, s³ychaæ by³o s³owa powa¿nej krytyki. Szczególnie nieprzychylnie oceniono akapit dotycz¹cy miejsca Marii w Koœciele. W
1990 r. baptyœci brazylijscy przedstawili swoje stanowisko w tej sprawie na
Œwiatowym Kongresie Baptystycznym w Seulu. Tote¿ reprezentanci ŒZB sugerowali nieoficjalnie, aby dialog zszed³ raczej na p³aszczyznê regionaln¹. Tak te¿
siê dzieje w USA, a tak¿e we Francji140.
Mimo nie podjêcia drugiej fazy rozmów, istniej¹ regularne kontakty miêdzy
Papiesk¹ Rad¹ (kontynuatork¹ Sekretariatu) ds. Jednoœci Chrzeœcijan a Œwiatowym Zwi¹zkiem Baptystycznym. Dzieje siê to g³ównie w ramach dorocznych
spotkañ Konferencji Sekretarzy Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañskich. Reprezentant Watykanu uczestniczy³ jako tzw. fraternal delegate w obradach ŒwiatoTam¿e, s. 57.
Tam¿e, s. 69.
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wego Kongresu Baptystycznego w Argentynie w 1995 r. W listopadzie 1996 r.
nowy prezydent ŒZB, dr Nilson Fanini, z³o¿y³ wizytê w Papieskiej Radzie ds.
Jednoœci Chrzeœcijan. Przy tej okazji przeprowadzi³ krótk¹ rozmowê z papie¿em
Janem Paw³em II podczas generalnej audiencji141.

Katolicy a uczniowie Chrystusa
Uczniowie Chrystusa, nazywani równie¿ Koœcio³em Chrystusowym, to
wspólnota chrzeœcijañska licz¹ca dziœ ponad 2 mln wiernych, z tego przesz³o
po³owa mieszka na terenie USA. Powstanie tej wspólnoty wi¹¿e siê przede
wszystkim z nazwiskiem Thomasa Campbella (1763-1854), duchownego prezbiteriañskiego, który na pocz¹tku XIX w. wyst¹pi³ przeciw rozbiciu chrzeœcijañstwa i rzuci³ has³o po³¹czenia wszystkich wyznañ na gruncie Biblii. Cz³onkowie
tego Koœcio³a wyró¿niaj¹ siê zaanga¿owaniem ekumenicznym i spo³ecznym.
Oficjalny dialog z katolicyzmem zosta³ zapocz¹tkowany w USA, w 1967 r.,
obejmuj¹c nastêpuj¹ce problemy: interkomunia, ma³¿eñstwa mieszane, pos³ugiwania koœcielne, chrzest i bierzmowanie, grzech i pokuta, pojêcie jednoœci142.
W 1977 r. powsta³a Miêdzynarodowa Komisja ds. Dialogu miêdzy Uczniami
Chrystusa a Koœcio³em Rzymskokatolickim. Rozmowom na szczeblu œwiatowym
patronowali: watykañski Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Rada ds. Jednoœci
Chrzeœcijan Koœcio³a Chrystusowego. Jako g³ówny temat rozmów ustalono:
„Apostolskoœæ i katolickoœæ w widzialnej jednoœci Koœcio³a”. Podczas dorocznych spotkañ komisja dyskutowa³a nad kolejnymi podtematami tematu g³ównego: „Istota Koœcio³a i elementy jego jednoœci” (Indianapolis, 1977); „Chrzest –
darem i wezwaniem do poszukiwania jednoœci” (Rzym 1978); „Wiara i tradycja
w ¿yciu Koœcio³a” (Annapolis, Maryland, 1979); „Dynamika jednoœci i podzia³u”
(Nowy Orlean 1980). Podczas pi¹tego posiedzenia (Ardfert, Irrlandia, 1981) komisja przygotowa³a raport koñcowy w celu przedstawienia go odpowiednim w³adzom koœcielnym143. Dzieli siê on na siedem czêœci: wprowadzenie, nasze wspó³¿ycie, ekumenizm duchowy, chrzest, wiara i tradycja, jednoœæ, której szukamy,
spojrzenie w przysz³oœæ. Poza elementami ³¹cz¹cymi obie tradycje koœcielne, raport wyszczególnia istniej¹ce ró¿nice oraz obszary wymagaj¹ce dalszego dialogu.
Druga faza rozmów rozpoczê³a siê w 1983 r. Jako g³ówny temat obrano: „Koœció³ jako koinonia w Chrystusie”. Zorganizowano dziesiêæ spotkañ dorocznych:
w Wenecji (1983), Nashville, Tennessee (1984), Mandeville, Jamajka (1985),
Cambridge, Anglia (1986), Duxbury, Massachusetts (1987), Gethsemani, Kentuc141
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ky (1988), Wenecji (1989), Toronto (1990), Rzymie (1991)144 i St. Louis, Missouri (1992). Podczas tych spotkañ podejmowano nastêpuj¹ce zagadnienia: Koœció³
jako koinonia i jej urzeczywistnianie; istota koinonii; koinonia Koœcio³a jako sakrament, demonstracja i komunikacja podstawowej treœci wiary (np. odkupienie
przez Chrystusa); Eucharystia i widzialny charakter koœcielnej koinonii; kontynuacja tradycji apostolskiej w Koœciele; urz¹d duchowny i kontynuacja tradycji apostolskiej; zaanga¿owanie ca³ego Koœcio³a w przekaz tradycji apostolskiej; Koœció³ jako wspólnota w Chrystusie. Plonem drugiej fazy rozmów by³ raport podsumowuj¹cy wszystkie spotkania145.
Trzecia faza, odbywaj¹ca siê pod has³em: „Jednostka a Koœció³”, rozpoczê³a
siê 1993 r.146. Podczas kolejnych spotkañ dorocznych podjêto nastêpuj¹ce zagadnienia: urz¹d na mocy ordynacji a autorytet nauczaj¹cy Koœcio³a; tematyka i autorytet soborów Koœcio³a; powstanie kanonu Pisma œw.; urz¹d nauczaj¹cy Koœcio³a; Bóg i uformowanie sumienia; sumienie i wspólnota: ukszta³towanie i
praktyka147. Podczas spotkania w roku 2000 skupiono uwagê na ewangelizacji.
Zastanawiano siê nad pojêciami „misji”, „ewangelizacji” i „œwiadectwa” w ich
relacji do nauczania i jednoœci Koœcio³a. Zwrócono uwagê na istnienie napiêcia
miêdzy Ewangeli¹ a wspó³czesn¹ kultur¹. Stwierdzono zgodnie, ¿e Ewangeliê
trzeba zwiastowaæ œwiatu, w którym kultury lokalne i regionalne zostaj¹ wypierane przez stworzony przez media œwiatopogl¹d konsumpcyjny, który propaguje nabywanie kosztownoœci jako klucz do pe³ni ¿ycia148.
W roku 2002 ma byæ opublikowany raport podsumowuj¹cy trzeci¹ fazê dialogu.

Katolicy a zielonoœwi¹tkowcy
Ruch charyzmatyczny, zwany tak¿e ruchem zielonoœwi¹tkowym lub pentekostalnym (od s³owa greckiego pentekoste oznaczaj¹cego piêædziesi¹ty dzieñ po
Wielkanocy, tj. zes³anie Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki) jest przejawem entuzjastycznego chrzeœcijañstwa, które jego zwolennicy wi¹¿¹ z dzia³aniem trzeciej
osoby Trójcy Œwiêtej – Ducha Œwiêtego. Pentekostalizm zrodzi³ siê na pocz¹tku
XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Wspólnoty zielonoœwi¹tkowe cechuje du¿y
pluralizm w sprawach wiary. Wspólne jest im przekonanie, ¿e pe³niê egzystencji
chrzeœcijañskiej osi¹ga siê dopiero po doznanym prze¿yciu chrztu Duchem Œwiêtym, natomiast ¿ycie wspólnoty lokalnej osi¹ga pe³niê dopiero wówczas, gdy
daj¹ znaæ o sobie znaki chrztu w Duchu Œwiêtym (dary Ducha), takie jak proroctwo, glosolalia (mówienie jêzykami) t³umaczenie jêzyków, uzdrawianie chorych
Z okazji posiedzenia w Rzymie cz³onków Miêdzynarodowej Komisji ds. Dialogu przyj¹³ na prywatnej
audiencji papie¿ Jan Pawe³ II, por. IS 1992 nr 80, s. 10n. i 36.
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przez modlitwê wiary. Pentekostalizm jest wspó³czeœnie najbardziej dynamicznie
rozwijaj¹c¹ siê wspólnot¹ chrzeœcijañsk¹, liczbê cz³onków ocenia siê na ponad
100 milionów.
Oficjalny dialog katolicko-zielonoœwi¹tkowy poprzedzi³y kontakty miêdzy
przedstawicielami pentekostalizmu oraz watykañskiego Sekretariatu ds. Jednoœci
Chrzeœcijan, które mia³y miejsce w 1969 i 1970 r. Dwa wstêpne spotkania teologów katolickich i zielonoœwi¹tkowych zainicjowali: David du Plessis – przywódca pentekostalizmu miêdzynarodowego i Kilian McDonnell OSB – dyrektor Instytutu Badañ Ekumenicznych i Kulturowych w Collegeville (USA). By³y one
okazj¹ do wzajemnego poznania i rozpoczêcia konkretnych dyskusji teologicznych.
W 1971 r. zawi¹za³ siê komitet kierowniczy, obejmuj¹cy przedstawicieli obu
stron, który opracowa³ zestaw tematów przeznaczonych do przedyskutowania w
ci¹gu najbli¿szych piêciu lat. Tak rozpoczê³a siê pierwsza faza oficjalnego dialogu doktrynalnego miêdzy reprezentantami Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan
z jednej strony, a przywódcami niektórych Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych oraz
cz³onkami ruchu charyzmatycznego dzia³aj¹cego w ramach Koœcio³ów protestanckich i anglikañskich – z drugiej. Podczas spotkañ w Zurychu (1972), Rzymie (1973), Schloss-Craheim, RFN (1974), Wenecji (1975) i Rzymie (1976)
przedyskutowano nastêpuj¹ce zagadnienia: chrzest w Duchu Œwiêtym, inicjacja
chrzeœcijañska i charyzmaty, Pismo œw. i tradycja, osoba ludzka i dary Ducha. Na
zakoñczenie opracowano listê tematów, które uznano za konieczne do zbadania.
Owocem tych miêdzynarodowych, oficjalnych rozmów by³ Raport koñcowy149.
Zawarta w Raporcie koñcowym z pierwszej fazy dialogu katolicko-zielonoœwi¹tkowego lista tematów do dalszych dyskusji sta³a siê punktem wyjœcia drugiej fazy rozmów. Tym razem w spotkaniach uczestniczyli tylko przedstawiciele Koœcio³a katolickiego i reprezentanci klasycznych Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych, zrezygnowano natomiast z dalszego udzia³u przedstawicieli ruchów
charyzmatycznych, którzy uczestniczyli w rozmowach pierwszej fazy. Uwagê
skupiono na nastêpuj¹cych tematach: dar jêzyków, wiara i doœwiadczenie religijne, Pismo œw. i tradycja, egzegeza Pisma œw., wiara i wiedza, pos³uga uzdrawiania w Koœciele, tradycja i tradycje, mariologia (macierzyñstwo Marii, kult
maryjny, wstawiennictwo Matki Bo¿ej, dziewictwo Marii, niepokalane poczêcie i wniebowziêcie Marii), pos³ugiwanie w Koœciele (œwiêcenia kap³añskie,
sukcesja apostolska).
Podobnie jak poprzednio wyniki dyskusji zebrano w Raporcie koñcowym150.
Zawiera on uzgodnienia wypracowane podczas piêciu spotkañ dorocznych, które
149
Final Report of the Dialogue between the Secretariat for Promoting Christian Unity of the Roman
Catholic Church and Leaders of Some Pentecostal Churches and Participants in the Charismatic Movement
within Protestant and Anglican Churches (1976), w: Growth in Agreement II…, op. cit., s. 713-720.
150
Final Report of the Dialogue between the Secretariat for Promoting Christian Unity and Some
Classical Pentecostals (1977-1982), tam¿e, s. 721-734.
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odby³y siê w Rzymie (1977 i 1979), Wenecji (1980), Wiedniu (1981) i Collegeville,
USA ((1982); w 1978 r. nie by³o spotkania z powodu œmierci papie¿a Paw³a VI.
Po trzyletniej przerwie rozpoczê³a siê trzecia faza dialogu katolicko-zielonoœwi¹tkowego. Tym razem podczas kolejnych spotkañ przedyskutowano nastêpuj¹ce tematy: koinonia, ³¹cznoœæ duchowa œwiêtych (Riano, W³ochy, 1985); Duch
Œwiêty i nowotestamentowa wizja koinonii (Sierra Madre, USA, 1986); koinonia,
Koœció³ i sakramenty (Wenecja, 1987); koinonia i chrzest (Emmetten, Szwajcaria,
1988). Uzgodnione stanowisko miêdzy stron¹ katolick¹ i zielonoœwi¹tkow¹ wobec powy¿szych zagadnieñ zawiera dokument koñcowy opracowany na ostatnim
spotkaniu, które odby³o siê w Rzymie (1989). Jest to „Raport z trzeciego piêciolecia dialogu miêdzy Papiesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci Chrzeœcijan a niektórymi klasycznymi Koœcio³ami i przywódcami zielonoœwi¹tkowymi, 1985-1989”. Tekst
ten nosi podtytu³ „Perspektywy koinonii”151. Uzgodnienia doktrynalne wypracowane w trzeciej fazie dialogu zosta³y usystematyzowane w piêciu grupach tematycznych: koinonia i S³owo Bo¿e; Duch Œwiêty i nowotestamentowa wizja koinonii; koinonia i chrzest; koinonia w ¿yciu Koœcio³a; koinonia i wspólnota œwiêtych152.
Czwarta faza dialogu, zapocz¹tkowana w 1990 r., trwa³a osiem lat i by³a poœwiêcona trzem istotnym dla stosunków katolicko-zielonoœwi¹tkowych zagadnieniom: ewangelizacji, prozelityzmowi i wspólnemu œwiadectwu. Podczas dorocznych spotkañ zajmowano siê nastêpuj¹cymi kwestiami: znaczenie misji i ewangelizacji (Emmetten, Szwajcaria, 1990); biblijna i dogmatyczna podstawa
ewangelizacji (Wenecja, 1991); ewangelizacja i kultura (Rocca di Papa, 1992);
ewangelizacja i sprawiedliwoœæ spo³eczna (Pary¿, 1993); ewangelizacja/ewangelizowanie, wspólne œwiadectwo i prozelityzm (Kappel am Albis, Szwajcaria,
1994); wspólne œwiadectwo (Brixen/Bressanone, W³ochy, 1995)153. Cz³onkowie
komisji spotkali siê potem jeszcze dwukrotnie (Brixen/Bressanone, 1996; Rzym,
1997) w celu opracowania Raportu koñcowego154.
Raport stwierdza, ¿e w wielu miejscach Ameryki £aciñskiej i gdzie indziej istniej¹ zauwa¿alne napiêcia miêdzy obu wspólnotami. Ich stosunki s¹ czêsto obci¹¿one fa³szywymi wyobra¿eniami, zarzutami prozelityzmu, a nawet aktami przemocy. Cz³onkowie grupy dialogowej wyrazili nadziejê, ¿e dziêki tym spotkaniom
mo¿liwa bêdzie poprawa wzajemnych stosunków. W ich przekonaniu prozelityzm
istnieje w du¿ej mierze dlatego, poniewa¿ zielonoœwi¹tkowcy i katolicy nie maj¹
151
Perspectives on Koinonia. Report from the Third Quinquennium of the Dialogue between the
Pontifical Council for Promoting Christian Unity and Some Classical Pentecostal Churches and leaders
(1985-1989), tam¿e, s. 735-752.
152
Plenary Meeting of the Pontifical Council: Presentation of the Work, IS 1991 nr 78, s. 167n.
153
Plenary Meeting of the Pontifical Council, November 13-18, 1995: Presentation of the Work, IS 1996
nr 91, s. 42-44.
154
Evangelization, Proselytism and Common Witness. The Report from the Fourth Phase of the
International Dialogue 1990 between the Roman Catholic Church and Some Classical Pentecostal Churches
and Leaders, w: Growth in Agreement II…, op. cit., s. 753-779. Tekst ten ukaza³ siê najpierw w IS 1998 nr
97, s. 38-56. W tym samym zeszycie (s. 57-61) zamieszczone zosta³y refleksje nad Raportem Thomasa F.
Stransky’ego, rektora Tantur Ecumenical Institute for Theological Studies w Jerozolimie.
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wspólnego rozumienia Koœcio³a. Przyk³adowo, nie ma miêdzy nimi zgody co do
relacji miêdzy Koœcio³em z jednej strony, a chrztem jako wyrazem ¿ywej wiary
z drugiej (nr 69). Partnerzy dialogu dochodz¹ do wniosku, ¿e dla jednych i drugich prozelityzm jest dzia³alnoœci¹ nieetyczna przejawiaj¹c¹ siê w ró¿nych formach (nr 93). Jednoczeœnie podkreœlaj¹, ¿e prozelityzm trzeba wyraŸnie odró¿niæ
od uprawnionego aktu przekonuj¹cej prezentacji Ewangelii (nr 94). Zwracaj¹ te¿
uwagê, ¿e trosce o wolnoœæ religijn¹ towarzyszyæ winna taka sama troska o jednoœæ chrzeœcijañsk¹.
Pi¹ta faza miêdzynarodowego dialogu rzymskokatolicko-zielonoœwi¹tkowego
rozpoczê³a siê posiedzeniem, które odby³o siê w Bolton (Ontario, Kanada)
w dniach 23-30 czerwca 1998 roku. Temat g³ówny ujêto nastêpuj¹co: „Inicjacja
chrzeœcijañska a chrzest w Duchu Œwiêtym”. W referatach i dyskusjach uwagê
skoncentrowano na procesie, w którym osoba staje siê chrzeœcijaninem. Powa¿na
kwestia, jaka siê wy³oni³a, mia³a do czynienia z rozumieniem terminu „chrzest w
Duchu Œwiêtym”. Katolicy uto¿samiaj¹ go w szerokim sensie z ³ask¹ przekazywan¹ przez Boga w rytach inicjacji chrzeœcijañskiej, tj. w chrzcie, Eucharystii i
bierzmowaniu. Natomiast wielu zielonoœwi¹tkowców uwa¿a, ¿e chrzest w Duchu Œwiêtym odnosi siê do doœwiadczenia ró¿nego od nawrócenia, doœwiadczenia, które daje moc do sk³adania œwiadectwa o Jezusie Chrystusie jako Zbawicielu. Ustalono, ¿e ró¿nymi aspektami tego samego zagadnienia zajm¹ siê dalsze
sesje dialogu155.
Drugie spotkanie pi¹tej fazy dialogu odby³o siê w Wenecji w dniach od 23-30
lipca 1999 r. Tym razem g³ówn¹ uwagê skupiono na zagadnieniu: „Wiara i inicjacja chrzeœcijañska: perspektywy biblijne i patrystyczne”. W dyskusji, jaka nast¹pi³a po wys³uchaniu referatów przedstawicieli obu stron, poruszono takie sprawy,
jak rozumienie roli i obecnoœci Ducha Œwiêtego, implikacje wolnoœci Ducha
Œwiêtego jak równie¿ wolnej woli istot ludzkich, znaczenie chrztu z wody i
chrztu Duchem Œwiêtym w procesie inicjacji chrzeœcijañskiej156.
Podczas trzeciego spotkania, które odby³o siê w Wiedniu w dniach 7-14 lipca
2000 r., zajêto siê kwesti¹: „Konwersja a inicjacja chrzeœcijañska: perspektywy biblijne i patrystyczne”. W oparciu o wys³uchane referaty dyskutowano nad kwesti¹
konwersji w ramach procesu stawania siê chrzeœcijaninem. Katolicka prezentacja
skupi³a siê szczególnie na rycie chrzeœcijañskiej inicjacji doros³ych, upowszechnionym po II Soborze Watykañskim. Tekst zielonoœwi¹tkowy dotyczy³ ró¿norodnoœci
doœwiadczeñ konwersji w perspektywie biblijnej. Jedni i drudzy stwierdzili zgodnie, ¿e dla obu tradycji konwersja jest podstawowym elementem ¿ycia chrzeœcijañskiego, i ¿e jej ostatecznym celem jest naœladowanie Chrystusa157.

IS 1998 nr 98, s. 161.
IS 1999 nr 102, s. 246n.
157
IS 2000 nr 104, s. 147.
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RICHARD NIEBUHR
I JEGO WIZJA KOŒCIO£A

W roku 1996 wydano polskie t³umaczenie jednej z najbardziej znanych ksi¹¿ek H. Richarda Niebuhra Chrystus a kultura1, a wczeœniej w miesiêczniku
„Znak” ukaza³ siê jego artyku³ O naturze wiary2. Poza tymi tekstami brat s³ynnego Reinholda jest w Polsce niemal nieznany, a tymczasem w literaturze angielskojêzycznej od lat toczy siê dyskusja na temat wp³ywu jego myœli (szczególnie
w zakresie panenteistycznego ujmowania rzeczywistoœci) na kszta³towanie siê
koncepcji postmodernistycznych we wspó³czesnej teologii. Zarówno pogl¹dy
Niebuhra na temat natury Koœcio³a, jak i jego osobista postawa mia³y równie¿
wielki wp³yw na rozwój ekumenicznego i miêdzyreligijnego dialogu w drugiej
po³owie XX wieku.
Helmut Richard Niebuhr urodzi³ siê 3 wrzeœnia 1894 roku w Wright City w
stanie Missouri. Jego ojciec Gustav opuœci³ Niemcy maj¹c 17 lat. Po przyjeŸdzie
do Ameryki by³ pastorem luterañskim (German Evangelical Synod of North
America). W parafii, w której pracowa³ pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê Lydiê, córkê
swojego bezpoœredniego prze³o¿onego. Niebuhrowie mieli trzech synów i jedn¹
córkê. Hulda by³a wieloletnim profesorem pedagogiki religijnej w McCormick
Theological Seminary w Chicago, a najbardziej znany z braci Reinhold – profesorem teologii praktycznej w Union Theological Seminary w Nowym Jorku.
Autor znakomitej biografii H.Richarda Niebuhra – Lonnie D. Kliever zauwa¿a, ¿e jego pochodzenie jest wrêcz symboliczne dla póŸniejszych pogl¹dów i
wp³ywu, jaki wywar³ on na spo³eczeñstwo amerykañskie. Urodzony w Stanach
Zjednoczonych w domu emigrantów z Niemiec, wyrós³ w starej kulturze, ale
1
2

H. Richard Niebuhr, Chrystus a kultura, przek³ad Andrzej Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
H. Richard Niebuhr, O naturze wiary, t³um. Anna Gowin, „Znak” 1994, nr 1 (464), s. 5-12.
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stosowanej ju¿ pragmatycznie. Zawsze ³¹czy³ pietystyczn¹ pobo¿noœæ z solidnoœci¹ wykszta³cenia, teologiczn¹ wolnoœæ z ewangelicznymi podstawami, duszpastersk¹ troskê z twórcz¹ krytyk¹ zarówno w pracy koœcielnej, jak i uniwersyteckiej,
do koñca pozosta³ myœlicielem biblijnym, choæ jednoczeœnie awangardowym, protestanckim i ekumenicznie otwartym, obywatelem Ameryki, ale i œwiata3.
Gustav i Lydia dbali o edukacjê religijn¹ swoich dzieci, którym codziennie
czytali Bibliê w jêzykach oryginalnych. W tamtym czasie szczególn¹ popularnoœci¹ w rodzinie Niebuhrów cieszy³a siê teologia Adolfa von Harnacka. W roku
1908 Helmut Richard Niebuhr wst¹pi³ do Elmhurst College niedaleko Chicago,
który ukoñczy³ w 1912 roku z tytu³em licencjata. Nastêpnie podj¹³ trzyletnie studia teologiczne w Eden Theological Seminary niedaleko St. Louis, po czym przeniós³ siê do Lincoln w stanie Illinois do pracy w redakcji lokalnego dziennika.
Tam w³aœnie spotka³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê Florence Marie Mittendorf, któr¹ poœlubi³ w roku 1920.
W roku 1916 Niebuhr zosta³ ordynowany na pastora w Walnut Park Evangelical Church w St. Louis. W tym samym czasie kontynuowa³ studia w Washington
University w St. Louis, gdzie po dwóch latach uzyska³ tytu³ magistra historii.
W roku 1919 Niebuhr zosta³ nauczycielem teologii i etyki w swojej macierzystej
szkole – Eden Theological Seminary. W 1921 roku w czasie krótkiego pobytu w
Chicago pozna³ George’a Herberta Mead’a, którego pogl¹dy wywar³y znaczny
wp³yw na m³odego teologa.
Pracuj¹c póŸniej jako pastor w Clinton w stanie Connecticut, Niebuhr nieustannie pog³êbia³ swoje wykszta³cenie w Yale Divinity School, uzyskuj¹c tam w
roku 1924 stopieñ doktora. Promotorem jego dysertacji pod tytu³em Ernst Troeltsch«s Philosophy of Religion by³ profesor D.C. Macintosh. Od tamtej pory to
w³aœnie teologia Troeltscha i etyka Macintosha wyznacza³y g³ówne kierunki rozwoju Niebuhra. Wkrótce po obronie doktoratu Niebuhr obj¹³ stanowisko rektora
Elmhurst College, po czym w roku 1927 zosta³ ponownie wyk³adowc¹ w Eden
Theological Seminary. W czasie kiedy by³ on prezydentem Elmhurst College,
szko³a ta uzyska³a pe³n¹ akredytacjê naukow¹ i znacznie poprawi³a swoj¹ sytuacjê finansow¹. Wczeœniej Niebuhr jako pastor Walnut Park Evangelical Church
odegra³ te¿ znacz¹c¹ rolê w negocjacjach zjednoczeniowych prowadzonych przez
jego denominacjê z Koœcio³em reformowanym. Po³¹czenie to nast¹pi³o w roku
1934, tworz¹c Evangelical and Reformed Church, który z kolei w 1957 roku sta³
siê czêœci¹ Zjednoczonego Koœcio³a Chrystusowego (United Church of Christ).
Przekonanie, ¿e przed Bogiem nie mo¿e byæ ¿adnego podzia³u, leg³o u podstaw
ekumenicznego zaanga¿owania Niebuhra. W 1929 roku opublikowa³ swoj¹
pierwsz¹ ksi¹¿kê The Social Sources of Denominationalism, w której zawar³ g³êbok¹ krytykê podzia³ów rasowych w Koœciele i wzywa³ do jednoœci chrzeœcijan,
podkreœlaj¹c powszechny charakter Koœcio³a4.
Lonnie D. Kliever, H. Richard Niebuhr, Hendrickson Publishers, Inc., Peabody, Massachusetts 1977, s. 19.
H. Richard Niebuhr, The Social Sources of Denominationalism, Meridian Books, New York 1957, s.
280-281.
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W 1930 roku Niebuhr przez kilka miesiêcy przebywa³ w Europie, spotykaj¹c
siê z Karlem Barthem i Paulem Tillichem, czego efektem by³o m. in. przet³umaczenie ksi¹¿ki Tillicha Die Religiöse Lage der Gegenwart z 1926 roku, które ukaza³o siê w 1932 roku pod tytu³em The Religious Situation. W tym okresie
(w sierpniu 1930 roku) Niebuhr odby³ miesiêczn¹ podró¿ do Zwi¹zku Sowieckiego. Przyczyni³a siê ona do wzmocnienia jego zapocz¹tkowanych m³odzieñcz¹ fascynacj¹ teologi¹ Rauschenbuscha przekonañ o koniecznoœci praktycznego zastosowania wiary chrzeœcijañskiej.
Ju¿ wczeœniej sympatyzowa³ Niebuhr z parti¹ socjalistyczn¹ w USA (Third
Party), bêd¹c œwiadomym zwi¹zków filozofii socjalistycznej z postulatami radykalnego chrzeœcijañstwa i postrzegaj¹c Jezusa jako rewolucjonistê, a Koœció³ jako
rewolucyjn¹ spo³ecznoœæ w przedrewolucyjnym spo³eczeñstwie5. PóŸniej tak radykalne s³ownictwo znika ju¿ z pism Niebuhra, a pojêcie rewolucji zostaje zast¹pione pojêciem ci¹g³ej metanoi (szczególnie w The Meaning of Revelation). Niebuhra z Marksem ³¹czy³o w tamtym okresie tak¿e przekonanie, ¿e proces historyczny zmierza w kierunku dobrego koñca6. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e by³ to czas
kryzysu ekonomicznego, napiêæ rasowych oraz walki o prawa kobiet. Sprzeciw
wobec braku spo³ecznej jednoœci by³ punktem wyjœcia dla niebuhrowskiej koncepcji uniwersalistycznego Koœcio³a. Nie zadowala³y go propozycje ani teologii
liberalnej, ani teologii kryzysu. Pisa³ o tym szeroko w The Social Sources of Denominationalism.7 W ten nurt walki o jednoœæ i zniesienie podzia³ów wpisa³ siê
póŸniej Martin Luther King.
Po powrocie do Ameryki Niebuhr przeniós³ siê w roku 1931 z Eden do New
Haven, obejmuj¹c posadê profesora etyki w Yale Divinity School. Jeden z jego
studentów wspomina³, ¿e by³ on lubianym przez swoich studentów wyk³adowc¹,
spêdza³ z nimi wiele czasu na prywatnych rozmowach, posiada³ ciep³¹ i otwart¹
osobowoœæ. Z drugiej strony by³ nauczycielem bardzo wymagaj¹cym, a egzaminy u niego by³y ciê¿kie do zdania8. Na pocz¹tku lat 30-tych Niebuhr odda³ siê
dog³êbnym studiom historycznym, których efektem by³a interpretacja kultury i
pañstwowoœci amerykañskiej, wyra¿ona opublikowanym w roku 1937 dzie³em
The Kingdom of God in America. Wed³ug niego, chrzeœcijañstwo na pocz¹tku
XX wieku zastyg³o w formê ewangelikalnego fundamentalizmu z jednej strony i
liberalnego humanizmu z drugiej. Choæ pocz¹tki i teoretyczne za³o¿enia amerykañskiego systemu religijno-pañstwowego by³y w³aœciwe, to obecnie potrzebna
jest zmiana, poniewa¿ chrzeœcijañstwu brakuje zarówno ludzkiego ciep³a, jak i
œwie¿oœci ¿ycia9.
Por. H. Richard Niebuhr, The Church Against the World, Clark and Co., Chicago 1935.
Por. Jürgen Moltmann, The Revolution of Freedom: The Christian and Marxist Struggle, [w:] Thomas
W. Ogletree, ed., Openings for Marxist-Christian Dialogue, ABINGDON PRESS, Nashville 1968, s. 47-71.
7
H. Richard Niebuhr, The Social Sources of Denominationalism, dz. cyt., s. 275nn.
8
Liston Pope, H. Richard Niebuhr: A Personal Appreciation, dz. cyt., s. 1-2.
9
H. Richard Niebuhr, The Kingdom of God in America, Harper & Row, New York-Hagerstown-San
Francisco-London 1959, s. 51 nn.
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Niebuhr najbardziej znany jest ze swoich rozwa¿añ na temat zwi¹zku Koœcio³a z kultur¹. Pocz¹tkowo postulowa³ wycofanie siê Koœcio³a z kultury, o
czym œwiadczy jego artyku³ Back to Benedict10, krytycznie oceniaj¹cy powi¹zania chrzeœcijañstwa z kapitalistycznym systemem Ameryki. Jego zdaniem, to
zbyt silne powi¹zanie leg³o u podstaw podzia³u chrzeœcijañstwa na konkuruj¹ce
ze sob¹ denominacje. Nale¿y wobec tego wycofaæ siê ze œwiata, by na nowo
odnaleŸæ istotê powo³ania Koœcio³a. W ten sposób Niebuhr po¿egna³ siê z
mrzonk¹ o Królestwie Bo¿ym na ziemi, ale bynajmniej nie oznacza³o to wyzbycia siê odpowiedzialnoœci za ziemiê. Rozczarowanie wieloœci¹ wyznañ
wzmocni³o jego sympatiê i zaanga¿owanie siê w ruch ekumeniczny, który prze¿ywa³ swój rozkwit po pierwszej wojnie œwiatowej. Wierzy³, ¿e wyzbycie siê
partykularnych d¹¿eñ poszczególnych wyznañ jest warunkiem i jednoczeœnie
znakiem prawdziwego zerwania ze œwiatem i duchowej odnowy Koœcio³a. Stawiaj¹c jedynie Boga ponad wszystko, poszczególne denominacje mog¹ zjednoczyæ siê w Bo¿y Koœció³.
Niebuhr nie postrzega³ instytucji koœcielnej jako czegoœ wyj¹tkowego wobec
innych ludzkich instytucji. Przestrzega³ raczej przed uto¿samianiem Koœcio³a z
Królestwem Bo¿ym. Bóg dzia³a nie tylko poprzez Koœció³ i w Koœciele, jednak
tylko w Koœciele mamy do czynienia z odpowiedzialnoœci¹ bezpoœrednio wobec
Boga. Dlatego Koœció³ spe³nia szczególn¹ funkcjê, ale nie ma szczególnego charakteru11. H. Richard Niebuhr, w przeciwieñstwie do swojego brata Reinholda,
nie poœwiêca³ szczególnej uwagi odrodzeniu kultury, skupia³ siê raczej na odnowie Koœcio³a i przede wszystkim cz³onków Koœcio³a wzywa³ do przyjêcia postawy odpowiedzialnoœci. Koœció³ spe³nia swoj¹ rolê, jeœli zorientowany jest wokó³
przeciwstawnych sobie biegunów i pozostaje w ci¹g³ym dialektycznym rozwoju.
Niebuhr wyró¿ni³ szeœæ takich sfer napiêcia12:
– Koœció³ jako przedmiot i podmiot, tzn., ¿e nie jest on to¿samy z Bogiem, ani
nawet z Królestwem Bo¿ym, które jest czymœ wiêcej ni¿ Koœció³. Bóg mo¿e siê
objawiæ i objawia siê poza Koœcio³em. Z drugiej jednak strony, to w³aœnie w
chrzeœcijañstwie Bóg dokonuje objawienia swojego dzie³a odkupienia, dlatego
te¿ chrzeœcijanie odpowiedzialni s¹ przed œwiatem za twórcz¹ prezentacjê tego
objawienia.
– Koœció³ jako spo³ecznoœæ i instytucja.
– Koœció³ jest jeden (jest jednoœci¹) i jednoczeœnie ró¿norodny, dlatego ró¿ne
denominacje potrzebuj¹ wspólnoty i wzajemnego b³ogos³awieñstwa, a nie konkurencji, oskar¿eñ i zwalczania siê.
– Koœció³ jako spo³ecznoœæ lokalna i powszechna. Nie mo¿e byæ rozumiany
jedynie jako mistyczne cia³o Chrystusa, poniewa¿ radykalna wiara zawsze bêdzie
mia³a wymiar lokalny, tzn. historyczny i spo³eczny.
H. Richard Niebuhr, Back to Benedict, „The Christian Century” 1925, nr 42, s. 860-861.
H. Richard Niebuhr, The Purpose of the Church and It’s Ministry, Harper & Brothers, New York 1956,
s. 17-19.
12
Tam¿e, s. 19-27.
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– Koœció³ jest jednoczeœnie protestancki i katolicki, tzn. ¿e konieczne jest
wspó³istnienie zasad ikonoklazmu i wcielenia, Boga niewidzialnego i narodzonego. Tylko utrzymanie tego napiêcia mo¿e sprawiæ, ¿e Boga nie bêdzie siê uto¿samiaæ z ¿adn¹ form¹, ale te¿ forma jako taka nie zostanie odrzucona, lecz ci¹gle
dostosowywana do nowych potrzeb.
– Koœció³ jest jednoczeœnie w œwiecie i poza œwiatem. Niebuhr zrywa z prostym podzia³em na sacrum i profanum. Œwieckoœæ mo¿e istnieæ w Koœciele, a
œwiêtoœæ w œwiecie. Œwiat to spo³ecznoœæ skupiona na rzeczach skoñczonych, a
Koœció³, to spo³ecznoœæ skupiona na Nieskoñczonym.
Powy¿sze napiêcia wynikaj¹ z triadycznego usytuowania Koœcio³a, który jednoczeœnie jest vis-a-vis Boga i œwiata. Koœció³ jest odpowiedzialny przed Bogiem za œwiat i dlatego znajduje siê w stanie ci¹g³ej przemiany, nieustannej rewolucji13. Niebuhr nawi¹zuje do heglowskiej zasady dialektycznego rozwoju i podobnie jak Marks wzywa do reakcji na spo³eczn¹ niesprawiedliwoœæ14. Nie
oznacza to jednak akceptacji dla komunizmu, szczególnie w sowieckim wydaniu,
który Niebuhr poddawa³ krytyce.
Koœció³ zostaje wezwany do trojakiej pos³ugi:
– apostolskiej – og³aszanie wyzwolenia, zbawienia;
– duszpasterskiej – praktyczna troska o bliŸnich;
– pionierskiej – praktyczny przyk³ad spo³ecznej odpowiedzialnoœci.
Wzywaj¹c chrzeœcijan do spo³ecznej odpowiedzialnoœci, Niebuhr prze³amuje
protestancki indywidualizm, którego skutkiem jest wzajemne wyobcowanie siê
jednostek. W tym sensie zrywa z egzystencjalnym przekonaniem o ludzkiej samotnoœci. Chrzeœcijañstwo to nie przede wszystkim indywidualna relacja z Bogiem, lecz tak¿e ¿ycie spo³eczne i spo³eczna odpowiedzialnoœæ. Podstawow¹
cech¹ Koœcio³a jest katolickoœæ. Niebuhr nie szuka, ani nie tworzy jednej prawdziwej i ekskluzywnej teologii, lecz stara siê pokazaæ wartoœæ komplementarnoœci ró¿nych opcji i ³¹czy pozostaj¹ce w pozornej sprzecznoœci w¹tki. Koœció³ to
dla niego nie jedna wybrana – ta prawdziwa denominacja. Podstawowym kryterium prawdziwoœci Koœcio³a nie jest jego teologiczna poprawnoœæ, poniewa¿ w
teologii mog¹ byæ i s¹ ró¿ne podejœcia, lecz radykalny teocentryzm. W³aœnie teocentryzm, relatywizm i konwersjonizm uznaæ nale¿y za zasadnicze cechy teologicznej myœli Niebuhra15. Teocentryzm oznacza pe³ne podporz¹dkowanie siê
temu, co czyni Bóg, nawet jeœli nie pokrywa siê to z naszymi oczekiwaniami. To
w³aœnie sprawia, ¿e niebuhrowski relatywizm nie przeradza siê w sceptycyzm czy
subiektywizm, lecz zawsze przybiera formê odpowiedzialnoœci za œwiat.
W roku 1934 Niebuhr doœwiadczy³ osobistego rozczarowania sytuacj¹ moraln¹ spo³eczeñstwa i Koœcio³a. Jedyn¹ nadziejê znalaz³ on w radykalnej wierze i
13
H. Richard Niebuhr, The Responsibility of the Church for Society, [w:] Kenneth Scott Latourette, ed.,
The Gospel, the Church and the World, Harper & Bros., New York-London 1946, s. 111-133.
14
H. Richard Niebuhr, The Grace of Doing Nothing, “The Christian Century” 1932, nr 49, s. 378-390;
Tego¿ The Irreligion of Communist and Capitalist, “The Christian Century” 1930, nr 47, s. 1306- 1307.
15
Por. Lonnie D. Kliever, H. Richard Niebuhr, dz. cyt., s. 167.
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zaufaniu Stwórcy oraz w przekonaniu o absolutnej Bo¿ej suwerennoœci16. Glen
Stassen – znawca twórczoœci Niebuhra uwa¿a, ¿e na ten stan móg³ mieæ wp³yw
fakt, ¿e by³ on ojcem upoœledzonego dziecka17. Sam Niebuhr pisa³ o tym w Faith
on Earth18. W The Kingdom of God in America Niebuhr szuka³ odpowiedzi na
pytanie, kiedy w historii Koœció³ by³ rzeczywiœcie przebudzony i realnie wp³ywa³
na spo³eczeñstwo. Wyró¿ni³ trzy cechy charakterystyczne takiego Koœcio³a:
– wiara w absolutn¹ Bo¿¹ suwerennoœæ;
– wiara w Boga ¿ywego i wci¹¿ aktywnego w historii (st¹d idea ci¹g³ej metanoi);
– Bo¿a wola jest poznana w konkretnych strukturach i prze¿ywanej treœci, z
zastrze¿eniem jednak, ¿e owa konkretnoœæ- nie ulega uniwersalizacji, lecz jest
postrzegana jednostkowo i czasowo19.
W roku 1941 ukaza³a siê ksi¹¿ka Niebuhra The Meaning of Revelation, w której autor szeroko prezentowa³ swoj¹ g³ówn¹ tezê o potrzebie ci¹g³ej twórczej recepcji chrzeœcijañstwa w zmieniaj¹cym siê spo³eczeñstwie. W roku 1944 Niebuhr prze¿y³ kolejny g³êboki wewnêtrzny kryzys zwi¹zany niew¹tpliwie z ogóln¹
sytuacj¹ polityczn¹ na œwiecie. Depresja by³a na tyle powa¿na, ¿e konieczna
okaza³a siê hospitalizacja.
Niebuhr by³ pacyfist¹. Po najeŸdzie Japoñczyków na Chiny opublikowa³ artyku³ pt. The Grace of Doing Nothing20, w którym wzywa³ do ufnoœci Bogu i oczekiwania na Jego dzia³anie. Jego brat – Reinhold, choæ wczeœniej podziela³ jego
pacyfistyczne pogl¹dy, wobec coraz bardziej skomplikowanej sytuacji politycznej
na œwiecie wzywa³ do czynnego zaanga¿owania siê chrzeœcijan21. PóŸniej wojnê
Niebuhr postrzega³ jako s¹d i dopust Bo¿y nad narodami, Koœcio³ami i ca³¹ ludzkoœci¹. Ludzie zbieraj¹ to, co zasadzili22. W takim ujêciu ka¿da postawa wobec
wojny zawiera³a bêdzie negatywne elementy: pacyfistyczna – bo godzi siê na z³o,
patriotyczna – bo ponad Boga stawia obronê narodu lub demokracji. W ka¿dym
indywidualnym i spo³ecznym konflikcie nie ma zwyciêzców i pokonanych, dlatego w swojej bezsilnoœci cz³owiek musi ufaæ Bogu. Niebuhr nazywa wojny
16
Por. Sidney E. Ahlstrom, H. Richard Niebuhr’s Place in American Thought, „Christianity and Crisis”
1963, nr 23, s. 215.
17
Glen Stassen, A New Vision, [w:] Authentic Transformation, praca zbiorowa, ABINGDON PRESS,
Nashville 1996, s. 193.
18
H. Richard Niebuhr, Faith on Earth, zbiór esejów wydany przez Richarda R. Niebuhra, Yale
University Press, New Haven-London 1989, s. 66nn.
19
Wed³ug Stassena jest to najpowa¿niejszy brak w koncepcji Niebuhra, maj¹cy swe Ÿród³o przede
wszystkim w jego sprzeciwie wobec ekskluzywnego bartiañskiego chrystocentryzmu. Drug¹ przyczyn¹ by³a
przyjêta przez Niebuhra definicja ba³wochwalstwa polegaj¹ca na zdystansowaniu czegokolwiek wobec
Boga, którego nazywa³ Jedynym poœród wielu. Jeœli cokolwiek z tej wieloœci przybli¿a³o siê do Boga,
równoznaczne by³o to z ba³wochwalstwem. Podobnie Kant definiowa³ prawdê, jako coœ uniwersalnego i
totalnego, przeciwstawiaj¹c siê nazywaniu jednostkowych odkryæ prawdziwymi. Por. Glen H. Stassen,
Concrete Christological Norms for Transformation, [w:] Authentic Transformation, dz. cyt., s. 134, 174. Por.
H. Richard Niebuhr, The Kingdom of God in America, dz. cyt., s. xiv-xv, 51.
20
„The Christian Century” 1932, nr 49, s. 378-380.
21
Reinhold Niebuhr, Must We Do Nothing?, „The Christian Century” 1932, nr 49, s. 415-417.
22
H. Richard Niebuhr, War as the Judgment of God, „The Christian Century” 1942, nr 59, s. 630.
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ukrzy¿owaniami, podczas których w niezrozumia³y sposób miesza siê sprawiedliwoœæ z niesprawiedliwoœci¹. Ale Niebuhrowskie oczekiwanie wcale nie oznacza³o biernoœci.
Pe³niê swoich pogl¹dów na ten temat wyrazi³ Niebuhr w dziele The Kingdom
of God in America, w którym prezentowa³ swoj¹ tezê o konstruktywnym protestantyzmie, który nie poddaje siê kulturze, lecz na tê kulturê wp³ywa. Tam te¿
Niebuhr poddaje analizie samo pojêcie prawdziwego Koœcio³a, który rozumie nie
jako instytucjê, lecz spo³ecznoœæ wszystkich tych, którzy szukaj¹ i s³u¿¹ jedynemu Bogu. Jak wspomniano wczeœniej, instytucje koœcielne Niebuhr postrzega
pozytywnie, lecz nie uto¿samia ich z Koœcio³em i ogranicza ich rolê do rzêdu innych po¿ytecznych ludzkich instytucji. Relacja pomiêdzy suwerennym Bogiem
objawionym w Chrystusie a grzesznym œwiatem przemienionym przez Chrystusa
wymaga wspó³istnienia uwielbienia dla Boga i praktycznego dzia³ania ka¿dego
poszczególnego cz³onka Koœcio³a. Co wiêcej – tylko Bóg jest w stanie dokonaæ
tej syntezy23.
Niebuhr przesta³ oczekiwaæ doskona³oœci ziemskiego Koœcio³a – instytucji, bo
przecie¿ jest on tylko czêœci¹ ludzkiej kultury, która ulega ci¹g³ym zmianom.
Odpowiedzi¹ na Bo¿e dzia³anie ma byæ nie tyle religia, ile Koœció³. Chrzeœcijañska religia jest nieporozumieniem, nie o to chodzi³o naszym poprzednikom w wierze. Owszem, Koœció³ przejawia pewne religijne cechy, ma jak¹œ liturgiê i idee,
jednak jest dalece bardziej inkluzywny ni¿ jakiekolwiek religijne stowarzyszenie.
Czym wobec tego jest to Cia³o Chrystusa, to „Civitas Dei”, ten nowy lud? Podobny jest do innej wyj¹tkowej spo³ecznoœci – do Izraela, lecz nie tego religijnego, politycznego albo rasowego. Koœció³ ci¹gle poddany jest pokusie stania siê
instytucj¹ religijn¹, jego cz³onkowie nieustannie tworz¹ denominacje, stowarzyszenia, sekty wraz z koniecznymi ekonomicznymi i politycznymi instalacjami.
Szukaj¹ „Syjonu”, który przecie¿ nie mo¿e byæ to¿samy z jak¹kolwiek czêœci¹
ziemskiej rzeczywistoœci. Poszukuj¹cy s¹ w drodze, bo Koœció³ to spo³ecznoœæ
pielgrzymuj¹ca, która z jednej strony nie pasuje do tego œwiata, a z drugiej czuje
siê w nim jak w domu Ojca24.
Niebuhr podkreœla³ pioniersk¹ odpowiedzialnoœæ Koœcio³a, który jest wyj¹tkowy nie ze wzglêdu na swoj¹ strukturê, lecz z powodu swojego przeznaczenia.
Podobnie Izrael jest narodem wybranym nie z powodu swojej genetycznej wyj¹tkowoœci, lecz aby wobec œwiata byæ œwiadectwem Jedynego Boga. Koœció³ s³yszy Bo¿e S³owo, rozró¿nia Bo¿e s¹dy, ma wizjê zmartwychwstania. Pozostaj¹c w
ci¹g³ej relacji z Bogiem prowadzi spo³eczeñstwo i jest za nie przed Bogiem odpowiedzialny25. Takie inkluzywne postrzeganie Koœcio³a krytykowane by³o szczególnie przez teologów o kalwiñskiej proweniencji. D.M. Yeager zarzuca NiebuhH. Richard Niebuhr, The Kingdom of God in America, dz. cyt., s. xiii-xvi.
H. Richard Niebuhr, The Gift of the Catholic Vision, „Theology Today” 1948, nr 4, s. 507. Pogl¹dy
Niebuhra w tym wzglêdzie zbie¿ne s¹ z pogl¹dami Dietricha Bonhoeffera. Por. Bogus³aw Milerski, Z
problemów hermeneutyki protestanckiej, Wydawnictwo Ewangelickie œw. Mateusza, £ódŸ 1996, s. 43-56.
25
H. Richard Niebuhr, The Responsibility of the Church for Society, dz. cyt., s. 233.
23
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rowi zbytnie rozmycie jego koncepcji Koœcio³a, a wizjê ekumenicznego wspó³istnienia i komplementarnoœci chrzeœcijañskich wyznañ za dziwn¹ i gasz¹c¹ ideê
zdrowej rywalizacji26.
W 1946 roku w dziele pod tytu³em The Gospel, the Church and the World27
ukaza³ siê zbiór esejów Niebuhra, w których autor prezentowa³ swoje pogl¹dy na
temat odpowiedzialnoœci chrzeœcijan za œwiat, wywodz¹c j¹ z natury ¿ycia spo³ecznego ka¿dego cz³owieka. Niebuhr stwierdza, ¿e odpowiedzialnoœæ za coœ zawsze wywodzi siê od odpowiedzialnoœci wobec czegoœ, dlatego tak wa¿ne jest,
aby w spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej jej cz³onkowie byli odpowiedzialni wobec
samego Boga, poniewa¿ dopiero wtedy ich odpowiedzialnoœæ za innych ludzi bêdzie mia³a w³aœciwe znaczenie. Myœl tê Niebuhr w pe³ni rozwin¹³ sytuuj¹c j¹ na
tle innych mo¿liwoœci relacji kultura-Bóg w ksi¹¿ce Christ and Culture, opublikowanej w roku 1951, w której w³asne sympatie umieœci³ po stronie tych chrzeœcijan, którzy swoj¹ odpowiedzialnoœæ za œwiat realizuj¹ poprzez wp³yw na ten
œwiat (konwersja kultury przez Chrystusa). Niebuhr opowiedzia³ siê za tzw. trzeci¹ drog¹ – pomiêdzy konserwatywnym fundamentalizmem a rewolucyjnym liberalizmem. Jego idea skupionego na Bogu relatywizmu (theocentric relativism),
tak bardzo awangardowa, a jednoczeœnie biblijna, znios³a napiêcie pomiêdzy
Królestwem Bo¿ym a królestwami ludzkimi, pokazuj¹c, jak oba te porz¹dki
mog¹ siê wzajemnie przenikaæ28.
Typologia postaw etycznych w chrzeœcijañstwie dokonana przez H. Richarda
Niebuhra w ksi¹¿ce Christ and Culture cieszy siê ogromnym uznaniem wœród
teologów nie tylko ze wzglêdu ma doskona³y warsztat naukowy (choæ krytykowane jest dowolne umieszczanie wybranych postaci historycznych w wyró¿nionych grupach29), ale równie¿ z powodu zawartej w niej wielkiej apologetyki pluralizmu, który nie by³ powszechnie uznan¹ wartoœci¹ w czasie powstania dzie³a30.
PóŸniej myœl Niebuhra zosta³a rozci¹gniêta na dialog chrzeœcijañstwa z innymi
religiami31. Niebuhr nie ogranicza³ Bo¿ego dzia³ania i objawienia jedynie do
Chrystusa, dlatego chrzeœcijanie z pokor¹ powinni patrzeæ na wszelk¹ aktywnoœæ
jedynego Boga w ca³ym œwiecie.
Niebuhr, który zafascynowany by³ koncepcj¹ cz³owieka w ci¹g³ym dialogu
(pod wp³ywem Martina Bubera), paradoksalnie uznany zosta³ przez Lennarta
Molina za zwolennika indywidualizmu etycznego. W roku 1933 przed Amerykañskim Towarzystwem Teologicznym (American Theological Society) odczytany zosta³ esej Niebuhra pt. The Social Gospel and the Mind of Jesus32, w którym
26
27

D.M. Yeager, The Social Self in the Pilgrim Church, [w:] Authentic Transformation, dz. cyt., s. 119.
Kenneth Scott Latourette, ed., The Gospel, the Church and the World, Harper and Bross., New York

1946.
Lonnie D. Kliever, H. Richard Niebuhr, dz. cyt., s. 60.
Por. Paul Ramsey, War and the Christian Conscience, Duke University Press, Durham 1961, s. 112 nn.
30
Por. John Howard Yoder, How H. Richard Niebuhr Reasoned. A Critique of Christ and Culture, w:
Authentic Transformation, dz. cyt., s. 31.
31
Por. Geoffrey Wainwright, Doxology, Oxford University Press, New York 1980, s. 385 nn.
32
Esej zosta³ opublikowany dopiero w roku 1988 w: „Journal of Religious Ethics” 1988, nr 16/1, s. 125 nn.
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autor retorycznie pyta³, czy akceptacja kosmicznego Boga i eschatologicznego
Jezusa sk³ania nas do indywidualizmu i biernoœci w ¿yciu spo³ecznym. Molin
uwa¿a³, ¿e spo³eczne zaanga¿owanie o tyle mia³o dla Niebuhra znaczenie, o ile
wp³ywa³o na pojedynczego cz³owieka. Chodzi³o mu raczej o zmianê w strukturze indywidualnego „ja”, ni¿ w strukturze spo³ecznej33.
Z argumentem tym zgadza siê D.M. Yeager wskazuj¹c na odejœcie Niebuhra od
fascynacji teologi¹ Social Gospel Rauschenbuscha i klasyfikowanie jej przez niego
jako podejœcie akomodacyjne wobec kultury (Chrystus mesjaszem kultury). Yeager
zarzuca Niebuhrowi, ¿e jego etyka ma znaczenie jedynie teoretyczne i pozbawiona
jest konkretnych wskazówek, w jaki sposób œwiat, w którym chrzeœcijanom przysz³o ¿yæ, ma byæ ulepszony34. Z kolei Charles Scriven zarzuca Niebuhrowi zbytnie
uproszczenie w negatywnym ukazaniu postawy odrzucenia kultury. Przywo³ywane
przez niego postacie historyczne nie tyle odrzuca³y „œwiat” i œwieck¹ kulturê, ile
jedynie pewne przejawy tej kultury. Postulat tworzenia innej od œwieckiej kultury
niekoniecznie ma na celu walkê ze œwiatem, lecz raczej chêæ ukazania przyk³adu
odmiennej kultury, z nadziej¹, ¿e w ten sposób uda siê wp³yn¹æ na „œwiat” i dokonaæ jego przemiany35. W œwietle tej myœli np. anabaptyœci mog¹ byæ postrzegani
nie jako kulturowi separatyœci, lecz radykalni transformiœci.
Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej chrzeœcijañski paradygmat œmierci i zmartwychwstania Niebuhr odnosi³ bezpoœrednio do wspó³czesnej mu sytuacji i wzywa³ do odnowy Koœcio³a i spo³eczeñstwa we wzajemnym wspó³istnieniu. Zainteresowanie t¹ odnow¹ i przemian¹ Koœcio³a i spo³eczeñstwa widoczne by³o w
praktycznym zaanga¿owaniu Niebuhra w dziedzinie pedagogiki religijnej. W latach 1954-56 wspólnie z Danielem Day Williamsem i Jamesem Gustafsonem realizowa³ on projekt badawczy dotycz¹cy edukacji teologicznej w USA i Kanadzie. Jego efektem by³y trzy ksi¹¿ki: The Ministry in Historical Perspectives
(1956), The Advancement of Theological Education (1957) i The Purpose of the
Church and Its Ministry (1956).
W roku 1960 Niebuhr udaje siê w kolejn¹ podró¿ po Europie, podczas której
wyg³osi³ na uniwersytetach w Glasgow i Bonn cykl wyk³adów na temat etyki i
kondycji cz³owieka. Staraniem jego syna Richarda R. Niebuhra zosta³y one wydane pod tytu³em The Responsible Self ju¿ po œmierci autora, bowiem na rok
przed przejœciem na emeryturê, Niebuhr umiera 5 lipca 1962 roku.
Dla pogl¹dów Niebuhra kluczowy jest paradygmat Trójcy, który ukazuje doskona³¹ harmoniê pomiêdzy Bogiem Stwórc¹, Bogiem Sêdzi¹ i Bogiem Odkupicielem. Nawrócony cz³owiek jest ca³kowicie poddany Bogu i odpowiedzialny
wobec Niego za ka¿d¹ podejmowan¹ przez siebie decyzjê, dlatego teoria Niebuhra mo¿e byæ nazwana teocentrycznym uniwersalizmem. Zak³ada ona ca³kowite
podporz¹dkowanie Bogu, który jednak ró¿nie siê objawia. Im bardziej cz³owiek
jest œwiadomy ca³ego kontekstu prze¿ywanej sytuacji i mo¿liwych skutków swo33
34
35

Lennart Molin, Hearts and Structures, University of Lund, 1976, s. 120-121.
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jego postêpowania, tym bardziej jego ¿ycie jest odpowiedzialne. Moralnie postêpuj¹cy cz³owiek jest w ci¹g³ym dialogu.
Niebuhr nie szuka³ wyostrzonej prawdy, ekskluzywnego, „tego jedynego” rozwi¹zania. Jego droga polega na podporz¹dkowaniu wszystkiego Bogu. Dlatego
nie opracowa³ sztywnego zestawu zasad moralnych, co wiêcej, rzadko zabiera³
publicznie g³os w sprawach, co do których wierzy³, ¿e ka¿dy, w zale¿noœci od
w³asnego kontekstu musi podj¹æ w³asn¹ decyzjê. Omawia³ problemy, stara³ siê
ukazaæ ich wa¿noœæ, lecz unika³ ostatecznych, „czarno-bia³ych” rozstrzygniêæ36.
Jego rozwa¿ania pozosta³y na poziomie metateoretycznym. Z powodu braku kazuistyki i prze³o¿enia teorii na praktykê czêsto by³ krytykowany.
Niebuhr, podobnie jak Paul Tillich i Paul Ricoeur, podkreœla³ wartoœæ symboli
i obrazów jako noœnika myœli ludzkiej i podstawy komunikacji. Dlatego Biblia i
s³owa Jezusa nie by³y dlañ zbiorem przepisów i recept, lecz zbiorem symboli.
Ka¿da sytuacja jest inna i wymaga szczególnego namys³u, poniewa¿ Bóg ci¹gle
dzia³a i wzywa nas do wci¹¿ nowych odpowiedzi. Ró¿norodnoœæ chrzeœcijañskiej etyki wynika z dialektycznego charakteru mi³oœci. Mo¿na mówiæ o dwóch
typach chrzeœcijañskiej etyki – etyce obowi¹zku i etyce celu. Ten pierwszy zmaga siê z pytaniem – czego oczekuje prawo lub prawodawca. Wtedy konieczne
jest okreœlenie ostatecznego autorytetu, którym mo¿e byæ Biblia, Duch Œw. lub
Koœció³. Drugi rodzaj stawia sobie pytanie – jaki bêdzie rezultat danego postêpowania lub – co chcê osi¹gn¹æ. Celem mo¿e byæ np. braterstwo ludzi na ziemi,
samorealizacja, wype³nienie jakiejœ okreœlonej wizji. Problem pojawia siê wtedy,
kiedy próbuje siê przedstawiæ jedno z tych podejœæ w sposób ekskluzywny. Niebuhr stwierdza³ wprost, ¿e nikt – ¿adna denominacja lub Koœció³ – samodzielnie,
w oderwaniu od innych nie ma prawa nazywaæ swojej koncepcji ostatecznie doskona³¹ wersj¹ chrzeœcijañskiej Ewangelii. Poszczególne rozwi¹zania w³aœciwe
s¹ dla konkretnych sytuacji, dlatego zamiast og³aszania „jedynej prawdy” chrzeœcijanie musz¹ uczyæ siê od siebie nawzajem. Chrzeœcijañskie doktryny powinny
mieæ charakter pozytywnego wyznania, a nie ataku37.
H. Richard Niebuhr przez ca³e swoje ¿ycie pozostawa³ w cieniu swojego wielkiego brata Reinholda. Jednak z dzisiejszej perspektywy jest on nie mniej wa¿nym
teologiem dla procesu kszta³towania siê spo³eczeñstwa pluralistycznego i postkrytycznego. Szczególnie niebuhrowskie uparte kroczenie „trzeci¹ drog¹” i wiara w
jednoœæ rzeczywistoœci sta³y siê doskona³ym pod³o¿em dla rozwoju póŸniejszych
postmodernistycznych koncepcji w Koœciele. Jego pogl¹dy i osobiste zaanga¿owanie w ruch ekumeniczny przys³u¿y³y siê nie tylko do zbli¿enia wyznañ chrzeœcijañskich, lecz równie¿ do dialogu chrzeœcijañstwa z innymi religiami.

H. Richard Niebuhr, The Grace of Doing Nothing, dz. cyt., s. 358-360.
H. Richard Niebuhr and Waldo Beach, ed., Christian Ethics. Sources of the Leaving Tradition, The
Ronald Press Company, New York 1955, s. 6-8.
36
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Niniejszy artyku³ powsta³ jakby na marginesie ksi¹¿ki pt. Aby wzajemnie lepiej siê poznaæ. Lektura eschatologii baptystycznej opracowanej przez Konstantego Wiazowskiego (Tarnów 2001), w której podejmujê próbê „katolickiej lektury”
poszczególnych zagadnieñ poruszanych przez eschatologiê baptystyczn¹. Tekstem Ÿród³owym jest ksi¹¿ka prof. Konstantego Wiazowskiego Podstawowe zasady wiary chrzeœcijañskiej (Warszawa 2000).
Temat zmartwychwstania cia³a jest jednym z wielu, jaki pojawia siê w dialogu ekumenicznym pomiêdzy Koœcio³em katolickim a Koœcio³em Chrzeœcijan
Baptystów. Waga tego tematu w dialogu ekumenicznym pomiêdzy obu Koœcio³ami wynika g³ównie ze znaczenia, jakie dla ca³ej religii chrzeœcijañskiej posiada zmartwychwstanie Chrystusa. Tak jak zmartwychwstanie Chrystusa jest
podstaw¹ chrzeœcijañskiej wiary, tak zmartwychwstanie cia³a wszyscy chrzeœcijanie uznaj¹ za podstawow¹ prawdê chrzeœcijañskiej nadziei. Zarówno Koœció³
katolicki, jak i Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów buduj¹ sw¹ wiarê i nadziejê na
przekonaniu, i¿ nadzieja na zmartwychwstanie cia³a jest jednym z najwa¿niejszych sprawdzianów wiernoœci Chrystusowemu objawieniu. Wci¹¿ jednak pozostaje szereg pytañ i w¹tpliwoœci, przed którymi staj¹ teologowie obu Koœcio³ów, wobec tej eschatologicznej tajemnicy i jej teologicznego miejsca w ca³oœci
historii zbawienia.
Analizuj¹c poszczególne elementy refleksji prof. Wiazowskiego na temat
zmartwychwstania cia³a zawarte w jego ksi¹¿ce Podstawowe zasady wiary
chrzeœcijañskiej, bêdê dodawa³ do nich coœ w rodzaju komentarza ze strony teologii katolickiej. Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e celem niniejszego opracowania jest nie tyle przypomnienie istniej¹cych podobieñstw i ró¿nic w temacie
zmartwychwstania cia³a pomiêdzy Koœcio³em katolickim a Koœcio³em Chrze-
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œcijan Baptystów, ile raczej swego rodzaju w³¹czenie siê w teologiczny proces coraz lepszego poznawania siê obu Koœcio³ów, w perspektywie upragnionego spe³nienia siê Jezusowej modlitwy z Wieczernika: Ojcze, aby byli jedno (J 17,20).

Problem terminologii
W celu podkreœlenia cielesnego charakteru zmartwychwstania umar³ych, K.
Wiazowski najczêœciej pos³uguje siê okreœleniem zmartwychwstanie cia³a. Korzysta tak¿e z innych sformu³owañ, np. zmartwychwstanie (bez dodatkowego dookreœlenia)1 czy te¿ cielesne zmartwychwstanie2. Jest rzecz¹ charakterystyczn¹,
¿e ca³oœæ opracowania na temat zmartwychwstania zosta³a zatytu³owana: „Zmartwychwstanie cia³a”3. W ten sposób Autor œwiadomie wybra³ jedno z mo¿liwych
okreœleñ, które – jeœli mo¿na tak powiedzieæ – najbardziej odpowiada równie¿
teologii katolickiej.
Pozornie mog³o by siê wydawaæ, i¿ terminologia teologiczna jest rzecz¹ co
najmniej drugorzêdn¹. Okazuje siê jednak, ¿e dobór s³ów dla wyra¿enia danej
prawdy wiary jest niejednokrotnie tak samo wa¿ny, jak pozosta³a, œciœle ju¿ teologiczna argumentacja. Katolicka Kongregacja Nauki Wiary z niepokojem zaobserwowa³a kilka lat temu, ¿e rozwój doboru s³ów w wyra¿aniu treœci wiary jest
szczególnie wa¿ny w odniesieniu do tajemnic eschatologicznych. Wed³ug Kongregacji, wiele t³umaczeñ z jêzyka ³aciñskiego na jêzyki nowo¿ytne sformu³owania dotycz¹cego zmartwychwstania cia³a zagra¿a zachowaniu tzw. integralnoœci
wiary. W dokumencie L’articulo „carnis resurrectionem”, zaaprobowanym przez
papie¿a Jana Paw³a II (2 grudnia 1983) i przekazanym Kongregacji ds. Kultu
Bo¿ego w liœcie z dnia 14 grudnia tego¿ roku, Kongregacja stwierdza, ¿e s³owa:
carnis resurrectionem, znajduj¹ce siê w Symbolu Apostolskim, by³y dotychczas
w ró¿nych jêzykach t³umaczone na ró¿ne sposoby4. Po szczegó³owym przeanalizowaniu ca³ego zagadnienia Kongregacja uwa¿a, ¿e nie ma racji doktrynalnych o
charakterze absolutnym przeciw takiej terminologii, w której nie pojawia siê s³owo cia³o. Dla przyk³adu okreœlenie: zmartwychwstanie umar³ych, jeœli jest w³aœciwie rozumiane, nie sprzeciwia siê treœci wiary zawartej w formule zmartwychwstanie cia³a. Niemniej jednak wiele ró¿nych racji teologicznych i okolicznoœci
przemawia za tym, aby zachowaæ œcis³e (tradycyjne, dos³owne) t³umaczenie, czyli zmartwychwstania cia³a5.
1
K. Wiazowski, Podstawowe zasady wiary chrzeœcijañskiej, Warszawa 2000, s. 443. W niniejszym
artykule zachowujemy sposób cytowania Pisma Œwiêtego, jaki stosuje K. Wiazowski.
2
Tam¿e, s. 444, 446.
3
Por. tam¿e, s. 443-448.
4
Na przyk³ad w jêzyku w³oskim: La rissurezione della carne, w jêzyku francuskim: La résurrection de la chair,
w jêzyku portugalskim: A ressureiçao de carne, w jêzyku angielskim: The resurrection of the body, w jêzyku
niemieckim: Auferstehung der Toten, w jêzyku hiszpañskim: La resurrección de los muertos. Por. Kongregacja
Nauki Wiary, W trosce o pe³niê wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995, s. 211.
5
Por. tam¿e, s. 211.
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W zwi¹zku z powy¿szym, Kongregacja wyra¿a opiniê, ¿e w przysz³ych t³umaczeniach przygotowywanych do aprobaty koœcielnej, zw³aszcza tam, gdzie
zmiana zosta³a ju¿ autoryzowana, trzeba bêdzie powiadomiæ Biskupów o racjach, które zalecaj¹ powrót do t³umaczenia œciœle tradycyjnego6. A zatem, strona katolicka uwa¿a, co wydaje siê byæ do przyjêcia tak¿e przez teologiê baptystyczn¹, ¿e dwie formu³y „zmartwychwstanie umar³ych” i „zmartwychwstanie
cia³a” s¹ ró¿nymi i komplementarnymi wyra¿eniami tej samej pierwotnej tradycji Koœcio³a, a wiêc wy³¹czna czy absolutna przewaga formu³y „zmartwychwstanie umar³ych” stanowi³aby zubo¿enie doktrynalne. Jest rzeczywiœcie
prawd¹, ¿e ta druga przyjmuje nie wprost zmartwychwstanie cielesne, ale formu³a „zmartwychwstanie cia³a”, jako wyra¿enie, jest bardziej bezpoœrednia, jeœli chodzi o przyjêcie tego szczególnego aspektu zmartwychwstania, jak pokazuje sam jej pocz¹tek7.

W poszukiwaniu „definicji” zmartwychwstania cia³a
W rozwa¿aniach teologicznych mamy do czynienia z rzeczywistoœciami przekraczaj¹cymi granice mo¿liwoœci ludzkiego rozumienia. W poszukiwaniu „definicji” zmartwychwstania cia³a nie chodzi zatem o tworzenie definicji w sensie
œcis³ym. Niemniej jednak wszyscy teologowie chrzeœcijañscy d¹¿¹ do mo¿liwie
najbardziej precyzyjnego okreœlania (i w tym sensie definiowania) treœci poszczególnych prawd wiary. W odniesieniu do prawdy o zmartwychwstaniu cia³a K.
Wiazowski równie¿ nie formu³uje jego wyczerpuj¹cej definicji. W poszukiwaniu
„definicji”, przytacza zarówno fragmenty Pisma Œwiêtego, jak i pos³uguje siê
wypowiedziami innych teologów. Jeden z nich jest anonimowy, gdy¿ chodzi o
napis na pewnym nagrobku8, drugi natomiast to Harry A. Ironside9.
Przypominaj¹c wybrane przyk³ady z literatury teologicznej i pozateologicznej,
K. Wiazowski nie zapomina przede wszystkim o najwa¿niejszym Ÿródle swojej
refleksji – Piœmie Œwiêtym. Znajduje w nim wypowiedzi, w których dostrzega
Tam¿e.
Tam¿e.
8
Miêdzy doczesnym a zmartwychwsta³ym cia³em zostanie zachowane podobieñstwo, a jednoczeœnie
zaistnieje wyraŸna ró¿nica. Prawdê tê trafnie wyrazi³ napis na pewnym nagrobku: „Cia³o Benjamina
Franklina, drukarza, jak oderwana od starej ksi¹¿ki i pozbawiona z³otego tytu³u ok³adka, le¿y tutaj, skazane
na po¿arcie robakom. Ale ksi¹¿ka ta nie zostanie stracona, poniewa¿ tak jak wierzy³, znowu pojawi siê w
nowym, bardziej eleganckim wydaniu, poprawionym i uzupe³nionym przez jej Autora”. K. Wiazowski,
Podstawowe zasady..., dz. cyt., s. 447.
9
Kiedyœ Harry A. Ironside zauwa¿y³ na œcianie starego budynku, zajmowanego dot¹d przez pewn¹ firmê,
wywieszkê z napisem: „Przeniesiona na inne miejsce a¿ do zakoñczenia renowacji”. Napis ten dobrze
ilustruje œmieræ cz³owieka wierz¹cego. Dlatego ¿yczy³ sobie, aby na jego nagrobku umieœciæ napis: „Harry
Ironside, zbawiony przez ³askê Bo¿¹ i przeniesiony na inne miejsce a¿ do zakoñczenia renowacji”. Gdy kilka
miesiêcy póŸniej przeje¿d¿a³ obok tego domu, z trudnoœci¹ móg³ go rozpoznaæ. Jego fundamenty i œciany by³y
te same, ta sama firma go zajmowa³a, ale wszystko inne by³o zmienione, udoskonalone. A w œrodku wygl¹da³
nie do poznania! By³ to ten sam dom i zupe³nie nowy dom. Podobnie bêdzie ze zmartwychwsta³ym cia³em.
Tam¿e.
6
7
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coœ w rodzaju „opisu” faktu zmartwychwstania10. Najbardziej wymowny w tym
kontekœcie jest fragment nauczania œw. Paw³a z Pierwszego Listu do Koryntian
(15,35-49), który K. Wiazowski komentuje w nastêpuj¹cy sposób: (Œw. Pawe³)
pos³uguj¹c siê obrazem siejby dowodzi, ¿e zmartwychwstanie musi byæ poprzedzone œmierci¹ doczesnego cia³a. Nastêpnie, jak na podstawie cech ziarna nie
mo¿na wnioskowaæ o formie wyrastaj¹cej z niego roœliny, tak na podstawie obecnej postaci cielesnej nie mo¿na okreœliæ zmartwychwsta³ego cia³a. I w koñcu, jak
istnieje œcis³y zwi¹zek miêdzy ziarnem, a wyrastaj¹c¹ z niego roœlin¹, tak istnieje
te¿ pewna ci¹g³oœæ miêdzy cia³em doczesnym a zmartwychwsta³ym. Sianie jest tu
porównane do pogrzebu11.
Magisterium Koœcio³a katolickiego œciœle nie definiuje bogactwa idei, jaka
mieœci siê w tym krótkim sformu³owaniu Credo: Wierzê w cia³a zmartwychwstanie. Teologia katolicka podejmuje próby definicji czy pewnych systematycznych
uœciœleñ co do przedmiotu wiary, i¿ przy zmartwychwstaniu, czy te¿ na skutek
zmartwychwstania, to samo cia³o (ale ju¿ nie takie samo), jakie cz³owiek posiada³
w swoim ¿yciu doczesnym, powróci do ¿ycia i po³¹czy siê na wieki z nieœmierteln¹ dusz¹. Zarówno wiêc Koœció³ katolicki, jak i Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów nie „dysponuje” wyczerpuj¹c¹ definicj¹ zmartwychwstania cia³a, lecz nieustannie jej poszukuje.

Zmartwychwstanie cia³a jako prawda biblijna
Najwiêcej miejsca w teologicznych rozwa¿aniach K. Wiazowskiego na temat
zmartwychwstania cia³a zajmuje analiza tekstów biblijnych. Jest to zreszt¹ zgodne z jednym z podstawowych za³o¿eñ Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów, dla którego Pismo Œwiête stanowi najwy¿szy (czy wrêcz jedyny) teologiczny autorytet.
Oto dwie charakterystyczne wypowiedzi K. Wiazowskiego na temat biblijnych
podstaw nadziei zmartwychwstania: O ile czas wielkiego ucisku i Tysi¹clecia nie
s¹ w Biblii jasno okreœlone i st¹d trudno je wyraŸnie umiejscowiæ na skali czasu,
to powtórne przyjœcie Chrystusa i zmartwychwstanie s¹ wydarzeniami, których
realizacja nie ulega w¹tpliwoœci12; Zmartwychwstanie cia³a to g³ówny temat biblijnego poselstwa eschatologicznego13.
Teologia katolicka zasadniczo wystrzega siê tworzenia „hierarchii wa¿noœci”
poszczególnych wydarzeñ czasów ostatecznych. W odniesieniu do Paruzji,
10
Z Ksiêgi Izajasza: O¿yj¹ twoi umarli, twoje cia³a wstan¹, obudz¹ siê i bêd¹ radoœnie œpiewaæ ci, którzy
le¿¹ w prochu, gdy¿ twoja rosa jest ros¹ œwiat³oœci, a ziemia wyda zmar³ych (26,19); Z Ksiêgi Daniela: A
wielu z tych, którzy œpi¹ w prochu ziemi, obudz¹ siê, jedni do ¿ywota wiecznego, a drudzy na hañbê i wieczne
potêpienie (12,2); Z Ksiêgi Ezechiela: Oto ja otworzê wasze groby i wyprowadzê was z waszych grobów,
ludu mój, i wprowadzê was do ziemi izraelskiej (...) i tchnê w was moje o¿ywcze tchnienie, i o¿yjecie
(37,12.14). Por. tam¿e, s. 443.
11
Tam¿e, s. 446.
12
Tam¿e, s. 443.
13
Tam¿e, s. 444.
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K. Wiazowski napisa³: Najwa¿niejszym wydarzeniem czasów ostatecznych jest
niew¹tpliwie powtórne przyjœcie Jezusa Chrystusa.14 Oczywiœcie w odniesieniu
do zmartwychwstania mówi o g³ównym temacie, ale powtórne przyjœcie Chrystusa te¿ jest prawd¹ opart¹ na biblijnym poselstwie. Wydaje siê, ¿e obie wypowiedzi s¹ mo¿liwe do pogodzenia, jeœli siê przyjmie, ¿e tak Paruzja, jak i zmartwychwstanie cia³a stanowi¹ zasadniczy nurt biblijnego objawienia.
Teologia katolicka równie¿ opiera sw¹ refleksjê na Piœmie Œwiêtym dodaj¹c,
¿e w³aœciwe i pe³ne odczytanie objawianej przez Boga prawdy o zmartwychwstaniu domaga siê spojrzenia na teksty biblijne jako na szczególny owoc
wspó³pracy Bo¿ej ³aski (natchnienie) i ludzkiej wolnoœci (hagiografowie). Istotnym przy interpretacji tekstów biblijnych jest tak¿e autorytet Magisterium Koœcio³a, który uwa¿a, ¿e chocia¿ Pismo Œwiête nie ods³ania ca³kowicie tajemnicy
zmartwychwstania cia³a, zawiera jednak wystarczaj¹ce dane, na podstawie
których mo¿na budowaæ teologiczne wyjaœnienie tego eschatologicznego wydarzenia.
Podobnie jak teologia baptystyczna, refleksja katolicka dostrzega w objawieniu nowotestamentalnym kontynuacjê, a zarazem nowoœæ w odniesieniu do objawienia starotestamentalnego. Tak jest równie¿ w przypadku prawdy o zmartwychwstaniu. Teksty Nowego Testamentu s¹ najpierw kontynuacj¹ objawienia
starotestamentalnego, gdy¿ ukazuj¹ Misterium Zmartwychwstania Jezusa i przysz³ego zmartwychwstania umar³ych jako wype³nienie Bo¿ych obietnic zawartych
w Starym Przymierzu. S¹ jednoczeœnie nowoœci¹, gdy¿ fakt zmartwychwstania
Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego cz³owieka, oraz nadzieja zmartwychwstania ludzkiego cia³a s¹ tajemnicami przekraczaj¹cymi oczekiwania, o których
mówi³y starotestamentalne zapowiedzi.
Warto dodaæ, ¿e w kontekœcie rozwa¿añ na temat zmartwychwstania cia³a,
analiza wierzeñ innych religii (czyli tekstów pozabiblijnych) nie wchodzi w zakres g³ównych zainteresowañ K. Wiazowskiego. Jakby „na marginesie” otrzymujemy jedynie nastêpuj¹c¹ myœl: Nadzieja zmartwychwstania jak z³ota niæ
snuje siê przez dzieje wszystkich religii15. Wydaje siê jednak, ¿e wspó³czesna religiologia nie mog³aby w ca³oœci potwierdziæ tego rodzaju pogl¹du, wed³ug którego nadzieja zmartwychwstania by³a (czy te¿ wci¹¿ jest) z³ot¹ nici¹, która snuje siê przez dzieje wszystkich religii. Jest bowiem istotna ró¿nica pomiêdzy nadziej¹ ¿ycia po œmierci, a nadziej¹ zmartwychwstania cia³a. Ta pierwsza
rzeczywiœcie wydaje siê byæ obecna we wszystkich religiach, druga zaœ pozostaje jednym z tych elementów, który w³aœnie wyró¿nia religiê chrzeœcijañsk¹
spomiêdzy innych religii.

14
15

Tam¿e, s. 423.
Tam¿e, s. 443.
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Stary Testament o zmartwychwstaniu
Godz¹c siê na pewne uproszczenie, mo¿na powiedzieæ, ¿e teologia katolicka
rozró¿nia dwie g³ówne grupy tekstów starotestamentalnych o zmartwychwstaniu.
Do pierwszej grupy nale¿¹ teksty, które na sposób typiczny zapowiadaj¹ spe³nienie siê tej Bo¿ej obietnicy. Do drugiej nale¿¹ te, w których znajdujemy dos³own¹
(literaln¹) zapowiedŸ przywrócenia ¿ycia ludzkiemu cia³u. Obie zaœ grupy razem
stanowi¹ nie tyle starotestamentalne objawienie, ile raczej przygotowanie objawienia prawdy o zmartwychwstaniu w Nowym Testamencie.
Katechizm Koœcio³a Katolickiego stwierdza, i¿ Bóg stopniowo objawia³ swojemu ludowi prawdê o zmartwychwstaniu umar³ych16. Ta stopniowa pedagogia
Bo¿a jest szczególnym œwiadectwem szacunku Boga wobec ludzkiej wolnoœci. W
tym kontekœcie nadzieja na cielesne zmartwychwstanie zmar³ych pojawi³a siê
jako wewnêtrzna konsekwencja wiary w Boga, Stwórcê ca³ego cz³owieka, z dusz¹
i cia³em. Stwórca nieba i ziemi jest Tym, który zachowuje wiernie swoje przymierze z Abrahamem i jego potomstwem17.
Co na temat obecnoœci prawdy o zmartwychwstaniu w tekstach Starego Testamentu mówi teologia baptystyczna? K. Wiazowski uwa¿a, ¿e od najdawniejszych czasów pojawia³o siê pytanie: „Gdy cz³owiek umiera, czy znowu o¿yje?”
(Hiob 14,14). Przekonanie o zmartwychwstaniu uwidacznia siê ju¿ w zapisie
wiary staro¿ytnego Izraela – Starym Testamencie18. Przechodz¹c do szczegó³ów, Autor przytacza teksty starotestamentalne wraz z krótkim do nich komentarzem: W poetyckiej czêœci wypowiedzi proroka Izajasza czytamy: „O¿yj¹ twoi
umarli, twoje cia³a wstan¹, obudz¹ siê i bêd¹ radoœnie œpiewaæ ci, którzy le¿¹
w prochu, gdy¿ twoja rosa jest ros¹ œwiat³oœci, a ziemia wyda zmar³ych”
(26,19). Daniel tak zapowiada powszechne zmartwychwstanie: „A wielu z tych,
którzy œpi¹ w prochu ziemi, obudz¹ siê, jedni do ¿ywota wiecznego, a drudzy na
hañbê i wieczne potêpienie” (12,2). Przez proroka Ezechiela Bóg mówi: „Oto
ja otworzê wasze groby i wyprowadzê was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzê was do ziemi izraelskiej (...) i tchnê w was moje o¿ywcze tchnienie, i o¿yjecie” (37,12.14). Równie¿ w Psalmach znajdujemy wzmianki o zmartwychwstaniu (49,16; 17,15; 73,24)19.
Teologia katolicka równie¿ powo³uje siê na powy¿sze teksty, gdy mówi o objawieniu zmartwychwstania w Starym Testamencie. Wydaje siê, ¿e interpretacja
tych tekstów nie uprawnia ani teologii katolickiej, ani baptystycznej do stwierdzenia, ¿e wszystkie one w jednakowy sposób mówi¹ o cielesnym zmartwychwstaniu w sensie œcis³ym. Wiêkszoœæ starotestamentalnych tekstów raczej sugeruje, wskazuje i w tym sensie przygotowuje wyraŸne objawienie tej prawdy
w Nowym Testamencie.
Katechizm Koœcio³a Katolickiego, 992.
Tam¿e.
18
Por. K. Wiazowski, Podstawowe zasady..., dz. cyt., s. 443.
19
Tam¿e, s. 443.
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Nowy Testament o zmartwychwstaniu
Nowy Testament mówi o zmartwychwstaniu jako o fakcie oczywistym – tymi
s³owami K. Wiazowski otwiera w swoich rozwa¿aniach szczegó³ow¹ analizê nowotestamentalnego objawienia prawdy o zmartwychwstaniu. Nie kwestionuj¹c
tego, ¿e rzeczywiœcie prawda o zmartwychwstaniu cia³a jest wyraŸnym i radosnym przes³aniem Nowego Testamentu, pozostaje jednak w¹tpliwoœæ, czy wyra¿enie fakt oczywisty nie jest stwierdzeniem zbyt œmia³ym. W sferze wiary fakt
oczywisty jest bowiem szczególnego rodzaju. To, ¿e w Nowym Testamencie by³o
faktem oczywistym, i¿ odrzucenie nadziei zmartwychwstania cia³a oznacza³o wypadniêcie z wiary chrzeœcijañskiej, nie oznacza jednoczeœnie, ¿e dla ówczesnych
ludzi (podobnie jak dla wspó³czesnych wiernych) prawda o zmartwychwstaniu
jest w sensie œcis³ym faktem oczywistym. Mo¿na zatem inaczej zrozumieæ wypowiedŸ K. Wiazowskiego, a mianowicie ¿e dla autorów nowotestamentalnych
prawda o zmartwychwstaniu by³a fundamentalna i podstawowa, w tym znaczeniu
oczywista. Bez niej nie mo¿na by³o zrozumieæ ani ostatecznego sensu pos³annictwa Jezusa Chrystusa, jako prawdziwego Boga i prawdziwego cz³owieka, ani
ostatecznego powo³ania cz³owieka do ¿ycia wiecznego w Chrystusie.
Powo³uj¹c siê na konkretne teksty Nowego Testamentu, K. Wiazowski w nastêpuj¹cy sposób omawia ich teologiczny sens: Jezus zarzuca³ saduceuszom, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, ¿e nie znaj¹ Pisma Œwiêtego (Mar. 12,24).
Mówi³ im równie¿, ¿e zmarli fizycznie nadal ¿yj¹ w oczach Bo¿ych. „A ¿e zmarli
wzbudzeni bêd¹, to i Moj¿esz zaznaczy³ przy krzaku gorej¹cym, gdy nazywa Pana
Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jest On przeto Bogiem
umar³ych, ale ¿ywych. Dla niego bowiem wszyscy ¿yj¹” (£uk. 20,37-38). Zarówno Piotr jak i Pawe³ (Dz. 2,24-32 i 13,35) uwa¿ali s³owa Psalmu 16,10 za przepowiedniê odnosz¹c¹ siê do zmartwychwstania Jezusa. List do Hebrajczyków zak³ada, ¿e Abraham wierzy³ w mo¿liwoœæ zmartwychwstania (11,19). W Ewangelii
Jana Jezus wyraŸnie powiedzia³: „Nie dziwcie siê temu, gdy¿ nadchodzi godzina,
kiedy wszyscy w grobach us³ysz¹ g³os Jego (Syna Cz³owieczego) i wyjd¹ ci, co
dobrze czynili, by powstaæ do ¿ycia; a inni, którzy Ÿle czynili, by powstaæ na s¹d”
(Jan 5,28-29). Oœwiadczy³ te¿: „Jam jest zmartwychwstanie i ¿ywot; kto we mnie
wierzy, choæby i umar³, ¿yæ bêdzie” (Jan 11,25). Wiele miejsca poœwiêcaj¹ zmartwychwstaniu Listy apostolskie. Pawe³ porusza ten temat w swoim d³u¿szym rozwa¿aniu w 1 Kor. 15. Na innym miejscu stwierdza: „Albowiem jak wierzymy, ¿e
Jezus umar³ i zmartwychwsta³, tak te¿ wierzymy, ¿e Bóg przez Jezusa przywiedzie
z nimi tych, którzy zasnêli” (1 Tes. 4,14). ¯ycie doczesne porównuje do tymczasowego biwakowania w namiocie, zaœ wieczne przebywanie z Bogiem – do sta³ego
zamieszkiwania w domu (2 Kor. 5,1-10). Nie jest to jego przypuszczenie, ¿yczenie,
czy nawet przekonanie, lecz pewnoœæ, gdy¿ zaczyna swoj¹ wypowiedŸ stwierdzeniem: „Wiemy bowiem...”20.
20

Tam¿e, s. 443-444.
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Nowy Testament ukazuje ¿ycie cz³owieka jako przejœcie od jednej rzeczywistoœci zbawczej – tu, na ziemi, do drugiej – ju¿ w wiecznoœci. W teologii katolickiej doczesna œwiêtoœæ cz³owieka „w” i „przez” Chrystusa jest rozumiana jako
pocz¹tek tej œwiêtoœci, jak¹ cz³owiek bêdzie siê charakteryzowa³ w eschatologicznej przysz³oœci. Istotn¹ „treœci¹” stanu eschatologicznej œwiêtoœci cz³owieka
ma byæ tak¿e posiadanie przez niego swojego zmartwychwsta³ego cia³a. Wydaje
siê, ¿e w tym samym kierunku zmierza analiza tekstów nowotestamentalnych w
eschatologii baptystycznej, chocia¿ w inny sposób rozumie sam¹ doczesn¹ œwiêtoœæ cz³owieka i drogê do niej prowadz¹c¹.

Kontekst filozoficzny wiary w zmartwychwstanie
K. Wiazowski podkreœla, ¿e zmartwychwstanie cia³a to g³ówny temat biblijnego poselstwa eschatologicznego. Ze wzglêdu na nadprzyrodzony charakter wiary
w zmartwychwstanie, podejœcie do niego wiêkszoœci chrzeœcijan ró¿ni siê od pogl¹dów reprezentowanych przez filozofów greckich21. Przyjêcie prawdy o zmartwychwstaniu cia³a jest bowiem kwesti¹ wiary, która przekracza mo¿liwoœci tylko ludzkiego poznania. Jest jednak rzecz¹ zastanawiaj¹c¹, w jakim sensie K.
Wiazowski mówi w tym kontekœcie o wiêkszoœci chrzeœcijan? Wydaje siê bowiem, ¿e nie tyle wiêkszoœæ chrzeœcijan, ale dok³adnie wszyscy chrzeœcijanie
wierz¹ (lub powinni wierzyæ) w zmartwychwstanie umar³ych, jeœli chc¹ nosiæ
imiê chrzeœcijan, czyli wyznawaæ wiarê w Chrystusa Zmartwychwsta³ego.
Jest oczywiœcie prawd¹, ¿e ju¿ w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa pojawia³y siê przypadki wyznawania wiary w Chrystusa, przy równoczesnym odrzucaniu prawdy o zmartwychwstaniu. W ten sposób tworzy³y siê pierwsze sekty. Na
ich zaœ powstanie mia³y wp³yw pogl¹dy filozoficzne. Miêdzy innymi filozofowie
greccy uwa¿ali cia³o i materiê w ogóle, za siedlisko z³a i przeszkodê do pe³nego
¿ycia. W czasach Nowego Testamentu, gdy jêzyk grecki by³ w powszechnym u¿yciu, wp³ywy greckie ujawnia³y siê u tych chrzeœcijan, którzy mówili o zmartwychwstaniu wy³¹cznie w wymiarze duchowym. W ich przekonaniu takie by³o te¿
zmartwychwstanie Jezusa (obecnie pogl¹d ten utrzymuj¹ Œwiadkowie Jehowy)22.
Teologia katolicka jest zgodna z argumentacj¹, jak¹ K. Wiazowski stosuje, odpowiadaj¹c na filozoficzn¹ negacjê mo¿liwoœci zmartwychwstania cia³a: Wcielenie
i cielesne zmartwychwstanie Jezusa dowodzi, ¿e cia³o nie jest niczym z³ym, lecz
czymœ dobrym. Przekonanie to z trudnoœci¹ musia³o torowaæ sobie drogê w greckim
œwiecie, w którym by³o ono obiektem kpin i zgorszenia (patrz Dz. 17,32). Nawet
niektórzy chrzeœcijanie „z drogi prawdy zboczyli, powiadaj¹c, ¿e zmartwychwstanie
ju¿ siê dokona³o” (2 Tym. 2,18). Koœció³ w swoich najwczeœniejszych wyznaniach
wiary wyra¿a³ przekonanie o cielesnym zmartwychwstaniu (...)23.
21
22
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Tam¿e, s. 444.
Tam¿e.
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Dyskusja o momencie zmartwychwstania
Kwestia czasu, w jakim ma siê dokonaæ zmartwychwstanie cia³a, nale¿y do
szczególnie ¿ywo dzisiaj dyskutowanych. K. Wiazowski podaje bardzo interesuj¹c¹ charakterystykê niektórych pogl¹dów na ten temat:
Zwolennicy premillenializmu umieszczaj¹ zmartwychwstanie sprawiedliwych
przed Tysi¹cleciem, zaœ niesprawiedliwych – po Tysi¹cleciu. Ponadto zmartwychwstanie sprawiedliwych dziel¹ na kilka etapów: zmartwychwstanie Chrystusa,
zmartwychwstanie wierz¹cych w czasie zabrania Koœcio³a i zmartwychwstanie
mêczenników wielkiego ucisku i œwiêtych Starego Testamentu w czasie przyjœcia
Jezusa ze œwiêtymi. Postmillenialiœci czy historyczni premillenialiœci mówi¹ natomiast o jednym zmartwychwstaniu – sprawiedliwych i niesprawiedliwych w czasie powrotu Jezusa i tu¿ przed s¹dem ostatecznym (...). Pismo Œwiête zdaje siê
jednak dowodziæ jednego zmartwychwstania – wierz¹cych i niewierz¹cych (...)24.
Z tym ostatnim stwierdzeniem zgadza siê teologia katolicka.
K. Wiazowski siêga jeszcze g³êbiej, do zagadnienia czasu zmartwychwstania:
Powstaje w¹tpliwoœæ, czy o zmartwychwstaniu rozdzielonym tysi¹cem lat mo¿na
by³oby mówiæ w liczbie pojedynczej? Jak wiêc pogodziæ te jasne i zdecydowane
wypowiedzi o jednym zmartwychwstaniu z tekstem Obj. 20,4-6 mówi¹cym o
dwóch zmartwychwstaniach, przedzielonych tysi¹cem lat? Przyjmuj¹c dos³own¹
interpretacjê tak bardzo symbolicznego tekstu, nale¿a³oby dostosowaæ do niego
wypowiedzi z ca³ej Biblii. A przecie¿ zasad¹ egzegezy jest wyjaœnianie niejasnych
tekstów Pisma Œwiêtego jasnymi i jednoznacznymi. W tym przypadku by³by to
wyj¹tek od zasady. Odpowiedzi wymagaj¹ pytania: czy Obj. 20,11-15 to obraz
zmartwychwstania tylko niesprawiedliwych i s¹du nad nimi? Czy poch³oniêci
przez morza to tylko niewierz¹cy? Czy otwarte ksiêgi zawiera³y tylko wyroki skazuj¹ce? Ze wspomnian¹ tu ksiêg¹ ¿ycia (w. 12 i 15) zwykle ³¹czy siê spis wybranych Bo¿ych. Je¿eli przedstawione w tym tekœcie wydarzenie dotyczy tylko niewierz¹cych, to po co w czasie jego trwania otwierano ksiêgê ¿ycia? Tekst ten
wskazuje na powszechne zmartwychwstanie. Z zapisów Biblii wynika, ¿e zmartwychwstanie wierz¹cych nast¹pi w czasie powtórnego przyjœcia Chrystusa, okreœlonego jako dzieñ ostateczny (...)25.
Równie¿ taka jest wiara Koœcio³a katolickiego, ¿e bêdzie tylko jedno, to znaczy w tym samym momencie, zmartwychwstanie wszystkich zmar³ych w czasie
paruzji Chrystusa na koñcu czasów. Jest bowiem sta³ym elementem nauczania
Koœcio³a katolickiego, ¿e paruzja Chrystusa, S¹d Ostateczny i powszechne zmartwychwstanie ludzkich cia³ s¹ wydarzeniami zwi¹zanymi ze sob¹ „czasowo”. Ju¿
Symbol laterañski (r. 1215), w zwi¹zku z trudnoœciami dogmatycznymi tzw. katarów (opacznie wyjaœniaj¹cymi prawdy zawarte w Bo¿ym Objawieniu), streszcza
wiarê katolick¹ o Trójcy Œwiêtej, o Osobie Jezusa Chrystusa, o Koœciele i o sa24
25

K. Wiazowski, Podstawowe zasady..., dz. cyt., s. 444-445.
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kramentach œwiêtych, stwierdzaj¹c powszechny charakter zmartwychwstania:
(Syn Bo¿y, Jezus Chrystus) na koñcu wieków przyjdzie s¹dziæ ¿ywych i umar³ych i
odda ka¿demu wed³ug uczynków jego, zarówno odrzuconym, jak i wybranym.
Wszyscy we w³asnych swych powstan¹ cia³ach, tych, co teraz posiadaj¹, aby
otrzymaæ wedle uczynków swoich, dobrych czy z³ych, jedni karê wieczn¹ wraz z
diab³em, inni zaœ z Chrystusem wiekuist¹ chwa³ê26.
Katechizm Koœcio³a Katolickiego (r. 1992) przypomina, ¿e wyznanie wiary w
Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego oraz w Jego stwórcze, zbawcze i uœwiêcaj¹ce
dzia³anie osi¹ga punkt kulminacyjny w g³oszeniu zmartwychwstania umar³ych na
koñcu czasów oraz ¿ycia wiecznego27. Na pytanie wiêc kiedy bêdzie zmartwychwstanie, Katechizm odpowiada, ¿e w sposób definitywny w dniu ostatecznym, na
koñcu œwiata. Zmartwychwstanie zmar³ych jest wewnêtrznie z³¹czone z powtórnym przyjœciem (paruzj¹) Chrystusa28.
W teologii chrzeœcijañskiej znana jest teoria zmartwychwstania umar³ych w
momencie œmierci. W œwietle danych Pisma Œwiêtego i Tradycji wydaje siê jednak, i¿ nie ma wystarczaj¹cych podstaw, które pozwoli³yby przyj¹æ, i¿ zmartwychwstanie dokonuje siê w momencie indywidualnej œmierci ka¿dego cz³owieka. Powo³ywanie siê w tym kontekœcie na przyk³ad Maryi, nie jest uzasadniony29.
Zmartwychwstanie ludzkich cia³ nie powinno byæ od³¹czane od eschatologicznej
paruzji Jezusa Chrystusa: Koœció³ oczekuje, zgodnie z Pismem Œwiêtym, chwalebnego ukazania siê Pana naszego Jezusa Chrystusa, które uwa¿a jednak za odrêbne i póŸniejsze w stosunku do sytuacji ludzi zaraz po œmierci30. Chocia¿ wiêc teologia baptystyczna nie przyjmuje istnienia czyœæca, uznaje powtórne przyjœcie
Chrystusa na koñcu czasów za moment powszechnego zmartwychwstania.

Pytanie o koniecznoœæ zmartwychwstania cia³a
Teologia katolicka podkreœla, ¿e przysz³e zmartwychwstanie cia³a bêdzie integralnie powi¹zane z ca³oœci¹ wydarzeñ eschatologicznych. Tym samym fakt powstania do ¿ycia ludzkiego cia³a nigdy nie mo¿e byæ rozwa¿any jako sprzeczny z
pozosta³ymi tajemnicami wiary. Wrêcz przeciwnie, zmartwychwstanie cia³a w
pe³ni upodobni cz³owieka do G³owy Mistycznego Cia³a – Jezusa Chrystusa. Wypada bowiem, aby wszyscy doñ nale¿¹cy otrzymali tak¿e uwielbione i nieœmierBreviarium fidei, IX, 30.
Katechizm Koœcio³a Katolickiego, 988.
28
Por. tam¿e, 1001.
29
Istnieje bowiem wewnêtrzny zwi¹zek dogmatu o wolnoœci od grzechu Najœwiêtszej Maryi Panny i
dogmatu o Jej cielesnym wniebowziêciu. Koœció³ zawsze ukazywa³ tajemnicê wniebowziêcia jako przywilej
Maryi, a nie „ilustracjê” tego, co dzieje siê z ka¿dym cz³owiekiem w momencie jego œmierci: Koœció³ w
swojej nauce o losie cz³owieka po œmierci wyklucza wszelkie t³umaczenie, które pozbawia³oby sensu
Wniebowziêcie Dziewicy Maryi: uwielbienie cia³a Dziewicy jest uprzednie w stosunku do uwielbienia, jakie
jest przeznaczone dla wszystkich zbawionych. Kongregacja Nauki Wiary, W trosce..., dz. cyt., s. 131.
30
Tam¿e.
26
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telne cia³a. Wypada, by cz³onki Cia³a upodobni³y siê do G³owy. By sta³y siê
wspó³uczestnikami chwa³y Chrystusa na p³aszczyŸnie cia³a, jak s¹ wspó³dziedzicami Jego szczêœcia na p³aszczyŸnie duszy. Poza tym cz³owiek stanowi jednoœæ
substancjaln¹ duszy i cia³a. Nadzieja na cielesne zmartwychwstanie zmar³ych pojawia siê w objawieniu biblijnym jako wewnêtrzna konsekwencja wiary w Boga,
Stwórcê ca³ego cz³owieka, z dusz¹ i cia³em. Jest zgodne z ca³oœci¹ treœci wiary,
aby naturalna ³¹cznoœæ duszy i cia³a zosta³a przywrócona.
K. Wiazowski w sposób bliski teologii katolickiej ukazuje przysz³e zmartwychwstanie jako konieczne ze wzglêdu na wiecznego Boga i Jego dalekosiê¿ne
plany wobec swego stworzenia. Nieœmiertelna cz¹stka Boga w cz³owieku jest
gwarancj¹ ci¹g³oœci ¿ycia. Œmieræ to jedynie krótki epizod w ¿yciu ka¿dego cz³owieka i st¹d psalmista z ufnoœci¹ stwierdza, ¿e „Bóg (...) poprowadzi nas poza
œmieræ” (48,15), ¿e potem przyjmie nas do chwa³y (73,24)31.
Zmartwychwstania cia³a „domaga siê” zatem Bo¿a sprawiedliwoœæ: Nie tylko
œmieræ fizyczna, ale œmieræ wieczna bêdzie odpowiedni¹ kar¹ dla tych, którzy lekcewa¿yli Boga, naruszali Jego sprawiedliwoœæ w ¿yciu doczesnym. Natomiast
wierz¹cy i pos³uszni Bogu powinni byæ nagrodzeni i wywy¿szeni przez Niego32.
Istnieje tak¿e bardzo wa¿ny argument chrystologiczny za koniecznoœci¹ zmartwychwstania cia³a: Jezus zapocz¹tkowa³ nadejœcie nowego wieku. Stary wiek
zbli¿a siê ku koñcowi, œwit nowego wieku coraz szerzej rozjaœnia œwiat. Przysz³oœæ wtargnê³a w teraŸniejszoœæ, ale teraŸniejszoœæ nie jest jeszcze przysz³oœci¹,
powsta³o czêœciowe pokrycie siê nowego ze starym. Moce wieku przysz³ego ju¿
zaczê³y dzia³aæ w obumieraj¹cym œwiecie. Stary porz¹dek grzechu i œmierci zosta³
doœcigniony i dlatego zmierza do swego koñca. Ju¿ w czasie zmartwychwstania
Chrystusa jeden wiek na³o¿y³ siê na drugi, ale Cia³o Chrystusa nadal zmaga siê
w ciele œmierci. Koœció³ ¿yje w przestrzeni utworzonej z na³o¿enia siê na siebie
tych wieków33.
Kiedy teologia katolicka potwierdza koniecznoœæ zmartwychwstania cia³a, nie
zamierza w niczym naruszyæ absolutnej wolnoœci Boga, który dokona tego zmartwychwstania. Dusza ludzka mo¿e byæ bowiem w pe³ni szczêœliwa bez cia³a.
Istot¹ wiecznego szczêœcia jest sam Bóg. Dlatego Koœció³ katolicki, przyjmuj¹c
wszystkie argumenty z tzw. odpowiednioœci za koniecznoœci¹ zmartwychwstania,
wskazuje jednoczeœnie na nadprzyrodzony i darmowy charakter zmartwychwstania cia³a, które dokona siê na mocy zmartwychwstania Jezusa34.
Wiara w przysz³e zmartwychwstanie opiera siê na wszechmocy i wiernoœci
Boga wobec przymierza zawartego z cz³owiekiem. Taki jest zbawczy sens dzie³a
Chrystusa i nadprzyrodzony wymiar chrzeœcijañskiej nadziei, ¿e Bóg jest nieustannie obecny w drodze cz³owieka do zbawienia, którego istotn¹ czêœci¹ On
sam uczyni³ po³¹czenie zmartwychwsta³ego cia³a z ludzk¹ dusz¹. Jeœli wiêc, „co
31
32
33
34
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do szczegó³ów” (zw³aszcza argumentacji antropologicznej), myœl baptystyczna
nie mog³aby siê uto¿samiæ z myœl¹ katolick¹, pozostaje jednak szeroki obszar
zgody, co do rozumienia koniecznoœci przysz³ego zmartwychwstania jako wydarzenia integralnie w³¹czonego w dzie³o odkupienia ca³ego cz³owieka.

Cielesny charakter zmartwychwstania
Zmartwychwstanie, o którym mówi Pismo Œwiête to zmartwychwstanie cielesne – stwierdza jednoznacznie K. Wiazowski. Powo³uje siê przy tym na nauczanie œw. Paw³a35. Gdy chodzi o zmartwychwsta³e cia³ wierz¹cych, bêd¹ one podobne do zmartwychwsta³ego cia³a Chrystusa: Materia nie jest czymœ z³ym, jak
twierdzili greccy filozofowie, bo jest czêœci¹ Bo¿ego stworzenia. Dlatego celem
Bo¿ego odkupienia jest cielesne zmartwychwstanie i stworzenie nowej ziemi, na
której ludzie odkupieni bêd¹ mogli ¿yæ i s³u¿yæ Bogu w uwielbionych cia³ach.
Miêdzy doczesnym a zmartwychwsta³ym cia³em zostanie zachowane podobieñstwo, a jednoczeœnie zaistnieje wyraŸna ró¿nica36.
K. Wiazowski zaznacza, ¿e dla teologa pozostaje wielk¹ trudnoœci¹ wyjaœnienie, na jakiej podstawie cia³o po zmartwychwstaniu bêdzie tym samym, chocia¿
nie takim samym cia³em, które cz³owiek posiada³ za swojego ziemskiego ¿ycia.
Rzeczywiœcie ten problem „spêdza sen z powiek” wielu teologom chrzeœcijañskim. Jest wiele propozycji jego rozwi¹zañ. K. Wiazowski nie podaje, za którym
rozwi¹zaniem siê opowiada. S³usznie jednak wskazuje, ¿e cia³o po zmartwychwstaniu nie bêdzie sk³ada³o siê z tych samych cz¹stek materialnych, z których
sk³ada siê obecnie: Czy zmartwychwsta³e cia³o rzeczywiœcie bêdzie przed³u¿eniem
cia³a fizycznego? Podobno w ci¹gu ka¿dych siedmiu lat nastêpuje ca³kowita wymiana komórek w ludzkim ciele. Gdyby komórki te by³y podstaw¹ identycznoœci
osoby ludzkiej, to doroœli nie byliby tymi samymi ludŸmi, jakimi byli przed siedmioma laty. Doros³a osoba jest zupe³nie inna od dziecka, a jednoczeœnie jest to ta
sama osoba. A wiêc nawet w czasie doczesnego ¿ycia nastêpuje zmiana, a jednoczeœnie trwa kontynuacja. Nasienie i owoc, ¿o³¹dŸ i wielki d¹b, twardy kokon i
wspania³y motyl. „Cia³o i krew nie mog¹ odziedziczyæ Królestwa Bo¿ego” (1 Kor.
15,30), a jednoczeœnie „wezmê was do siebie, abyœcie gdzie Ja jestem i wy byli”
(Jan 14,3)37.
35
Pawe³ powiada: „Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudzi³, o¿ywi i wasze œmiertelne cia³a”
(Rzym. 8,11). Podobnie mówi na innym miejscu (Fil. 3,20-21). W d³u¿szym rozwa¿aniu o zmartwychwstaniu
(1 Kor. 15) mówi on o ciele fizycznym i ciele duchowym (w. 44), choæ wyklucza zmartwychwstanie w
aspekcie duchowym. „Chrystus zosta³ wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnêli” (1
Kor. 15,20). Jest On pierwszym snopem ¿niwa i gwarancj¹ jego zakoñczenia, lub „pierworodnym z
umar³ych” (Kol. 1,18), co zak³ada powstanie z martwych reszty Jego rodzeñstwa. Mówi¹c o cielesnym
zmartwychwstaniu Pawe³ omawia sposób zmartwychwstania (1 Kor. 15,35-49)”. K. Wiazowski, Podstawowe
zasady..., dz. cyt., s. 446.
36
Tam¿e, s. 447.
37
Tam¿e.
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Wypowiedzi Koœcio³a katolickiego stwierdzaj¹ nie tylko fakt zmartwychwstania, lecz tak¿e identycznoœæ cz³owieka zmartwychwsta³ego z historycznym. Chodzi o tzw. identycznoœæ numeryczn¹, czyli ¿e po zmartwychwstaniu bêdzie to to
samo cia³o cz³owieka, chocia¿ przemienione. Pozostaje przedmiotem dalszych
teologicznych poszukiwañ problem podstaw identycznoœci pomiêdzy cia³em historycznym a zmartwychwsta³ym, gdy¿, jak s³usznie zauwa¿a K. Wiazowski, Biblia ma³o mówi o w³aœciwoœciach zmartwychwsta³ego cia³a. S¹ tylko krótkie
wzmianki na ten temat38.

Zmartwychwstanie a ¿ycie wieczne
Chocia¿ teologia katolicka nie zna rozró¿nienia na cia³o Jezusa po zmartwychwstaniu i cia³o Jezusa po wniebowst¹pieniu (uwielbieniu), to jednak mo¿e z zainteresowaniem odnieœæ siê do nastêpuj¹cej wypowiedzi K. Wiazowskiego: Niektórzy zak³adaj¹, ¿e zmartwychwsta³e cia³o Jezusa w czasie wniebowst¹pienia uleg³o
dalszej przemianie – uwielbieniu. Przejœcie od œwiata ograniczonego przestrzeni¹
i czasem do duchowej rzeczywistoœci niebiañskiej mog³o spowodowaæ now¹
zmianê. Przynajmniej przesta³o wtedy oddzia³ywaæ lub zupe³nie usta³o przyci¹ganie ziemskie. Nasze cia³a po zmartwychwstaniu czy przemienieniu w czasie przyjœcia Chrystusa bêd¹ nie tyle takie jak Jego cia³o miêdzy zmartwychwstaniem a
wniebowst¹pieniem, lecz takie jak Jego obecne cia³o39.
Sobór Watykañski II w Konstytucji Dogmatycznej o Koœciele Gaudium et spes
(1964) przypomina naukê Koœcio³a katolickiego, i¿ nieska¿onoœæ i wolnoœæ od
znikomoœci tego œwiata bêdzie stanem szczêœcia wiecznego, za którym têskni
ludzkie serce: Przemija wprawdzie postaæ tego œwiata zniekszta³cona grzechem,
ale pouczeni jesteœmy, ¿e Bóg gotuje nowe mieszkanie i now¹ ziemiê, gdzie mieszka sprawiedliwoœæ, a szczêœliwoœæ zaspokoi i przewy¿szy wszelkie pragnienia pokoju, jakie ¿ywi¹ serca ludzkie. Wtedy to po dokonaniu œmierci zmartwychwstan¹
synowie Bo¿y w Chrystusie i to, co by³o wsiane w s³aboœci i zepsuciu, odzieje siê
nieska¿onoœci¹, a wobec trwania mi³oœci i jej dzie³a, ca³e to stworzenie, które
Bóg uczyni³ dla cz³owieka, bêdzie uwolnione od niewoli znikomoœci40. Niebo bêdzie szczêœliw¹ wspólnot¹ tych wszystkich, którzy s¹ doskonale zjednoczeni z
Chrystusem41, dlatego tylko ci, którzy umieraj¹ w ³asce i przyjaŸni z Bogiem oraz
s¹ doskonale oczyszczeni, ¿yj¹ na zawsze z Chrystusem42.
Zmartwychwstanie cia³a jest uwa¿ane zarówno przez eschatologiê katolick¹,
jak i baptystyczn¹ za rzeczywistoœæ nierozerwalnie zwi¹zan¹ z posiadaniem przez
cz³owieka uwielbionego cia³a. K. Wiazowski podsumowuje: To przysz³e, duchoTam¿e, s. 448.
Tam¿e.
40
Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, 39.
41
Katechizm Koœcio³a Katolickiego, 1026.
42
Tam¿e, 1023.
38
39
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we ¿ycie, mimo wielu podobieñstw bêdzie zupe³nie inne od doczesnego. Jezus powiedzia³, ¿e wtedy „ani siê ¿eniæ nie bêd¹, ani za m¹¿ wychodziæ, lecz bêd¹ jak
anio³owie w niebie” (Mat. 22,30). Choæ nie sugeruje to braku ró¿nicy p³ci, nie
bêdzie wtedy rozmna¿ania siê. W oparciu o tekst 1 Kor. 6,13 moglibyœmy powiedzieæ, ¿e w przysz³ym ¿yciu te¿ funkcje trawienne nie bêd¹ konieczne. Mo¿na ¿artobliwie powiedzieæ, ¿e jest to smutne szczególnie dla tych, którzy radoœæ zbawienia ³¹cz¹ z nieprzerwanym ucztowaniem i bankietami (por. Mat. 22,4). (...) O
przysz³ym ¿yciu mówi siê raczej w formie negatywnej, stwierdzaj¹c, czego tam nie
bêdzie – zepsucia, grzechu, s³aboœci, bólu, p³aczu, narzekania, ³ez i œmierci (1
Kor. 15,42-43; Obj. 21,4). Wiemy czego tam nie bêdziemy prze¿ywali, ale ma³o
wiemy co bêdzie naszym udzia³em. Wiemy tylko jedno: przysz³a rzeczywistoœæ
przejdzie nasze najœmielsze wyobra¿enie. Najlepiej okreœla j¹ stwierdzenie Paw³a: „Czego oko nie widzia³o i ucho nie s³ysza³o, i co do serca ludzkiego nie wst¹pi³o, to przygotowa³ Bóg tym, którzy Go mi³uj¹” (1 Kor. 2,9)43.

Refleksja koñcowa
Koœció³ katolicki i Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów wiele ró¿ni – to fakt, ale
wiele te¿ istnieje teologicznych powi¹zañ, które nale¿y dostrzegaæ i pog³êbiaæ,
aby budowaæ i rozwijaæ dojrza³y dialog ekumeniczny. Temat zmartwychwstania
cia³a stanowi przyk³ad takiej zró¿nicowanej skali teologicznych podobieñstw i
ró¿nic pomiêdzy obu Koœcio³ami. W tej perspektywie, na zakoñczenie niniejszej
refleksji, warto podkreœliæ trafnoœæ s³ów prof. dr. hab. Karola Karskiego, który w
„S³owie Wstêpnym” do Podstawowych zasad wiary chrzeœcijañskiej napisa³:
Ksi¹¿ka ks. prezbitera Konstantego Wiazowskiego, mojego kolegi i przyjaciela
z okresu studiów w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej, dobrze wpisuje siê w
nurt klasycznej teologii XVI i XX wieku. G³êbokie zakorzenienie biblijne daje siê
zauwa¿yæ przy omawianiu ka¿dego zagadnienia wiary chrzeœcijañskiej. Jednak w
swoich wywodach nie „kopiuje” on bezkrytycznie myœlenia biblijnego, lecz raczej
stara siê je „odwzorowaæ” zgodnie z potrzebami wspó³czesnego cz³owieka. Korzysta tu umiejêtnie z najnowszych osi¹gniêæ egzegezy biblijnej. Lektura „Podstawowych zasad wiary chrzeœcijañskiej” przekonuje nas o tym, ¿e autor tego dzie³a
kierowa³ siê wy¿ej wspomnianym kryterium wierz¹cego myœlenia i postawy modlitewnej. Dla ks. Wiazowskiego uprawianie dogmatyki nie jest „sztuk¹ dla sztuki”, lecz aktem wiary. Swoj¹ g³êbok¹ wiedzê, uzyskan¹ na przestrzeni wielu lat na
podstawie studiów biblijnych i teologicznych, pragnie on wykorzystaæ do umacniania braci we wierze. Jest to s³u¿ba na rzecz Koœcio³a w najlepszym znaczeniu
tego s³owa. (...) Zalet¹ autora jest miêdzy innymi to, ¿e o sprawach trudnych i
skomplikowanych potrafi pisaæ w sposób zrozumia³y równie¿ dla czytelników pozbawionych wykszta³cenia teologicznego. Jest to pisarstwo zaanga¿owane, które
43

K. Wiazowski, Podstawowe zasady..., dz. cyt., s. 448.
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nie unika polemiki z innymi w kwestiach o ¿ywotnym znaczeniu dla tej tradycji
chrzeœcijañskiej, z któr¹ autor czuje siê g³êboko zwi¹zany. Jednak w ogólnym odczuciu mamy tu do czynienia z dzie³em, które mo¿e staæ siê dobr¹ baz¹ wyjœciow¹
do dialogu miêdzyprotestanckiego.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e przeprowadzona w artykule analiza zaledwie jednego
tematu z zakresu teologii porównawczej wskazuje, ¿e w przypadku rozwa¿añ
K. Wiazowskiego mamy do czynienia z dzie³em, które mo¿e staæ siê dobr¹ baz¹
wyjœciow¹ nie tylko do dialogu miêdzyprotestanckiego, ale tak¿e do dalszego
dialogu Koœcio³a katolickiego z Koœcio³em Chrzeœcijan Baptystów.

76

S P R AW O Z D A N I A I D O K U M E N T Y

PRAWOS£AWIE
A ŒWIATOWA RADA KOŒCIO£ÓW
Trzecie posiedzenie plenarne Komisji Nadzwyczajnej
ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach ŒRK,
Berekfürdö, Wêgry, 15-20 listopada 2001

Komunikat
Komisja Nadzwyczajna ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach Œwiatowej Rady Koœcio³ów odby³a w dniach 15-20 listopada 2001 r.
w miejscowoœci Berekfürdö swoje trzecie posiedzenie plenarne na zaproszenie
Koœcio³a Reformowanego na Wêgrzech.
Po³owê cz³onków Komisji stanowi¹ reprezentanci Koœcio³ów prawos³awnych
i orientalnych, drug¹ po³owê – pozosta³ych Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK. Obradom wspólnie przewodniczyli: metropolita Efezu Chryzostom (Patriarchat ekumeniczny Konstantynopola) i bp Rolf Koppe (Koœció³ Ewangelicki w Niemczech), a tak¿e – pod nieobecnoœæ tego ostatniego – dr Anna Marie Aagard (Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Danii).
Zadanie Komisji Nadzwyczajnej polega na zbadaniu i przeanalizowaniu ca³ego spektrum spraw dotycz¹cych wspó³pracy Koœcio³ów prawos³awnych w ŒRK i
na przedstawieniu Komitetowi Naczelnemu propozycji dotycz¹cych koniecznych
zmian w strukturze, stylu i etosie Rady.
Komitetowi Naczelnemu ŒRK, obraduj¹cemu w dniach od 29 stycznia do 6
lutego 2001 r. w Poczdamie, przed³o¿ono Raport tymczasowy, który podsumowa³
pracê Komisji wykonan¹ podczas pierwszego i drugiego posiedzenia plenarnego
(Morges, Szwajcaria, 6-8 grudnia 1999; Kair, Egipt, 23-25 paŸdziernika 2000).
Wyszczególniono w nim piêæ problemów: kwestie zwi¹zane z cz³onkostwem;
procesy dochodzenia do decyzji; wspóln¹ modlitwê; kwestie spo³eczne i etyczne;
zagadnienia eklezjologiczne.
Podczas trzeciego posiedzenia plenarnego Komisja Nadzwyczajna dokona³a
znacz¹cych postêpów. Jedna z najwa¿niejszych wypowiedzi Komisji brzmia³a, i¿
procedura konsensu jest najodpowiedniejsz¹ metod¹ w dochodzeniu do podejmo-
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wania decyzji przez organa kierownicze ŒRK. Proces ten ma zapewniæ, ¿eby
wszystkie dobitnie reprezentowane pogl¹dy zosta³y w³¹czone do sprawozdania
lub ogólnego przebiegu obrad, tak aby duch wspólnych wysi³ków na rzecz jednoœci znalaz³ odbicie w sposobie prowadzenia spraw. Komisja zaproponowa³a przeprowadzenie dyskusji nad nastêpuj¹c¹ definicj¹ konsensu:
W przypadku metody konsensu chodzi o postêpowanie zmierzaj¹ce do ustalenia opinii reprezentowanej przez zgromadzenie; nie przewiduje ona jednak g³osowania nad podjêtymi kwestiami. Konsens jest osi¹gniêty, gdy ma miejsce jedna z
przytoczonych sytuacji:
a) wszyscy zgadzaj¹ siê (jednomyœlnoœæ);
b) zgadza siê wiêkszoœæ, a mniejszoœæ, która siê nie zgadza akceptuje fakt, ¿e
dyskusja by³a wszechstronna i uczciwa, i ¿e przed³o¿ona propozycja odzwierciedla „opiniê zgromadzenia”; mniejszoœæ udziela wiêc swej akceptacji;
c) zgromadzenie uznaje, ¿e reprezentowane s¹ ró¿ne pogl¹dy, tote¿ postanawia
w³¹czyæ je do tekstu propozycji (nie tylko protoko³u);
d) podejmuje siê uchwa³ê w sprawie prze³o¿enia dyskusji nad spraw¹;
e) podejmuje siê uchwa³ê stwierdzaj¹c¹, ¿e nie da³o siê podj¹æ ¿adnej decyzji.
Procedura konsensu pozwala wiêc ka¿dej grupie Koœcio³ów przed³o¿yæ za poœrednictwem rzecznika swoje zastrze¿enia wobec jakiegoœ wniosku przed jego
przyjêciem, dziêki czemu istnieje mo¿liwoœæ uwzglêdnienia go przez zgromadzenie, lub – w rzadszych przypadkach – wstrzymywaæ wniosek dopóty, dopóki jej
w¹tpliwoœci nie zostan¹ w pe³ni uwzglêdnione.
Zaproponowano, aby po zakoñczeniu pracy Komisji Nadzwyczajnej powo³aæ
„komitet parytetowy” – gremium 12-osobowe, które w po³owie by³oby obsadzone przez prawos³awnych i w po³owie przez cz³onków innych Koœcio³ów; komitet
ten by³by nadal doradc¹ Komitetu Naczelnego i Wykonawczego ŒRK, przedstawiaj¹c im swoje propozycje.
Komisja potwierdza funkcjê ŒRK jako niezbêdnego instrumentu w podejmowaniu problemów spo³ecznych i etycznych. W œwiadomoœci, ¿e problemy te wynikaj¹ z ¿ycia Koœcio³ów, i ¿e ŒRK na proœbê Koœcio³ów przemawia raczej w ich
imieniu a nie zamiast nich, Komisja stwierdzi³a, ¿e gremia kierownicze ŒRK za
pomoc¹ metody konsensu mog³yby przedyskutowaæ wiele spraw, które maj¹
zwi¹zek z problemami spo³ecznymi i etycznymi.
W zwi¹zku z dyskusj¹ nad zagadnieniem wspólnej modlitwy Komisja oœwiadczy³a, ¿e chrzeœcijanie musz¹ prosiæ wspólnie o pomoc Bo¿¹. Jednoczeœnie dostrzeg³a koniecznoœæ opracowania solidnych wytycznych dla wspólnej modlitwy.
Na tle wszystkich tych dyskusji przewija³o siê permanentnie pytanie dotycz¹ce
samozrozumienia Koœcio³ów w relacji do jednego Koœcio³a, Cia³a Chrystusa.
Przedstawiciele grupy studyjnej ds. cz³onkostwa, którzy spotkali siê w Budapeszcie przed posiedzeniem plenarnym Komisji od 12 do 14 listopada, przed³o¿yli drugi raport tymczasowy, który przedstawia alternatywne modele uczestnictwa
w ¿yciu i dzia³alnoœci ŒRK. Z poparciem cz³onków Komisji Nadzwyczajnej grupa studyjna kontynuuje sw¹ pracê nad nowymi kryteriami przyjmowania Koœcio-
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³ów w poczet cz³onków ŒRK, które obejmuj¹ zarówno wymogi teologiczne jak i
eklezjalne. D¹¿y siê do tego, aby aktualne Koœcio³y cz³onkowskie rozpozna³y siê
w tych kryteriach.
Cz³onkowie Komisji wziêli udzia³ w nabo¿eñstwie niedzielnym w koœciele reformowanym w Debreczynie i odwiedzili tak¿e miejscowe seminarium reformowane. Podczas nabo¿eñstwa obaj wspó³przewodnicz¹cy, metropolita Efezu Chryzostom i dr Anna Marie Aagard przemawiali do zgromadzonych, informuj¹c ich
o pracy Komisji Nadzwyczajnej. Podczas obiadu s³owa powitania wyg³osili biskup naczelny Koœcio³a Reformowanego na Wêgrzech, dr Gusztav Bölcskei, jak
równie¿ przewodnicz¹cy i sekretarz generalny Ekumenicznej Rady Koœcio³ów
Wêgier, bp dr Mihály Márkus i ks. dr Tibor Görög. Dr Aagard podziêkowa³ serdecznie w imieniu cz³onków Komisji Nadzwyczajnej za goœcinnoœæ Koœcio³a Reformowanego na Wêgrzech, a biskupowi Bölcskeiowi i ks. Bertalanowi Tamásowi za doskona³e przygotowanie obrad i pracê koordynacyjn¹. Na zakoñczenie
cz³onkowie Komisji podziêkowali te¿ sztabowi wspó³pracowników ŒRK, który
wykona³ ogromn¹ pracê dla Komisji Nadzwyczajnej.
Komisja planuje dalsze posiedzenie plenarne od 27 maja do 2 czerwca 2002 r.
w Helsinkach. Przy tej okazji zostanie opracowany raport koñcowy, który ma byæ
przed³o¿ony na posiedzeniu Komitetu Naczelnego ŒRK, który zbierze siê w Genewie w dniach od 26 sierpnia do 3 wrzeœnia 2002 roku.
T³um. K.K.

80

WSPÓLNOTA KOŒCIELNA WED£UG EWANGELICKIEGO ROZUMIENIA

WSPÓLNOTA KOŒCIELNA
WED£UG EWANGELICKIEGO ROZUMIENIA
Wotum w sprawie uporz¹dkowanego partnerstwa
Koœcio³ów ró¿nych wyznañ

Dokument, który udostêpniamy w t³umaczeniu polskim, zyska³ aprobatê Rady
Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD) i zosta³ opublikowany 30 paŸdziernika 2001 r. Tekst ten zosta³ opracowany przez Izbê ds. Teologii EKD, pod
kierownictwem dwóch znanych teologów – Eberharda Jüngela i Doroty Wendebourg. Niektóre jego sformu³owania spotka³y siê z ostr¹ krytyk¹ strony rzymskokatolickiej. Ju¿ 3 listopada, podczas ekumenicznego wyk³adu w Berlinie, kardyna³ Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan,
stwierdzi³, ¿e „Dominus Iesus” w porównaniu z dokumentem ewangelickim jawi
siê wrêcz jako przyjazny ekumeniczny tekst. Zarzuci³ dokumentowi EKD, ¿e jego
rozumienie wspólnoty koœcielnej stanowi wewn¹trzprotestancki, kontynentalnozachodnioeuropejski model jednoœci, który nie dostrzega Koœcio³a rzymskokatolickiego i Koœcio³ów prawos³awnych.
Œrodowiska protestanckie by³y zaskoczone wypowiedziami kardyna³a. Fakty
s¹ bowiem takie, ¿e deklaracja „Dominus Iesus”, og³oszona za aprobat¹ papie¿a przez Kongregacjê Nauki Wiary we wrzeœniu 2000 r., odmawia Koœcio³om
ewangelickim charakteru eklezjalnego, natomiast dokument EKD w sposób
oczywisty uznaje Koœció³ rzymskokatolicki za Koœció³. Ostra reakcja przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan pozwala domniemywaæ, ¿e
interesuj¹cy nas tekst podj¹³ kwestie, w których miêdzy pozycj¹ ewangelick¹ i
katolick¹ wystêpuj¹ zasadnicze ró¿nice. Przede wszystkim chodzi tu o wyjaœnienie relacji pomiêdzy fundamentem a œwiadectwem wiary, miêdzy zbawieniem a Koœcio³em. Innymi s³owy, chodzi o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
Jak zbawienie, które pochodzi od Boga, osi¹ga rzeczywistoœæ ziemsk¹? Jak
zbawcza obecnoœæ Chrystusa realizuje siê za poœrednictwem struktur wspólnoty
ludzkiej? Co jest konieczne do zbawienia a co do jednoœci Koœcio³a? Czy pytanie, komu wolno przemawiaæ w imieniu Boga lub Koœcio³a, jest pytaniem pod-
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legaj¹cym sferze wiary, czy te¿ nale¿y ono do sfery porz¹dku ludzkiego? W
podobny sposób mo¿na zapytaæ: kto jest upowa¿niony do rozstrzygania, czy
g³oszone pogl¹dy religijne s¹ w³aœciwe lub fa³szywe? W ró¿nych odpowiedziach na tego rodzaju pytania tkwi¹ przeciwieñstwa konfesyjne, które do dnia
dzisiejszego podtrzymuj¹ podzia³ miêdzy Koœcio³ami ewangelickimi a Koœcio³em rzymskokatolickim. Teologowie obu tradycji koœcielnych od wielu lat zastanawiaj¹ siê nad tym, czy te przeciwieñstwa nadal trzeba uznawaæ za nie do
pogodzenia, a tym samym za „nie kompatybilne”, czy te¿ mo¿na je zaliczyæ do
sfery „pojednanej ró¿norodnoœci”. Wolno wyraziæ nadziejê, ¿e publikowany
dokument przyczyni siê do osi¹gniêcia pewnego postêpu w tej kwestii.
K.K.

TEKST DOKUMENTU

Szereg zdarzeñ towarzysz¹cych wspó³czesnej debacie ekumenicznej zmusza
do wyjaœnienia ewangelickiego rozumienia wspólnoty koœcielnej. Z jednej strony s¹ to zdarzenia, które w pierwszym rzêdzie dotycz¹ stosunku Koœcio³ów
ewangelickich do Koœcio³a rzymskokatolickiego. Tak wiêc kontrowersyjna debata wokó³ Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan pokaza³a,
¿e równie¿ po stronie ewangelickiej istniej¹ ca³kiem ró¿ne wyobra¿enia co do
takiej wspólnoty koœcielnej. Poza tym samozrozumienie Koœcio³a rzymskokatolickiego, zaprezentowane przez Kongregacjê Nauki Wiary w jej deklaracji „Dominus Iesus” domaga siê porozumienia co do tego, do jakiego rodzaju wspólnoty koœcielnej zmierzaj¹ Koœcio³y ewangelickie w rozmowach i porozumieniach
ekumenicznych. Z drugiej strony do podobnych uœciœleñ zmusza dialog Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (skrót: EKD) z Koœcio³em Anglii w ramach
porozumieñ zawartych w Deklaracji Miœnieñskiej. Tak¿e pozosta³e rozmowy
Koœcio³a Ewangelickiego z innymi wyznaniami nie mog¹ zrezygnowaæ z takich
wyjaœnieñ.
Porozumienie w tej kwestii staje siê pilne tym bardziej, i¿ nowsza dyskusja
na temat stosunku EKD do zwi¹zanych z nim Koœcio³ów, ale tak¿e dotycz¹ca
stosunku Œwiatowej Federacji Luterañskiej do jej Koœcio³ów cz³onkowskich
ukaza³a, jak konieczna dla wszystkich zagadnieñ, które dotycz¹ wspólnoty Koœcio³ów chrzeœcijañskich, jest teologiczna refleksja nad ewangelickim rozumieniem Koœcio³a.
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I. Ewangelickie rozumienie Koœcio³a
1. Fundament Koœcio³a
Albowiem fundamentu innego nikt nie mo¿e za³o¿yæ oprócz tego, który jest za³o¿ony, a którym jest Jezus Chrystus (1 Kor 3, 11). Koœció³ zbudowany na tym fundamencie ma solidn¹ podstawê. Jest on zgromadzeniem wszystkich wierz¹cych, wœród
których Ewangelia jest czysto zwiastowana i sakramenty œwiête zgodnie z Ewangeli¹ bywaj¹ udzielane (CA VII)1. To wydarzenie, które wed³ug CA V wzbudza wiarê,
stwarza zarazem wspólnotê wierz¹cych, zbór, w którym Jezus Chrystus jest obecny
i dzia³a jako Pan przez Ducha Œwiêtego, w S³owie i Sakramentach (Barmen III)2.
Jedno i drugie, wiara i wspólnota wierz¹cych, zawdziêczaj¹ swój byt S³owu Bo¿emu manifestuj¹cemu siê w zwiastowaniu i sakramentach. Jako Ewangelia jest ono
moc¹ Bo¿¹ (por. Rz 1, 16), która chce dotrzeæ do wszystkich ludzi i sk³oniæ ich do
wiary, i dlatego zwiastunami Ewangelii czyni wierz¹cych, którzy ju¿ poddali siê
jego wp³ywom (por. Mt 28, 18-20). W Ewangelii uobecnia siê objawiona w Chrystusie ³aska i prawda Trójjedynego Boga, który przez Ducha Œwiêtego wzbudza
wiarê, aby usprawiedliwiæ i uœwiêciæ grzesznych ludzi. Przez takie nieskrêpowane
dzia³anie Trójjedynego Boga ludzie dziêki wierze uzyskuj¹ pewnoœæ w sprawie
³aski i prawdy Ewangelii. Doœwiadczaj¹ przeobra¿aj¹c¹ moc Ewangelii w swoim
¿yciu, które teraz mo¿e od¿yæ w nowych relacjach; przeniesieni do wspólnoty
Trójjedynego Boga staj¹ siê cz³onkami Cia³a Chrystusowego i jako takie tworz¹
Jego zbór. W tym sensie wiara w Trójjedynego Boga implikuje wiarê w jeden,
œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³.
Jednoczeœnie przez to samo dzia³anie Boga wierz¹cy czuj¹ siê upowa¿nieni i
zobowi¹zani, aby tej wspólnocie wierz¹cych, która zawdziêcza swój byt Ewangelii, nadaæ kszta³t, który korelowa³by z jej Ÿród³em i specyfik¹.

2. Kszta³t i porz¹dek Koœcio³a
Zgodnie z reformacyjnym rozumieniem Koœció³ jako communio sanctorum, w
wersji niemieckiej: zgromadzenie wszystkich wierz¹cych (CA VII), jest w tym
œwiecie Koœcio³em ukrytym. Wed³ug Marcina Lutra: abscondita est Ecclesia, la1
CA = Confessio Augustana (Konfesja Augsburska) – podstawowa ksiêga wyznaniowa Koœcio³ów
luterañskich z 1530 r. Ten i inne cytaty za polskim przek³adem: Konfesja Augsburska z 1530 r. (nowy
przek³ad z jêzyka ³aciñskiego i niemieckiego), Warszawa 1970. Cyfry rzymskie obok skrótu CA oznaczaj¹
numer artyku³u.
2
Barmen = Barmeñska Deklaracja Teologiczna z 31 maja 1934 r. Chodzi tu o dokument przyjêty przez
œrodowiska protestanckie w Niemczech, skupione w tzw. Koœciele Wyznaj¹cym, bêd¹cym w opozycji
wobec infiltracji ideologii nazistowskiej do Koœcio³a. Ten i inne cytaty za przek³adem polskim
zamieszczonym w: SiDE 1994 nr 2, s. 86nn. Cyfry rzymskie oznaczaj¹ cyfrê kolejnej tezy.
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tent sancti („Ukryty jest Koœció³, ukryci s¹ œwiêci”)3. Ta ukrytoœæ nie oznacza po
prostu niewidzialnoœci. Gdy¿ zwiastowanie Ewangelii w S³owie i Sakramencie
podczas zgromadzenia zboru jest dostrzegalne dla ka¿dego. Ale rzeczywistoœæ
Cia³a Chrystusowego, wzbudzona za poœrednictwem S³owa i Sakramentu przez
samego Boga, jest jako wspólnota wierz¹cych Jego dzie³em i jako takie dostêpne
tylko wierze. Wiara poznaje obecnoœæ Cia³a Chrystusa wszêdzie tam, gdzie w
czystym ujêciu Ewangelia jest zwiastowana, a sakramenty bywaj¹ udzielane
zgodnie ze S³owem Bo¿ym (por. CA VII). Wi¹¿e siê to z obietnic¹: moje S³owo
nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moja wolê (Iz 55, 11).
Wspólnota wierz¹cych, pozostaj¹ca ukryta w tym œwiecie, potrzebuje jednak zewnêtrznego porz¹dku, który jest widzialny dla wszystkich ludzi. Ludzie te¿ ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za ten porz¹dek. Oœrodkiem tej odpowiedzialnoœci jest troska Koœcio³a o w³aœciwe zwiastowanie Ewangelii i zgodne z ni¹ sprawowanie sakramentów. Kszta³t nabo¿eñstwa i sposób zwiastowania Ewangelii œwiatu trzeba
uj¹æ w takie ramy, aby ¿adne samowolne ludzkie dzia³anie nie mog³o doprowadziæ
do zaciemnienia Ewangelii lub roz³amu w zborze. Odpowiedzialnoœæ ludzka domaga siê, aby Dobra Nowina dociera³a do œwiata w sposób mo¿liwie jednoznaczny.
Tote¿ zewnêtrzny kszta³t Koœcio³a nie jest czymœ, co nie ma bezpoœredniego zwi¹zku z ukrytym charakterem wspólnoty wierz¹cych, czymœ istniej¹cym obok wspólnoty ukrytej. Rozró¿nienie miêdzy Koœcio³em ukrytym i Koœcio³em widzialnym
trzeba raczej rozumieæ w ten sposób, ¿e samouobecnienie Trójjedynego Boga we
wspólnocie wierz¹cych domaga siê odpowiedniego dla niej zewnêtrznego kszta³tu,
który poœród innych struktur tego œwiata charakteryzowa³by siê jedyn¹ w swoim
rodzaju widzialnoœci¹. Jako wspólnota braterska i siostrzana, w³aœnie poœród
grzesznego œwiata, dziêki swej wierze i pos³uszeñstwu swemu zwiastowaniu i swym
instytucjom, Koœció³ zbawionych przez ³askê grzeszników musi wyznawaæ, ¿e nale¿y
wy³¹cznie do Pana, ¿e ¿yje i chce ¿yæ oczekuj¹c Jego powrotu, wy³¹cznie dziêki
sile, któr¹ On daje, i dziêki Jego nauce. Koœció³ nie mo¿e zrezygnowaæ z treœci swego zwiastowania i ze swej organizacji albo dla w³asnej wygody, albo ze wzglêdu na
zmieniaj¹ce siê tendencje ideologiczne i polityczne (Barmen III).

2.1 Znamiona prawdziwego Koœcio³a
W³aœciwe zwiastowanie Ewangelii i zgodne z ni¹ sprawowanie sakramentów
s¹ w reformacyjnym rozumieniu „znamionami prawdziwego Koœcio³a” (signa ecclesiae vere). Za ich poœrednictwem buduje siê Cia³o Chrystusa. Tylko one poœród wszelkich przemian historycznych s¹ niezmiennymi widzialnymi cechami
Koœcio³a chrzeœcijañskiego (por. CA VII). Bez nich nie mo¿e istnieæ ¿aden odpowiedni porz¹dek koœcielny. Wraz z nimi wydane jest polecenie, które Koœció³ ma
spe³niæ, a polegaj¹ce na przekazywaniu wszystkim ludziom poselstwa o wolnej
³asce Boga (Barmen VI).
3

De servo arbitrio 1525, WA 18, 652.
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Dla wykonania tego polecenia Bóg ustanowi³ urz¹d kaznodziejski (por. CA V),
który powierzany jest ludziom jako publiczny urz¹d zwiastowania Ewangelii i
sprawowania sakramentów; powo³ywanie na ten urz¹d musi odbywaæ siê wed³ug
ustalonego porz¹dku (por. CA XIV). Zmienne s¹ jednak elementy, w jakie ten
urz¹d jest wyposa¿ony. Zasada ta obowi¹zuje równie¿ wobec wszystkich elementów tworz¹cych ustrój Koœcio³a Jezusa Chrystusa, za pomoc¹ których wype³nia
on swoj¹ misjê w zmiennych sytuacjach historycznych oraz daje ró¿ny kszta³t
wspólnocie wierz¹cych w danym miejscu i w danej epoce. Chodzi tu np. o takie
sprawy, jak rozró¿nianie i koordynowanie ró¿nych pos³ug koœcielnych i zewnêtrzna organizacja Koœcio³a.

2.2. Pojedyncze Koœcio³y a Koœció³
Jeden, œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³ w sensie historycznym istnieje w
przestrzeni i czasie. Jako uniwersalna wspólnota wszystkich wierz¹cych jest on
zawsze Koœcio³em zrzeszaj¹cym okreœlonych ludzi, którzy zamieszkuj¹ okreœlone kraje i terytoria. Nieodzown¹ postaci¹ jego istnienia s¹ pojedyncze zbory, które stanowi¹ podstawowe urzeczywistnienie Koœcio³a katolickiego. Jako takie s¹
one po³¹czone duchowo z wszystkimi zborami chrzeœcijañskimi. Ale pojedyncze
zbory tworz¹ z innymi przewa¿nie tak¿e wiêksz¹ uporz¹dkowan¹ strukturê; chodzi tu o strukturê eklezjaln¹, któr¹ nazywaæ bêdziemy dalej „pojedynczym Koœcio³em”. Ka¿dy pojedynczy Koœció³ mo¿e kierowaæ siê ufnoœci¹, ¿e wszystkie
inne pojedyncze Koœcio³y, mog¹ce siê wykazaæ znamionami prawdziwego Koœcio³a, nale¿¹ do spo³ecznoœci Cia³a Chrystusa i tak w sposób duchowy s¹ z sob¹
powi¹zane.
Pojedyncze Koœcio³y winny siê troszczyæ o to, aby ich stosunek do innych pojedynczych Koœcio³ów zosta³ uporz¹dkowany w sposób, który dawa³by odpowiedni wyraz duchowej ³¹cznoœci wszystkich Koœcio³ów w Chrystusie. Ta troska,
wed³ug ewangelickiego rozumienia, ma istotne znaczenie dla wszystkich wysi³ków ekumenicznych. Chodzi o to, aby ukrytej w œwiecie jednoœci Cia³a Chrystusa daæ œwiadectwo równie¿ przez zewnêtrzn¹ strukturê Koœcio³ów. Ka¿dy Koœció³ ma ró¿ne mo¿liwoœci w tym zakresie. Przez wspieranie ekumenicznego ducha w zborach mo¿e on przyczyniæ siê do zinstytucjonalizowania spotkañ i
wymiany z chrzeœcijanami innych Koœcio³ów. Mo¿e prowadziæ systematyczne
rozmowy doktrynalne z innymi Koœcio³ami. Mo¿e zadeklarowaæ swoj¹ gotowoœæ
do wspólnego s³uchania S³owa Bo¿ego i sprawowania Wieczerzy Pañskiej. Mo¿e
on w wa¿nych kwestiach dotycz¹cych form ¿ycia w³asnego Koœcio³a zasiêgaæ
rady innych Koœcio³ów oraz wspó³pracowaæ z nimi przy zmaganiu siê z problemami odpowiedzialnoœci Koœcio³a za sprawy œwiata. Te i inne kwestie maj¹ s³u¿yæ temu, aby wyartyku³owaæ i przedstawiæ to, co pojedynczy Koœció³ ³¹czy we
wierze z innymi Koœcio³ami.
W debacie ekumenicznej jest czêsto mowa o d¹¿eniu do „pe³nej widzialnej
jednoœci” (full visible unity). Teologia ewangelicka stosuj¹c tê formu³ê rozumie
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przez ni¹ poœwiadczenie danej przez Boga jednoœci Cia³a Chrystusowego. Nie
chodzi o próbê dodania czegoœ do danej ju¿ w Jezusie Chrystusie, dostrzegalnej
(widzialnej) w S³owie i Sakramencie jednoœci, lecz o wysi³ek... zmierzaj¹cy do
coraz pe³niejszego poœwiadczania tej jednoœci, i o coraz wierniejsze manifestowanie zawartej w niej obietnicy4.Temu wysi³kowi ma tak¿e s³u¿yæ kszta³t porz¹dku
koœcielnego. Celem, do którego siê przy tym d¹¿y, a mieszcz¹cym siê w mo¿liwoœciach ludzkich, jest deklaracja i praktykowanie pe³nej wspólnoty koœcielnej.
W tej wspólnocie poœwiadczenie jednoœci Cia³a Chrystusowego zyskuje widzialny kszta³t.

II. Ewangelickie rozumienie poœwiadczenia jednoœci
Cia³a Chrystusowego
jako wspólnoty koœcielnej
1. Czym jest wspólnota koœcielna?
Wyra¿enie „wspólnota koœcielna” jest wieloznaczne. Ewangelickie rozumienie wspólnoty koœcielnej oznacza, ¿e samodzielne zbory i pojedyncze Koœcio³y
zapewniaj¹ sobie wzajemnie wspólnotê w S³owie i Sakramencie oraz – zgodnie
ze „znamionami” Koœcio³a – uznaj¹ siê wzajemnie za „prawdziwy Koœció³”.
Oznacza to, ¿e deklaruj¹ publicznie wspólnotê, w której znajduj¹ siê na mocy
swojej przynale¿noœci do Cia³a Chrystusowego. Wspólnie kszta³tuj¹ tê wspólnotê i intensywnie j¹ praktykuj¹. Tego rodzaju wspólnotê mog¹ one znowu zadeklarowaæ, ukszta³towaæ i praktykowaæ z innymi wspólnotami koœcielnymi. To dzie³o
ludzkie rozumiej¹ one jako wype³nienie zadania postawionego im S³owo Bo¿e,
którego moc przyczynia siê do za³o¿enia Koœcio³a, zadania polegaj¹cego na s³u¿eniu jednoœci Cia³a Chrystusowego.
We wspólnocie koœcielnej mog¹ znajdowaæ siê Koœcio³y tego samego wyznania (jak w przypadku VELKD) i Koœcio³y o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej
(jak w przypadku EKU i EKD)5. Jeœli rangê miernika nadamy znamionom prawdziwego Koœcio³a, wówczas wspólnota koœcielna jest Koœcio³em w takim samym
stopniu jak nale¿¹ce do niej samodzielne zbory i pojedyncze Koœcio³y. Natomiast
4
Trzecia konferencja teologiczna w ramach porozumieñ zwi¹zanych z Deklaracj¹ Miœnieñsk¹, marzec
1999.
5
W Niemczech nie ma jednego ogólnokrajowego Koœcio³a ewangelickiego, lecz istnieje 25 niezale¿nych
Koœcio³ów tradycji luterañskiej, reformowanej i unijnej. Wszystkie te Koœcio³y s¹ zrzeszone w Koœciele
Ewangelickim w Niemczech (Evangelische Kirche in Deutschland, skrót: EKD). Ponadto Koœcio³y tradycji
luterañskiej nale¿¹ do struktury o nazwie Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Niemczech (Vereinigte
Evangelisch-Lutherische Kirche in Deutschland, skrót: VELKD), tradycji unijnej – do Koœcio³a
Ewangelickiego Unii (Evangeliche Kirche der Union, skrót: EKU).
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w znaczeniu prawnokoœcielnym, jak d³ugo zwi¹zane ze wspólnot¹ koœcieln¹ Koœcio³y zachowuj¹ swoj¹ samodzielnoœæ, pozostaje miêdzy nimi ró¿nica w zakresie kompetencji i autonomii dzia³ania.
Wspólnota koœcielna jest zgodna ze swoim Ÿród³em, tj. ze S³owem Bo¿ym
wówczas, gdy zwi¹zane z ni¹ Koœcio³y
– stwierdzaj¹ wspólne rozumienie Ewangelii o usprawiedliwieniu i sakramentów,
– a wiêc uznaj¹ Jezusa Chrystusa, udzielaj¹cego siê w S³owie i Sakramencie,
za jedyny fundament ich wspólnoty, i
– na podstawie tego uznaj¹ siê wzajemnie i praktycznie urzeczywistniaj¹
swoj¹ wspólnotê w S³owie i Sakramencie.
Wspólnotê koœcieln¹ w opisanym znaczeniu mo¿na ukszta³towaæ odpowiedzialnie tylko wówczas, gdy Koœcio³y swoje rozumienie Ewangelii wspólnie
przedstawi¹ i rozwin¹ tak¿e w dziedzinie doktryny. Dziêki temu bli¿ej zamanifestuj¹ fundament swojej wspólnoty opartej na Ewangelii, a za poœrednictwem rozmów doktrynalnych dokonaj¹ niezbêdnego sprecyzowania wspólnej nauki koœcielnej.
Konsekwencj¹ wspólnoty koœcielnej winno byæ takie ukszta³towanie praktykowanej wspólnoty, ¿eby by³a zdolna do podejmowania inicjatyw wobec zwi¹zanych z ni¹ pojedynczych Koœcio³ów, a jednoczeœnie nie narusza³a ich samodzielnoœci. Przenoszenie zadañ na wspólnotê koœcieln¹ i wi¹¿¹ce siê z tym ograniczenie samodzielnoœci zwi¹zanych z ni¹ Koœcio³ów mo¿e mieæ ró¿ny zasiêg; mo¿na
to zauwa¿yæ porównuj¹c porz¹dki koœcielne VELKD, EKU i EKD. Postêpowanie, które polega na tym, ¿e samodzielne Koœcio³y powo³uj¹ wspólnotê koœcieln¹
i nadaj¹ jej kszta³t organizacyjny, znajduje swój odpowiednik w fundamentalnej
relacji zachodz¹cej miêdzy pojedynczymi zborami a wspólnot¹ ich Koœcio³a.
Zbory te, bêd¹ce Koœcio³em w pe³nym znaczeniu tego s³owa, swoje wynikaj¹ce z
tego faktu pe³nomocnictwo do prowadzenia dzia³añ porz¹dkuj¹cych wnosz¹ do
ca³ego Koœcio³a, lecz nie rezygnuj¹ z niego. Porz¹dek Koœcio³a, w którym wspó³dzia³aj¹, nie powoduje, ¿e staj¹ siê niesamodzielnymi cz³onami Koœcio³a, lecz
odpowiedzialnymi twórcami tego porz¹dku w Koœciele ogólnym (Gesamtkirche),
do którego nale¿¹, i w konkretnym zborze.

2. Model Konkordii Leuenberskiej – deklaracja i urzeczywistnienie
wspólnoty koœcielnej
W Konkordii Leuenberskiej z 1973 roku6 ró¿ne pod wzglêdem wyznaniowym
pojedyncze Koœcio³y oœwiadczy³y, ¿e znajduj¹ siê wzajemnie w opisanej przez
ni¹ wspólnocie koœcielnej. Deklaracja ta sta³a siê mo¿liwa, gdy¿ Koœcio³y przyjmuj¹ce Konkordiê stwierdzi³y, ¿e ³¹czy je wspólne rozumienie Ewangelii. Tym
6
Polski przek³ad w: SiDE 1995 nr 2, s. 33nn. Wszystkie przytoczone cytaty pochodz¹ z tego
t³umaczenia.
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wspólnym rozumieniem Ewangelii jest poselstwo o usprawiedliwieniu w znaczeniu
reformacyjnym: Ewangelia wzbudza wiarê i odnawia grzesznych ludzi, udzielaj¹c
siê im przez S³owo zwiastowania oraz sakramenty Chrztu i Wieczerzy Pañskiej.
Na podstawie wspólnego rozumienia Ewangelii Koœcio³y sygnatariusze Konkordii Leuenberskiej s³u¿¹ sobie wzajemnie wspólnot¹ S³owa i Sakramentu. Obejmuje
to wzajemne uznawanie ordynacji oraz wspó³us³ugiwanie duchownych. Tak wiêc
wspólnota w znaczeniu Konkordii Leuenberskiej jest wspólnot¹ kazalnicy i Sto³u
Pañskiego. Konkordia ma charakter wi¹¿¹cy dla jej Koœcio³ów sygnatariuszy.
Wspólnota koœcielna zadeklarowana w Konkordii Leuenberskiej urzeczywistnia siê w Koœcio³ach i zborach jako wspólnota w œwiadectwie i s³u¿bie. Dzieje
siê to miêdzy pojedynczymi Koœcio³ami w poszczególnych krajach i regionach,
ale tak¿e – przekraczaj¹c granice polityczne – na p³aszczyŸnie europejskiej.
Wskutek tego równie¿ na tej p³aszczyŸnie zobowi¹zano siê do dawania wspólnego œwiadectwa i sprawowania s³u¿by wobec œwiata oraz do pog³êbienia wspólnoty przez doktrynalne rozmowy teologiczne. Organami „Leuenberskiej Wspólnoty
Koœcielnej” s¹ zgromadzenie ogólne, grupy do spraw rozmów doktrynalnych i
komitet wykonawczy z sekretariatem. Wypowiedzi komitetu wykonawczego
skierowane na zewn¹trz maj¹ charakter wypowiedzi reprezentuj¹cych wspólnotê,
skierowane do wewn¹trz – charakter wypowiedzi zalecaj¹cych.

III. Od wspólnoty Koœcio³ów chrzeœcijañskich
do wspólnoty koœcielnej
1. Ju¿ istniej¹ce formy wspólnoty Koœcio³ów chrzeœcijañskich
Partnerstwo Koœcio³ów chrzeœcijañskich urzeczywistnia siê obecnie w ró¿nych
formach wspólnoty.
Koœcio³y tego samego wyznania po³¹czy³y siê w œwiatowych zwi¹zkach wyznaniowych (Œwiatowa Federacja Luterañska, Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych). Koœcio³y ró¿ni¹ce siê pod wzglêdem wyznaniowym urzeczywistni³y swoje partnerstwo w wielu miejscach, regionach i krajach, ale tak¿e w skali europejskiej i œwiatowej – np. w Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Œwiatowej Radzie
Koœcio³ów – w formie wspólnoty roboczej lub ekumenicznej rady Koœcio³ów. Nie
chodzi tutaj o wspólnotê koœcieln¹ w wy¿ej opisanym znaczeniu. Ale wspólnota
robocza mo¿e byæ instrumentem na drodze do wspólnoty koœcielnej.
Równie¿ w ³onie Wspólnoty Roboczej Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w Niemczech7 relacje miêdzy Koœcio³ami w niej zrzeszonymi maj¹ ró¿ne natê¿enie. Miêdzy niektórymi, np. miêdzy Koœcio³em metodystycznym a ewangelickimi Ko7
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œcio³ami krajowymi, istnieje wspólnota kazalnicy i Wieczerzy Pañskiej. W innym
przypadku, np. miêdzy starokatolikami a ewangelickimi Koœcio³ami krajowymi,
zawarto porozumienie w sprawie goœcinnoœci eucharystycznej, aczkolwiek nie
istnieje miêdzy tymi partnerami wspólnota kazalnicy i Wieczerzy Pañskiej w znaczeniu opisanej wy¿ej wspólnoty koœcielnej. Jeszcze inni, np. baptyœci i niektóre
ewangelickie Koœcio³y krajowe, praktykuj¹ goœcinnoœæ eucharystyczn¹, chocia¿
w tej kwestii nie zawarto porozumienia. W stosunkach z dalszymi Koœcio³ami,
np. miêdzy ewangelickimi Koœcio³ami krajowymi a Koœcio³em rzymskokatolickim, nie istnieje wzajemna goœcinnoœæ eucharystyczna. Strona ewangelicka og³osi³a j¹ jednostronnie.
Z perspektywy ewangelickiej w przypadku niektórych Koœcio³ów cz³onkowskich ACK, z którymi nie og³oszono jeszcze wspólnoty koœcielnej, warunki dla
jej zawarcia zosta³y jednak spe³nione. Jest to zgodne z wol¹ ewangelickich Koœcio³ów krajowych, aby z tymi ekumenicznymi partnerami w ACK dosz³o do
og³oszenia wspólnoty koœcielnej, a przed osi¹gniêciem tego celu nale¿y praktykowaæ ze sob¹ eucharystyczn¹ goœcinnoœæ.
Równie¿ ponad granicami Niemiec istniej¹ ró¿ne formy wspólnoty miêdzy
Koœcio³ami niemieckimi i innych krajów. Tak wiêc np. Koœció³ Anglii i Koœcio³y
przynale¿ne do EKD udokumentowa³y w Deklaracji Miœnieñskiej 1988/91, ¿e
uznaj¹ siê wzajemnie za Koœcio³y, które przynale¿¹ do jednego, Œwiêtego, Katolickiego i Apostolskiego Koœcio³a Jezusa Chrystusa oraz prawdziwie bior¹ udzia³
w apostolskim poselstwie ca³ego ludu Bo¿ego. Ustanowi³y one wspólnotê eucharystyczn¹, która jest czymœ wiêcej ni¿ tylko wzajemn¹ goœcinnoœci¹ eucharystyczn¹, ale nie osi¹gnê³y jeszcze pe³nej wymienialnoœci duchownych.
Prócz tego wiêkszoœæ Koœcio³ów ewangelickich w Europie na podstawie Konkordii Leuenberskiej tworzy wspólnotê kazalnicy i Wieczerzy Pañskiej. Obejmuje ona wymienialnoœæ urzêdów.

2. Dialog ekumeniczny
Wspólnoty koœcielnej z innymi Koœcio³ami, do której d¹¿¹ Koœcio³y ewangelickie, nie da siê osi¹gn¹æ inaczej ni¿ przez bardziej intensywny rozwój wzajemnych stosunków. Niezbêdne dialogi miêdzy poszczególnymi Koœcio³ami maj¹
przy tym – odpowiednio do profilu ka¿dego Koœcio³a partnerskiego – z koniecznoœci ró¿n¹ tematykê, co daje siê zauwa¿yæ wyraŸnie w aktualnych dialogach.

2.1. Stosunek do Koœcio³ów anglikañskich
Dialog kontynuowany z Koœcio³ami anglikañskimi obejmuje rozmowy na temat „widzialnej jednoœci”, urzêdu biskupiego i historycznej sukcesji apostolskiej
w urzêdzie. Rozstrzygaj¹c¹ kwesti¹ nie jest czy, lecz w jakim celu i kszta³cie ma
istnieæ urz¹d episkopé. Chodzi wiêc o funkcjê i eklezjologiczne uzasadnienie
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urzêdu biskupiego. Postêpy w tym zakresie, np. stopniowa wymienialnoœæ urzêdów, mog¹ w rozumieniu ewangelickim s³u¿yæ jednak tylko do wyra¿enia strukturalnego kszta³tu wspólnoty koœcielnej, lecz nie mog¹ byæ fundamentem Koœcio³a. Albowiem wed³ug tego rozumienia ujednolicenie pogl¹dów na temat urzêdu
nie jest warunkiem takiej wspólnoty.

2.2 Stosunek do baptystów
Wspólne elementy, ³¹cz¹ce Koœcio³y ewangelickie z baptystami, nale¿y wykorzystaæ do opracowania modeli wspó³pracy, a byæ mo¿e tak¿e do tworzenia stopni
poœrednich na drodze do wspólnoty koœcielnej. W kontekœcie tym naczeln¹ rolê
odegra kwestia rozumienia i praktykowania chrztu. Bowiem podstaw¹ praktyki
chrztu doros³ych w zborach baptystycznych jest pogl¹d podkreœlaj¹cy œcis³¹
³¹cznoœæ miêdzy wiar¹ i chrztem, który Koœcio³y wyros³e z Reformacji podzielaj¹
tylko z zastrze¿eniem. Wyjaœnienie pojmowania chrztu przez baptystów jest
rzecz¹ niezbêdn¹, gdy¿ stosowana przez nich praktyka ponownego chrzczenia
jest sprzeczna z pojmowaniem chrztu w Koœcio³ach ewangelickich.

2.3 Stosunek do Koœcio³a rzymskokatolickiego
Wygl¹da na to, ¿e rzymskokatolicki pogl¹d na widzialn¹, pe³n¹ jednoœæ Koœcio³ów nie jest kompatybilny z przedstawionym tutaj rozumieniem wspólnoty
koœcielnej. Jednak wolno stwierdziæ, ¿e obie strony jednoœæ Cia³a Chrystusowego
i wspólnotê Koœcio³ów dostrzegaj¹ w rozumieniu fundamentu wiary, który w
swojej dynamice idzie dalej ni¿ dotychczasowa i przysz³a doktryna. W pierwszej
kolejnoœci trzeba wyjaœniæ wzajemn¹ relacjê miêdzy ewangelickim i rzymskokatolickim pogl¹dem na fundament wiary i samouobecnienie Trójjedynego Boga
przez œwiadectwo Koœcio³a. Dopiero wówczas mo¿na bêdzie definitywnie wyjaœniæ, czy pogl¹dy na jednoœæ Cia³a Chrystusowego i wspólnotê Koœcio³ów w tym
ciele s¹ z sob¹ kompatybilne. Trzeba d¹¿yæ do porozumienia stwierdzaj¹cego, ¿e
wspólnoty koœcielnej nie mo¿na uzale¿niaæ od jednej jedynej, historycznie powsta³ej formy urzêdu koœcielnego, lecz ¿e mo¿liwe s¹ ró¿ne jego postacie. W
kontekœcie tym trzeba te¿ stwierdziæ, ¿e w Koœciele rzymskokatolickim wystêpuj¹ pewne zjawiska, którym strona ewangelicka musi siê sprzeciwiæ; s¹ to: niezbêdnoœæ i kszta³t „urzêdu Piotrowego” oraz zwi¹zanego z nim prymatu papie¿a,
rozumienie sukcesji apostolskiej, nie dopuszczanie kobiet do urzêdu na mocy ordynacji i wreszcie ranga prawa koœcielnego.

2.4 Stosunek do Koœcio³ów prawos³awnych
Koœcio³y ewangelickie wspó³pracuj¹ z Koœcio³ami prawos³awnymi w radach
ekumenicznych. Poza tym s¹ one, podobnie jak wiêkszoœæ Koœcio³ów prawos³awnych Europy, cz³onkami Konferencji Koœcio³ów Europejskich. We wszyst-
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kich tych relacjach prawie nie porusza siê kwestii wspólnoty koœcielnej w przedstawionym tutaj znaczeniu. Znacz¹c¹ przeszkodê w interesuj¹cej nas sprawie
stanowi nieuznawanie chrztu Koœcio³ów zachodnich przez Koœcio³y prawos³awne; takie stanowisko reprezentuj¹ one w sposób szczególny i zasadniczy w swojej
doktrynie. Poza tym pogl¹dy strony prawos³awnej na temat powi¹zañ miêdzy narodem i Koœcio³em oraz na temat jednoœci koœcielnej s¹ trudne do pogodzenia z
Konkordi¹ Leuenbersk¹. Tak wiêc w stosunkach Koœcio³ów ewangelickich do
Koœcio³ów prawos³awnych chodzi dotychczas tylko o lepsze dostrzeganie wzajemne, likwidacjê uprzedzeñ i nieporozumieñ oraz o umo¿liwienie koegzystencji
i kooperacji koœcielnej.
Z drugiej jednak strony prawos³awiu dobrze jest znana wspólnota koœcielna
miêdzy Koœcio³ami autokefalicznymi, tak ¿e uzasadnione jest pytanie, czy w fakcie tym nie kryje siê mo¿liwoœæ rozwoju wspólnoty koœcielnej równie¿ z Koœcio³ami ewangelickimi. Uznanie Nicejsko-Konstantynopolitañskiego wyznania wiary przez Koœcio³y prawos³awne i Koœcio³y wyros³e z Reformacji stanowi równie¿
znacz¹cy potencja³ porozumienia. Ju¿ z tego powodu dalszego wsparcia wymagaj¹ dialogi dwustronne, mimo ¿e w chwili obecnej tocz¹ siê one jeszcze na
przedpolu d¹¿eñ zmierzaj¹cych do jednoœci.

IV. Koœció³ Ewangelicki w Niemczech
jako wspólnota koœcielna
W „g³ównych postanowieniach” (Grundbestimungen) Prawa zasadniczego
(Grundordnung) Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech zawarte s¹ nastêpuj¹ce
s³owa: jest on wspólnot¹ nale¿¹cych do niego Koœcio³ów luterañskich, reformowanych i unijnych. Pojmuje siebie jako czêœæ jednego Koœcio³a Jezusa Chrystusa.
Tak wiêc EKD jest wspólnot¹ koœcieln¹ w wy¿ej opisanym znaczeniu. W tym
samozrozumieniu przedstawionym w Prawie zasadniczym chce siê podkreœliæ, ¿e
EKD jest zdeklarowan¹ i odpowiednio zorganizowan¹ wspólnot¹ zró¿nicowanych pod wzglêdem wyznaniowym Koœcio³ów ewangelickich w Republice Federalnej Niemiec. EKD nie posiada pewnych kompetencji i uprawnieñ, np. w takich
kwestiach jak edukacja i doktryna, które znajduj¹ siê w wy³¹cznej gestii jego
Koœcio³ów cz³onkowskich. Tak wiêc w przeciwieñstwie do tych Koœcio³ów, EKD
nie jest Koœcio³em pod wzglêdem koœcielnoprawnym (por. I.2.2).
Miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi we wspólnocie EKD istnieje wspólnota
kazalnicy i Sto³u Pañskiego, jak równie¿ wzajemne uznanie urzêdów. Poza tym
Prawo zasadnicze EKD zawiera wspólne uregulowania i postêpowania koordynacyjne dla wielu dalszych obszarów pracy Koœcio³ów cz³onkowskich. Ta forma
wspólnoty zosta³a wspólnie znaleziona i og³oszona przez zainteresowane Koœcio³y. Jest ona te¿ przez nie praktykowana. Wynika z tego równie¿, ¿e EKD jest
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uprawniony do przedstawiania w³asnych inicjatyw Koœcio³om cz³onkowskim, nie
mo¿e jednak naruszyæ ich samodzielnoœci.
Nie s¹ potrzebne kroki, które sprawi³yby, ¿e EKD sta³by siê Koœcio³em, gdy¿
w znaczeniu teologicznym jako wspólnota koœcielna jest on ju¿ Koœcio³em (por.
II, 1). Mimo to mo¿liwe s¹ przedsiêwziêcia, dziêki którym zmieni³aby siê pozycja EKD wobec jej Koœcio³ów cz³onkowskich, i vice versa; doprowadzi³oby to
równie¿ do zmiany istniej¹cych porz¹dków koœcielnych. Zmiany te mog³yby
wp³yn¹æ wewnêtrznie na relacjê EKD do jej Koœcio³ów cz³onkowskich, lecz równie¿ zewnêtrznie mog³yby uzyskaæ znaczenie dla stosunku wobec Koœcio³ów,
które do EKD jeszcze nie nale¿¹, i wobec œwiatowej ekumenii.

V. Ekumeniczny cel
Deklaracja i urzeczywistnienie wspólnoty koœcielnej jest z perspektywy ewangelickiej celem ekumenicznej dzia³alnoœci. Przy tej okazji ukazuj¹ siê ró¿ne formy wspólnoty Koœcio³ów, lecz tak¿e ró¿ne warunki spo³eczne, w których te formy s¹ realizowane, tak ¿e potrzebne s¹ stopniowe dzia³ania prowadz¹ce do urzeczywistnienia tego ekumenicznego celu. Dzia³ania te trzeba wspieraæ, jeœli
przyczyniaj¹ siê do tworzenia wspólnoty koœcielnej, która w znaczeniu poœwiadczenia jednego, œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a urzeczywistnia
pe³ne wzajemne uznanie Koœcio³ów.
T³umaczy³: Karol Karski
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Kazachstan, 22-25 wrzeœnia 2001
Armenia, 25-27 wrzeœnia 2001

By³a to szósta pielgrzymka Jana Paw³a II do by³ych republik radzieckich, a 95
z kolei od pocz¹tku pontyfikatu. Tragedia w Nowym Jorku 11 wrzeœnia 2001 r.
nada³a wizycie papie¿a w Kazachstanie niespodziewanie dramatyczny kontekst.
Ca³y œwiat by³ jeszcze w szoku po ataku islamskich fundamentalistów na World
Trade Center, a odium niechêci, ¿eby nie powiedzieæ nienawiœci œwiatowej opinii
publicznej, skierowa³o siê poniek¹d ku wszystkim muzu³manom. Otoczenie Jana
Paw³a II, w obawie o jego bezpieczeñstwo, odradza³o mu wczeœniej zaplanowan¹
podró¿. Papie¿ pokaza³ jednak po raz kolejny silny charakter i odwagê i do Kazachstanu pojecha³. Dziêki temu œwiat móg³ zobaczyæ na w³asne oczy , i¿ islam
ma ró¿ne oblicza, a wielu muzu³manów jest nastawionych pokojowo i dialogowo.

Chrzeœcijanie i muzu³manie razem
Niejeden obserwator papieskiej pielgrzymki zadawa³ sobie pytanie, jakie jest
prawdziwe oblicze islamu: to, które symbolizuje twarz ¿yczliwie nachylaj¹cego
siê nad papie¿em prezydenta Kazachstanu Nursu³tana Nazarbajewa, czy te¿ twarz
Osamy bin Ladena, pokazywanego przez wszystkie stacje telewizyjne jak czule
g³adzi swój karabin. Zaryzykujê stwierdzenie, ¿e po wizycie Jana Paw³a II w
Kazachstanie wiêkszoœæ opinii publicznej przychyla³a siê ku pierwszej opcji. Dlatego te¿ pielgrzymka Jana Paw³a II oprócz waloru ekumenicznego, jako kolejne
spotkanie katolików i muzu³manów, zyska³a równie¿ jak¿e wa¿ny wymiar ogólnoœwiatowy. Zreszt¹ trudno by³oby znaleŸæ inny kraj, gdzie stosunki wyznawców
islamu z przedstawicielami innych religii uk³ada³yby siê tak dobrze. W Kazachstanie islam jest religi¹ dominuj¹c¹, ale dzia³a tutaj a¿ ponad sto ró¿nych religii i
konfesji chrzeœcijañskich. Nie ma tu jednak konfliktów, a tym bardziej przeœlado-
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wañ na tle wyznaniowym, tak jak w krajach arabskich, rz¹dzonych przez islamskich fundamentalistów.
Dla nas, Polaków, wa¿ne jest to, ¿e w³aœnie w tym kraju setki tysiêcy naszych
rodaków wygnanych z kresów znalaz³o swój dom i po upadku komunizmu mo¿e
swobodnie wyznawaæ swoj¹ wiarê. To oni wraz ze swoimi rodzinami, niejednokrotnie mieszanymi wyznaniowo, najbardziej wyczekiwali swojego rodaka.
Kazachstan przywita³ papie¿a niezwykle goœcinnie. Na spotkanie z Janem
Paw³em II t³umnie przychodzili wyznawcy islamu. Mo¿na nawet bez przesady
powiedzieæ, ¿e dziêki muzu³manom miejsce papieskiej mszy 23 wrzeœnia w stolicy Kazachstanu, Astanie, nie œwieci³o pustkami. W relacjach podawano, ¿e trzy
czwarte uczestników celebry stanowili wyznawcy Allaha. W homilii papie¿ odwo³ywa³ siê do jednego, wspólnego dla wyznawców Allaha i Chrystusa Boga
oraz zachêca³ ich do wspó³pracy.
Najwa¿niejsze s³owa Jan Pawe³ II wypowiedzia³ po modlitwie „Anio³ Pañski”.
Fragment ten przytoczê w ca³oœci: Z tego miasta, z Kazachstanu, kraju, który stanowi przyk³ad zgodnego ¿ycia mê¿czyzn i kobiet nale¿¹cych do ró¿nych narodów
i ró¿nych grup wyznaniowych, pragnê gor¹co zaapelowaæ do wszystkich chrzeœcijan i wyznawców innych religii, aby wspólnie budowali œwiat wolny od przemocy, œwiat mi³uj¹cy ¿ycie, coraz bardziej sprawiedliwy i solidarny. Nie mo¿emy
pozwoliæ, aby to, co siê wydarzy³o (wyraŸna aluzja do 11 wrzeœnia 2001 r. –
przyp. G.P.) doprowadzi³o do pog³êbienia siê podzia³ów. Nigdy nie wolno wykorzystywaæ religii jako powodu do konfliktu.
Z tego miejsca wzywam zarówno chrzeœcijan, jak i muzu³manów, aby usilnie
modlili siê do Jedynego, Wszechmog¹cego Boga, który nas wszystkich stworzy³
po to, by w œwiecie zapanowa³ pokój, który jest dobrem podstawowym. Aby w
ka¿dym zak¹tku ziemi ludzie, umocnieni m¹droœci¹ Bo¿¹, budowali cywilizacjê
mi³oœci, w której nie bêdzie miejsca na nienawiœæ, dyskryminacjê i przemoc.
Z ca³ego serca proszê Boga, aby zachowa³ œwiat w pokoju. Amen.
Po tych s³owach rozleg³y siê gromkie brawa, a wielu chrzeœcijan i muzu³manów nie kry³o ³ez. Bardzo charakterystycznym dla klimatu tej wizyty by³o spotkanie Jana Paw³a II z m³odymi Kazachami 23 wrzeœnia w Uniwersytecie Euroazjatyckim im. Lwa Gumi³owa. Papie¿a powita³o dwoje m³odych – muzu³manin i
katoliczka.
Zgromadzeni spontanicznie reagowali na s³owa i gesty goœcia z Watykanu,
który powiedzia³ do nich: Prawdopodobnie pierwsze pytanie, jakie chcielibyœcie
mi zadaæ, brzmi: „Janie Pawle II, kim jestem wed³ug Ciebie, wed³ug Ewangelii,
któr¹ g³osisz? Jaki jest sens mojego ¿ycia? Jakie jest moje przeznaczenie?” Po
czym odpowiedzia³: Jesteœ stworzeniem Bo¿ym i zamys³em Jego Serca. I zaapelowa³ do m³odych: Pozwólcie Bogu wejœæ w wasze ¿ycie, a zajaœnieje ono Bo¿ym
œwiat³em.
Z kolei podczas spotkania z przedstawicielami œwiata kultury, sztuki i nauki
24 wrzeœnia w Astanie Jan Pawe³ II wyrazi³ podziw dla bogactwa i ró¿norodnoœci
kultury Kazachstanu, a tak¿e dla islamu, którego wyznawcy modl¹ siê i okazuj¹
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solidarnoœæ potrzebuj¹cym. Papie¿ wypowiedzia³ te¿ inne bardzo wa¿ne s³owa:
Pomni b³êdów przesz³oœci, tak¿e niedawnej, wszyscy wierz¹cy powinni po³¹czyæ
wysi³ki, aby Bóg nigdy nie sta³ siê zak³adnikiem ludzkich ambicji. Nienawiœæ, fanatyzm i terroryzm zniewa¿aj¹ imiê Bo¿e i oszpecaj¹ autentyczne oblicze cz³owieka.
Tak, pielgrzymka do Kazachstanu pokaza³a niew¹tpliwie, ¿e dialog chrzeœcijan z muzu³manami jest mo¿liwy i – co wiêcej – nie ma innej alternatywy nie tylko dla tej religii, ale w ogóle dla ludzkoœci.

„W domu Brata”
Pielgrzymka do Armenii od samego pocz¹tku by³a „skazana” na sukces. Zbli¿enie miêdzy katolikami a Ormianami zasz³o tak daleko, ¿e mo¿na ju¿ mówiæ o
prawdziwej przyjaŸni. Wzajemne kontakty rozpoczêli w 1970 r. Pawe³ VI i katolikos, czyli zwierzchnik Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego Wazgen I. Wa¿nym wydarzeniem by³a wizyta katolikosa Karekina II 10 listopada 2000 r. w Watykanie, kiedy to Jan Pawe³ II przekaza³ mu relikwie œw. Grzegorza Oœwieciciela, patrona i chrzciciela Ormian.
Pielgrzymka papie¿a do Armenii, kraju, który najwczeœniej przyj¹³ chrzeœcijañstwo, jeszcze tê przyjaŸñ pog³êbi³a. Œwiadcz¹ o tym jak¿e liczne gesty, tak ze
strony papie¿a jak ze strony gospodarzy. Oto – rzecz bez precedensu – Jan Pawe³
II znajduje goœcinê i nocleg u zwierzchnika Ormian, katolikosa, który towarzyszy
mu podczas ca³ej podró¿y. Papie¿ powie potem, ¿e zamieszka³ w domu swego
brata. Sam Jan Pawe³ II zdoby³ uznanie swoich gospodarzy tym, ¿e przypomnia³
œwiatu zapomniany holocaust XX wieku – wymordowanie w 1915 r. prze Turków
pó³tora miliona Ormian. Nie mówi¹c o tym, ¿e ju¿ sam g³ówny cel pielgrzymi,
jakim by³o uczczenie przez papie¿a 1700 rocznicy chrztu Ormian przysporzy³ Janowi Paw³owi II sympatii wszystkich mieszkañców Armenii.
25 wrzeœnia biskup Rzymu uczci³ relikwie œw. Grzegorza Oœwieciciela w
nowo zbudowanej z okazji 1700-lecia chrztu Armenii katedrze Ormiañskiego
Koœcio³a Apostolskiego w Eczmiadzynie, mówi¹c: Padam ze czci¹ na kolana
przed niebiañskim darem chrztu waszego narodu. Charakterystyczne – papie¿ i
katolikos ca³y czas byli obok siebie: razem podeszli do o³tarza, razem go poca³owali, wspólnie modlili siê i odwiedzili groby zmar³ych katolikosów. By³a to te¿
okazja dla papie¿a, aby odwzajemniæ poca³unek pokoju, jaki z³o¿y³ mu patriarcha
Ormian u grobu œw. Piotra w listopadzie 2000 r.
Dzieñ póŸniej Jan Pawe³ II wraz z Karekinem II przewodniczy³ nabo¿eñstwu
ekumenicznemu w starej katedrze w Eczmiadzynie. Œwiat obieg³o zdjêcie, na
którym papie¿ i katolikos udzielaj¹ wspólnie wiernym swego b³ogos³awieñstwa.
W homilii Jan Pawe³ II stwierdzi³, ¿e istnieje realna i g³êboka jednoœæ miêdzy
Koœcio³em katolickim i Koœcio³em Armenii, jako ¿e obydwa zachowa³y sukcesjê
apostolsk¹ i wa¿ne sakramenty, zw³aszcza chrzest i Eucharystiê. Ta œwiadomoœæ
winna nas inspirowaæ, abyœmy jeszcze usilniej d¹¿yli do rozwijania dialogu eku-
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menicznego miêdzy nami. Kaznodzieja odwo³a³ siê do tradycji pierwszego tysi¹clecia chrzeœcijañstwa, kiedy Koœció³ oddycha³ dwoma p³ucami i zachêci³, aby pamiêæ o tym przynagla³a chrzeœcijan Wschodu i Zachodu, aby szli razem w jednoœci wiary.
Dalej pad³y s³owa najczêœciej cytowane w relacjach z pielgrzymki: Niech ju¿
nigdy wiêcej chrzeœcijanie nie wystêpuj¹ przeciw chrzeœcijanom, nigdy wiêcej
Koœció³ przeciwko Koœcio³owi! Dzieñ póŸniej, 27 wrzeœnia, podczas Eucharystii
w obrz¹dku ³aciñskim Jan Pawe³ II zachêca³ obecnych tam zwierzchników dwóch
Koœcio³ów ormiañskich: apostolskiego i ormiañsko-katolickiego do dawania
wspólnego œwiadectwa o tym samym Jezusie, który jest niepodzielony. Powinniœmy wspó³uczestniczyæ nie w tworzeniu podzia³ów ani w rzucaniu wzajemnych
oskar¿eñ, ale w okazywaniu mi³oœci jedni drugim - podkreœli³ papie¿. Wra¿enie
na obecnych wywar³y te¿ s³owa, w których Jan Pawe³ II przeprasza³ Boga za
dawne uchybienia katolików wobec Ormian oraz brak jednoœci.
Tego samego dnia papie¿ i katolikos podpisali wspóln¹ deklaracjê, w której
przyrzekli, ¿e oba Koœcio³y nie uczyni¹ niczego przeciw mi³oœci i zapewnili, ¿e
bêd¹ siê modliæ i dzia³aæ, aby przyspieszyæ nadejœcie dnia, w którym zapanuje
jednoœæ wszystkich cz³onków wiernej owczarni Chrystusowej, nacechowana autentycznym szacunkiem dla naszych œwiêtych tradycji.
Równie¿ w ostatnim dniu pielgrzymki Jan Pawe³ II uda³ siê do klasztoru Chor
Wirab, zbudowanym na miejscu, gdzie œw. Grzegorz Oœwieciciel by³ przez 13 lat
wiêziony za wiarê. Patriarcha Karekin II zapali³ lampkê, któr¹ papie¿ zabra³ do
Rzymu jako ekumeniczny znak tej pielgrzymki.
Na pewno wizyta ta wró¿y wiele dobrego dla dialogu ormiañsko-katolickiego.
Zaryzykujê twierdzenie, ¿e Koœció³ rzymskokatolicki w³aœnie z Ormianami osi¹gnie najprêdzej jednoœæ. Mo¿e nied³ugo spe³ni siê to, co Jan Pawe³ II powiedzia³
do katolikosa Karekina II: Moje serce pragnie gor¹co, aby jak najrychlej nadszed³ dzieñ, gdy wspólnie sprawowaæ bêdziemy Najœwiêtsz¹ Ofiarê, która nas jednoczy.
Grzegorz Polak
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KOŒCIÓ£ I IZRAEL
Wk³ad Koœcio³ów europejskich wyros³ych z Reformacji
do stosunków miêdzy chrzeœcijanami i ¯ydami

Pi¹te Zgromadzenie Ogólne Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów podjê³o
24 czerwca 2001 roku jednomyœln¹ uchwa³ê:
1. Wyra¿a ono podziêkowanie Leuenberskiej Grupie Roboczej „Koœció³ i
Izrael” za wykonan¹ pracê i przed³o¿one rezultaty rozmów doktrynalnych.
2. Identyfikuje siê ono z rezultatami rozmów doktrynalnych.
3. Prosi ono Koœcio³y o przyjêcie rezultatów rozmów doktrynalnych oraz
o uwzglêdnienie ich w dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskim i podczas w³asnych
prac na temat „Koœcio³a i Izraela”.

Wprowadzenie
Czwarte Zgromadzenie Ogólne Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów (skrót:
LWK) zaakceptowa³o 9 maja 1994 r. w Wiedniu studium „Koœció³ Jezusa Chrystusa. Wk³ad reformacyjny do dialogu ekumenicznego na temat jednoœci Koœcio³a”1. Studium to, w którym Koœcio³y reformacyjne w Europie formu³uj¹ po raz
pierwszy wspólne rozumienie Koœcio³a, opisuje w centralnym miejscu istotê Koœcio³a jako wspólnotê wierz¹cych w Jezusa Chrystusa, z której wywodzi siê samookreœlenie Koœcio³a jako „ludu Bo¿ego”. Poniewa¿ okreœlenie „lud Bo¿y”
zgodnie ze starotestamentowym przekazem wyra¿a samozrozumienie ludu Izraela, przeto przez samookreœlenie Koœcio³a jako „ludu Bo¿ego” pojawia siê niejako z za³o¿enia kwestia bliskoœci i dystansu miêdzy Koœcio³em a Izraelem.
Dlatego te¿ w leuenberskim studium eklezjologicznym stwierdza siê wyraŸnie:
Stosunki miêdzy ¯ydami i chrzeœcijanami, Izraelem i Koœcio³em wymagaj¹ dal1

Polski przek³ad w: SiDE 1996, nr 1, s. 75-108.
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szych rozmów doktrynalnych miêdzy Koœcio³ami zwi¹zanymi z Leuenbersk¹
Wspólnot¹ Koœcio³ów. Dlatego Zgromadzenie Ogólne w 1994 r. zaliczy³a tê kwestiê do trzech nowych tematów doktrynalnych.
Komitet Wykonawczy przekaza³ Grupie Roboczej „Koœció³ i Izrael” cztery
podstawowe wskazówki:
1. Istnieje œcis³y zwi¹zek miêdzy wybraniem Koœcio³a a wybraniem Izraela,
miêdzy „Starym” i „Nowym” Przymierzem.
2. Stosunek do Izraela wi¹¿e siê dla chrzeœcijan i Koœcio³ów bezwarunkowo z
kwesti¹ dotykaj¹c¹ fundamentów ich wiary.
3. W spotkaniu z œwiadectwem ¿yciowym ¯ydów chrzeœcijanie odkryj¹ podobieñstwa i ró¿nice w ¿yciu Koœcio³a i Synagogi.
4. Dialog ¯ydów i chrzeœcijan ¿yje z tego, ¿e jedni i drudzy nie odsuwaj¹ na
bok œwiadectwa o doœwiadczanej prawdzie swojej wiary i czyni¹ starania na
rzecz wzajemnego zrozumienia.
Wed³ug tych wytycznych celem rozmów doktrynalnych mia³o byæ opracowanie wspólnego rozumienia tematu „Koœció³ i Izrael” przez Koœcio³y wyros³e z
Reformacji. Mia³o on odpowiadaæ kryteriom wymienionym w Konkordii Leuenberskiej (nr 38), a wiêc kierowaæ siê staraniem o aktualizacjê wspólnego rozumienia Ewangelii, i to na tle szczególnych wyzwañ dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego. Mia³o byæ otwarte dla dialogu miêdzy chrzeœcijanami i ¯ydami jako podstawy budowania wzajemnego zaufania i zdolne wytrzymaæ próbê w dziedzinie
zwiastowania, nauczania i pracy duszpasterskiej Koœcio³ów. I wreszcie, mia³o
byæ wk³adem do ekumenicznego dialogu.
Wa¿ne jest zwrócenie uwagi na pojêcia, którymi pos³u¿ono siê w dokumencie
studyjnym. Pojêcie Izrael oznacza lud ¿ydowski i judaizm jako wielkoœæ religijn¹, spo³eczn¹ i kulturow¹, licz¹c siê z ewentualnoœci¹ sprzecznych wzajemnie
definicji w³asnych wystêpuj¹cych w ró¿nych nurtach judaizmu zarówno w przesz³oœci jak i teraŸniejszoœci. Jeœli ma siê na myœli Izrael w znaczeniu politycznym, wówczas mówi siê wyraŸnie o Pañstwie Izrael.
Kieruj¹c siê wspomnianymi na wstêpie wytycznymi Grupa ds. rozmów doktrynalnych obra³a za punkt wyjœcia ka¿dorazowy kontekst, w którym aktualnie
urzeczywistnia siê dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski prowadzony przez europejskie Koœcio³y wyros³e z Reformacji.
Tak wiêc w czêœci I jest najpierw mowa o tym, w jakiej mierze Koœcio³y –
sygnatariusze Konkordii Leuenberskiej szukaj¹ rozmowy z Izraelem, w jakich
kwestiach daje siê zauwa¿yæ miêdzy nimi konsens i gdzie w pojedynczych kwestiach istniej¹ ró¿nice (czêœæ I, rozdzia³ 1 i 2). Poniewa¿ refleksja nad now¹ definicj¹ relacji miêdzy Koœcio³em a Izraelem nie mo¿e dokonaæ siê bez krytycznej
analizy podstaw biblijnych i kontekstu historycznokoœcielnego, przeto w dalszej
kolejnoœci ma miejsce prezentacja historycznego rozwoju relacji miêdzy Koœcio³em a Izraelem (czêœæ I, rozdzia³y 3 i 4).
Czêœæ II zawiera niezbêdn¹ refleksjê dogmatyczn¹. Najpierw, w rozdziale 1,
rozwa¿ane s¹ ju¿ istniej¹ce teologiczne próby wyjaœnienia relacji miêdzy Koœcio-
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³em a Izraelem; w rozdziale 2, w oparciu o teologiczne kryteria, przedstawiona
jest krok po kroku w³asna próba zdefiniowania tej relacji. W rozdziale 3 wypracowane wczeœniej pogl¹dy na temat koegzystencji miêdzy Koœcio³em i Izraelem
zosta³y wyra¿one bardziej konkretnie.
Czêœæ III studium zawiera praktyczne konsekwencje. W rozdziale 1 wymienia
siê specyficzne obszary dzia³alnoœci Koœcio³a i formu³uje pewne zadania; ta czêœæ
koñczy siê rozdzia³em 2, który zawiera wypowiedŸ na temat wspólnej odpowiedzialnoœci ¯ydów i chrzeœcijan za losy œwiata.
S³owo koñcowe mówi, ¿e Koœcio³y s¹ œwiadome swojej winy, zawiera te¿
proœbê o przebaczenie i nadziejê, ¿e mo¿liwe bêdzie wejœcie na nowe drogi.
W celu opracowania przed³o¿onego studium delegaci z przesz³o 20 Koœcio³ów
europejskich odbyli siedem konsultacji (zima 1996: Bazylea; wiosna 1997: Preetz; jesieñ 1997: Warszawa; wiosna 1998: Amsterdam; jesieñ 1998: Drezno; wiosna 1999: Praga; jesieñ 1999: Berlin). Po procesie dyskusji w Koœcio³ach LWK
Grupa ds. rozmów doktrynalnych odby³a koñcow¹ ósm¹ konsultacjê w Rzymie w
listopadzie 2000 roku w celu przedyskutowania ponad 30 nades³anych stanowisk
i uwzglêdnienia zawartych w nich ¿yczeñ.
Szczególne znaczenie ma fakt, ¿e pani dr Chana Safrai (Jerozolima), profesor
judaizmu i rabinistyki, by³a regularnym uczestnikiem spotkañ; w posiedzeniu w
Warszawie uczestniczyli tak¿e zmar³y w miêdzyczasie rabin dr Roland Gradwohl
(Jerozolima) i Stanis³aw Krajewski (Warszawa).
Tytu³y wszystkich referatów wyg³oszonych podczas konsultacji umieszczono
w aneksie w porz¹dku chronologicznym.

Czêœæ pierwsza

IZRAEL I KOŒCIÓ£
1. Przes³anki teologiczne i historyczne
1.1 Istnieje wiele powodów sk³aniaj¹cych do zdefiniowania relacji miêdzy
Koœcio³em a Izraelem. Koœció³ jest zakorzeniony w Izraelu. Pisma Œwiête Izraela
jako Stary Testament s¹ czêœci¹ Biblii chrzeœcijañskiej. Koœció³ z punktu widzenia wiary jest rozumiany jako wspólnota ludzi wierz¹cych w czyn zbawczy Boga
w Jezusie Chrystusie, jako Cia³o Chrystusa; lecz Koœció³ jest tak¿e rozumiany
jako w Chrystusie wybrany lud Bo¿y. Tak wiêc wiara chrzeœcijañska czyni wypowiedŸ o Koœciele, która znajduje siê w stanie napiêcia wobec Izraela rozumiej¹cego samego siebie za lud Bo¿y. W dziejach stosunków miêdzy Koœcio³em a
Izraelem napiêcie to prowadzi³o do ró¿nych konsekwencji; po okresach koegzystencji przychodzi³y okresy obojêtnoœci, czêsto tak¿e wrogoœci i nienawiœci.
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Koœcio³y spogl¹daj¹ wstecz na okresy przeœladowania ¯ydów a w sposób szczególny na Szoah, które w swym programowym brutalizmie i perfekcjonizmie przewy¿sza wszystkie dotychczasowe przeœladowania. Koœcio³y wiedz¹, ¿e zawiod³y w
tej sytuacji; tote¿ wiele Koœcio³ów zwi¹zanych z Leuenbersk¹ Wspólnot¹ Koœcieln¹ wyzna³o w ró¿ny sposób swoj¹ winê wobec Izraela i wspó³winê za Szoah,
przyznaj¹c siê do swego zaniechania. Koœcio³y zawiod³y z powodu obojêtnoœci i
strachu, pychy i s³aboœci; zawiod³y te¿ i przede wszystkim z powodu fa³szywego
interpretowania tekstów biblijnych i wynikaj¹cego z tego przera¿aj¹cego teologicznego b³êdu. W chrzeœcijañstwie pojawia³y siê niekiedy pogl¹dy, które g³osi³y, ¿e
odrzucenie i dewaluacja judaizmu, prowadz¹ce nawet do otwartego antysemityzmu, zas³uguj¹ wrêcz na uznanie jako wa¿ny aspekt chrzeœcijañskiej identyfikacji.
Jeœli w œwietle tej przesz³oœci uda nam siê dojœæ do nowego, teologicznie odpowiedzialnego wyjaœnienia relacji miêdzy Koœcio³em a Izraelem, wówczas bêdzie to oznacza³o dla Koœcio³a przyrost wolnoœci, lecz zarazem bêdzie stanowiæ
dla niego teologiczne wzbogacenie i pog³êbione zrozumienie w³asnej istoty.
1.2 W zaleceniach Zgromadzenia Ogólnego Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów w Strasburgu z 1987 roku, dotycz¹cych opracowania studium „Koœció³ Jezusa Chrystusa”, powiedziano miêdzy innymi, ¿e przemyœlenia wymaga stosunek
chrzeœcijañstwa do narodu ¿ydowskiego w ramach eklezjologii reformatorskiej i
w perspektywie naszej to¿samoœci jako Koœcio³a. Studium przedstawione w 1994
r. zastosowa³o siê do tej instrukcji, czyni¹c w wielu miejscach wypowiedzi na temat stosunków miêdzy Koœcio³em a Izraelem.
1.2.1 Istota Koœcio³a, jego misja i zadanie, zostaj¹ opisane nastêpuj¹co: jest on
wybranym w Chrystusie ludem Bo¿ym, który Duch Œwiêty gromadzi i wzmacnia na
drodze wiod¹cej do spe³nienia w Królestwie Bo¿ym. W tym wszechobejmuj¹cym dzia³aniu Boga Koœció³ ma swoje Ÿród³o i trwa³y fundament. Koœció³, który wiara rozumie jako wybrany w Chrystusie lud Bo¿y, ma z historycznego punktu widzenia swe
Ÿród³o w Izraelu. Jednak Izrael, niezmiennie i bez baczenia na wydarzenie Chrystusowe, uwa¿a siê za lud wybrany w wyniku dzia³ania Boga; Bóg i jego lud Izrael s¹ nierozerwalnie ze sob¹ zwi¹zani. Wyrazem tego dzia³ania jest Bo¿e przymierze, w sposób szczególny dochodz¹ce do g³osu w przekazie biblijnym o wydarzeniu na Synaju
(Wj 19-24). Nieroz³¹czny zwi¹zek miêdzy wybraniem Koœcio³a a wybraniem Izraela
jako ludu Bo¿ego studium o Koœciele opisuje z perspektywy chrzeœcijañskiej nastêpuj¹co: Jako swój lud Bóg powo³a³ go do wiary (Iz 7,9), przez swoje nakazy pokaza³
mu drogê wiod¹c¹ do ¿ycia (Wj 20,1-17; Pwt 30, 15-20) i w ten sposób przeznaczy³
go na œwiat³o narodów (Iz 42,6). Ta og³oszona Izraelowi obietnica nie straci³a swej
mocy wraz z przyjœciem Chrystusa, gdy¿ Bóg pozostaje jej wierny (Rz 11,2.29).
1.2.2 W rozdziale pierwszym studium o Koœciele („Istota Koœcio³a jako
wspólnoty œwiêtych”) w akapicie 1.1 mowa jest najpierw o usprawiedliwiaj¹cym
dzia³aniu trójjedynego Boga. W akapicie 3.1, zatytu³owanym „Wybranie funda-
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mentem przeznaczenia Koœcio³a – Koœció³ jako lud Bo¿y”, zostaje bli¿ej opisane
rozumienie Koœcio³a w nawi¹zaniu do wypowiedzi biblijnych: Bóg wybra³ nas w
Chrystusie przed za³o¿eniem œwiata (Ef 1,3-6); nastêpnie, w nawi¹zaniu do Wj
19,5n stwierdza siê wyraŸnie, ¿e to wybranie Koœcio³a obejmuje wybranie Izraela
jako ludu Bo¿ego (...) i nie mo¿e byæ rozpatrywane w oderwaniu od niego. Studium mówi o Koœciele jako ludzie Bo¿ym (1 P 2,9), jako wspólnocie wierz¹cych,
powo³anej przez Chrystusa, z³o¿onej z ¯ydów i pogan (Rz 9,24). W tym kontekœcie zostaje sformu³owane w przypisie cytowane wy¿ej we Wprowadzeniu zdanie
o koniecznoœci rozmów doktrynalnych na ten temat.
1.2.3 W rozdziale drugim studium o Koœciele („Wspólnota œwiêtych we wspó³czesnym spo³eczeñstwie”) w podrozdziale 3 („Koœció³ w dialogu”) najpierw jest mowa o
dialogu z judaizmem (3.1), a dopiero potem o dialogu z religiami (3.2). Czytamy tam
miêdzy innymi: Egzystencja koœcielna oznacza dla Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji, ¿e bazuj¹c na Biblii priorytetowo potraktuj¹ sprawê wypracowania stanowiska
wobec judaizmu. Dialog z judaizmem jest niezbêdny. Po przypomnieniu pe³nej cierpieñ historii stosunków miêdzy Koœcio³em a Izraelem czytamy dalej: Uporanie siê z
bolesn¹ i obci¹¿aj¹c¹ histori¹ stosunków chrzeœcijan i ¯ydów sta³o siê podstawowym
zadaniem wszystkich Koœcio³ów. Gdzie Ewangelia o ³asce Boga w Jezusie Chrystusie
zostaje u¿yta niew³aœciwie do uzasadnienia „odrzucenia” ¯ydów lub do usprawiedliwienia obojêtnoœci wobec ich losu, tam Ewangelia sama zostaje zakwestionowana
jako fundament egzystencji Koœcio³a. Tote¿ stosunek chrzeœcijan i Koœcio³ów do
Izraela wi¹¿e siê nieodzownie z kwesti¹ dotycz¹c¹ podstaw ich wiary. Konkretne
wypowiedzi studium o Koœciele na temat dialogu poprzedza stwierdzenie: Istnienie
judaizmu jest dla Koœcio³a znakiem wiernoœci Boga wobec w³asnych obietnic; równie¿ Koœció³, jako ta instytucja, która wielokrotnie zawiod³a w³aœnie w dziedzinie stosunku do ¯ydów, pozostaje zdany na te obietnice.
1.2.4 Studium o Koœciele odró¿nia bardzo œwiadomie dialog z judaizmem od
dialogu z religiami. W sprawie „dialogu z religiami” powiada siê, ¿e wiara musi
zachowaæ krytyczny dystans zarówno wobec wszelkich obcych bogów jak i wobec
wszelkiego wprowadzania obcych ideologii, równie¿ w obrêbie samego Koœcio³a.
Jednak wiara w Boga dzia³aj¹cego w Jezusie Chrystusie umo¿liwia, mimo ca³ej
krytyki pod adresem religii, dostrzeganie istoty i znaczenia kultu oraz œwiata wyobra¿eñ innych religii, a nawet dostrzeganie w nich momentów prawdy w zakresie pojmowania Boga i oddawania Mu czci. Nie do przyjêcia dla wiary chrzeœcijañskiej s¹, oczywiœcie, synkretystyczne harmonizacje w znaczeniu nowej nadreligii. Studium o Koœciele nie dostarcza pog³êbionej refleksji teologicznej na temat
zasadniczej ró¿nicy miêdzy dialogiem z judaizmem a dialogiem z „religiami” lub
„œwiatopogl¹dami” (3.3). Przedk³adane studium „Koœció³ i Izrael” zosta³o opracowane dlatego, poniewa¿ stosunek Koœcio³a do Izraela jest czêœci¹ eklezjologii,
a wiêc bezpoœrednim aspektem to¿samoœci Koœcio³a; problem stosunku do religii
musi byæ rozpatrywany w innym miejscu.
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1.3 Gdy chrzeœcijanie mówi¹ o trwa³ym wybraniu Izraela, to wi¹¿e siê z tym
uznanie narodu ¿ydowskiego za lud Bo¿y. Natomiast nie jest czymœ oczywistym,
gdy Koœció³ wobec samego siebie pos³uguje siê okreœleniem lud Bo¿y. Nawet
wówczas, gdy Koœció³ podkreœla trwa³oœæ wybrania Izraela, musi siê on liczyæ z
tym, i¿ ¯ydzi mog¹ uznaæ jego roszczenie do rozumienia i okreœlania siebie ludem Bo¿ym za uzurpacjê. W ka¿dym razie jeœli Koœció³ uwa¿a siê za lud Bo¿y,
wówczas nie mo¿e ignorowaæ swej szczególnej relacji i szczególnej ³¹cznoœci z
judaizmem. Wzajemne powi¹zanie Koœcio³a i Izraela, oparte na specyficznym dla
ka¿dej strony pojmowaniu siebie jako lud Bo¿y, nie jest dla Koœcio³a i teologii
chrzeœcijañskiej problemem marginalnym. Raczej dotykamy tutaj centralnego
punktu reformacyjnej eklezjologii, wywodz¹cego siê z dzia³alnoœci Boga: podstawa wiary Koœcio³a uzale¿nia go od Izraela, przeto jego stosunek do Izraela wi¹¿e
siê nieodzownie z kwesti¹ dotycz¹c¹ podstaw wiary („Koœció³ Jezusa Chrystusa”
rozdzia³ II: 1,3). Jest to przekonanie zwi¹zane nieod³¹cznie z wiar¹ chrzeœcijañsk¹. Uzasadniona teologicznie wypowiedŸ chrzeœcijañska musi jednak respektowaæ fakt, ¿e Izrael okreœla siebie jako lud Bo¿y na swój w³asny sposób. Obie
wypowiedzi o Izraelu nie musz¹ koniecznie ze sob¹ korelowaæ.
1.4 Mimo up³ywu przesz³o piêædziesiêciu lat ¿ycie wspó³czesnego judaizmu
przebiega nadal w cieniu Szoach. Szoach stanowi trwa³e wyzwanie dla Koœcio³ów i ich teologii. Jest ono zadaniem dla wszystkich Koœcio³ów w Europie, tak¿e
tych, których cz³onkowie nie uczestniczyli w Szoach. Szoach sk³ania do ci¹g³ego
rachunku sumienia i teologicznej odnowy; zmusza nas do zbadania przyczyn nieustannego wybuchu nienawiœci wobec ¯ydów i wystêpuj¹cego tak¿e wspó³czeœnie antysemityzmu. Ten rachunek sumienia musi ukazaæ wolê i gotowoœæ do pokuty i nawrócenia.

2. Spotkanie miêdzy Koœcio³em i Izraelem
w Koœcio³ach reformacyjnych Europy
2.1 Istnieje bezpoœredni zwi¹zek miêdzy wynikaj¹c¹ z historii odpowiedzialnoœci¹ i win¹ a tkwi¹c¹ w istocie Koœcio³a teologiczn¹ koniecznoœci¹ merytorycznego ustalenia stosunku Koœcio³a do Izraela. Oba aspekty, ka¿dy na swój
sposób, musz¹ byæ wziête pod uwagê. Za pomoc¹ przedstawionych poni¿ej przemyœleñ ma byæ stworzone forum dla dalszej refleksji i przysz³ych rozmów na
p³aszczyŸnie Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów. W tym celu zachodzi koniecznoœæ dostrze¿enia dyskusji prowadzonych z ró¿n¹ intensywnoœci¹ w poszczególnych Koœcio³ach i rozpoczêcia wewnêtrznego dialogu Koœcio³ów wyros³ych z
Reformacji.
2.2 Zgromadzenie Ogólne Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów w 1994 roku
w Wiedniu wezwa³o Koœcio³y reformacyjne Europy do rozwa¿enia rezultatów refleksji teologicznej na temat stosunku miêdzy Koœcio³em a Izraelem, uzyskanych
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przez poszczególne Koœcio³y, oraz do szukania, pielêgnowania i zintensyfikowania przez nie dialogu z Izraelem. W apelu tym jest zawarte wyzwanie, aby pójœæ
dalej ni¿ to, co ju¿ zdo³ano osi¹gn¹æ, i aby znaleŸæ definicjê relacji miêdzy Koœcio³em a Izraelem, która spotka³aby siê z uznaniem ze strony wszystkich Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji.
2.3 W przesz³oœci refleksja na temat osobistego spotkania z Izraelem przyjmowa³a w Koœcio³ach reformacyjnych Europy bardzo ró¿ne formy. W kontekœcie
dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego dostrzec mo¿na szerokie spektrum doœwiadczeñ, przemian i tendencji. W wielu Koœcio³ach europejskich dopiero po roku
1945 dosz³o na szczeblu oficjalnym do spotkania chrzeœcijan i ¯ydów. Wi¹za³a
siê z tym refleksja na temat przyczyn chrzeœcijañskiego wyobcowania wobec judaizmu, nawet wrogoœci wobec ¯ydów, jak te¿ teologiczna refleksja, staraj¹ca siê
dociec, jak poszczególne Koœcio³y rozumia³y siebie w odniesieniu do Izraela.
Poni¿sze akapity s¹ odzwierciedleniem sprawozdañ przes³anych przez te Koœcio³y, które odpowiedzia³y na ankietê dotycz¹c¹ interesuj¹cej nas kwestii. Spotkanie miêdzy Koœcio³em a Izraelem ukazane jest tutaj z perspektywy poszczególnego Koœcio³a i kontekstu historycznego, w którym ten Koœció³ ¿yje. Chodzi
tu o skondensowany przegl¹d, który zapoznaje z ró¿nymi priorytetami i charakterystycznymi przemianami.
2.3.1 W Polsce w latach 20. i 30. XX stulecia istnia³a Misja „Barbican” zajmuj¹ca siê nawracaniem ¯ydów na chrzeœcijañstwo. Po drugiej wojnie œwiatowej
potrzeba by³o wielu lat zanim polski Koœció³ reformowany upora³ siê z pamiêci¹
na temat czasu okupacji – owego czasu, gdy dom zborowy i koœció³ w Warszawie
otoczone by³y ze wszystkich stron ¿ydowskim gettem. Wysi³kom na rzecz odbudowy Koœcio³a towarzyszy³o d¹¿enie do podjêcia na nowych zasadach kontaktu z
judaizmem. W czasopiœmie „Jednota” dyskutowano nad kwesti¹, czy mo¿liwy
jest dialog miêdzy chrzeœcijanami a wierz¹cymi ¯ydami. W 1995 roku Synod
Koœcio³a ewangelicko-reformowanego w Polsce wyda³ oœwiadczenie z okazji
rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz.
2.3.2 Konstytucja Norwegii zawiera³a w latach 1814-1851 zapis, który zabrania³ ¯ydom zamieszkiwanie tego pañstwa, lecz potem stali siê oni ¿ywotn¹, choæ
nie zawsze akceptowan¹, mniejszoœci¹. Zainteresowanie ¯ydami i solidarnoœæ z
nimi oraz z Pañstwem Izrael przybra³y na sile w Koœciele Norwegii zw³aszcza po
drugiej wojnie œwiatowej i okupacji niemieckiej. Koœció³, aczkolwiek póŸno, wypowiedzia³ w 1942 roku pierwsz¹ publiczn¹ krytykê wobec deportacji ¯ydów
norweskich. Solidarnoœæ z ¯ydami rozwinê³a siê tak¿e przez spotkanie z nimi za
poœrednictwem misji wœród ¯ydów. Gminy ¿ydowskie w Norwegii s¹ dzisiaj
ma³e, lecz odgrywaj¹ rolê w publicznych debatach na temat kultury i religii. Od
1996 roku istnieje sta³a komisja ds. dialogu miêdzy Koœcio³em Norwegii a gminami ¿ydowskimi w tym kraju.
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2.3.3 W Danii postawa zwierzchnoœci koœcielnej wobec ¯ydów od otwarcia
pierwszej synagogi (koniec XVII wieku) a¿ do wieku XIX by³a permanentnie
anty¿ydowska. Rz¹dy by³y natomiast bardziej tolerancyjne; w 1814 roku ¯ydzi
otrzymali obywatelskie równouprawnienie, dzia³o siê to 35 lat przed wprowadzeniem powszechnej wolnoœci religijnej. Gdy niemieckie w³adze okupacyjne w
1943 roku chcia³y aresztowaæ i deportowaæ ¯ydów, odczytano podczas nabo¿eñstwa list pasterski, który, powo³uj¹c siê na Bibliê i sumienie, jednoznacznie potêpi³ przeœladowania ¯ydów. Oko³o 94 % spoœród 8000 duñskich ¯ydów dziêki
pomocy ludnoœci uda³o siê uratowaæ przez wywiezienie ich do Szwecji. Po drugiej wojnie œwiatowej stosunki miêdzy Koœcio³em a Synagog¹ by³y zawsze harmonijne, brakowa³o jednak bli¿szych kontaktów. Ale naczelni rabini a¿ do dzisiejszych czasów dziêki osobistym kontaktom i licznym wyk³adom w parafiach
dostarczali informacji na temat judaizmu. Nie istnieje jednak oficjalne forum ds.
dialogu miêdzy Koœcio³em narodowym a mozaistyczn¹ wspólnot¹ religijn¹.
2.3.4 W Koœcio³ach Holandii, gdzie ju¿ po Synodzie w Dordrechcie w XVII
stuleciu dosz³o do intensywnych i bezpoœrednich kontaktów z rabinami, rozwinê³a siê samodzielna koncepcja relacji miêdzy chrzeœcijanami i ¯ydami. Szczególne
zainteresowanie Starym Testamentem i praktyka œpiewania psalmów podczas niedzielnego nabo¿eñstwa przygotowa³y podatny grunt, na którym rozwinê³o siê
merytoryczne zainteresowanie znaczeniem Izraela, które pod koniec XIX stulecia
uzyska³o wyraŸny profil u niektórych teologów. W latach 40. XX. stulecia dyskutowano nad tematem: „Judaizm jako (za)pytanie pod adresem Koœcio³a”, wkrótce
potem pojawi³ siê inny pal¹cy temat: „Edda i Tora”. Umacnia³o siê przekonanie,
¿e stosunek Koœcio³a do Izraela ró¿ni siê od chrzeœcijañskiego stosunku do innych religii, i ¿e szczególnie nie mo¿e byæ mowy o „wydziedziczeniu” Izraela. W
studium Synodu Koœcio³a Reformowanego z 1973 roku dotycz¹cym „Izraela,
ludu, kraju i pañstwa” podkreœlone zosta³o znaczenie zreflektowanego teologicznie stosunku do teraŸniejszoœci Izraela. W 1995 roku przes³ano zborom pod tym
samym tytu³em tymczasowy raport zawieraj¹cy pog³êbion¹ refleksjê wspomnianego zagadnienia.
2.3.5 We W³oszech o stosunkach miêdzy ¯ydami i protestantami zadecydowa³
fakt, ¿e ¯ydzi i Waldensi byli przez stulecia jedynymi mniejszoœciami religijnymi, poddawanymi dyskryminacji i przeœladowaniom, nigdy jednak nie uda³o siê
ich zlikwidowaæ lub zasymilowaæ. W 1848 roku obie mniejszoœci doczeka³y
emancypacji („paralelne losy”). W XIX stuleciu szerzy³ siê wœród protestantów
w³oskich filosemityzm, znajduj¹cy oparcie w dos³ownej interpretacji pewnych
obietnic biblijnych na temat koñca diaspory i powrotu Izraela do Ziemi Obiecanej; równie¿ dlatego protestanci w³oscy byli uodpornieni na antysemityzm, udzielali przeœladowanym ¯ydom pomocy, mimo ¿e zgromadzenia ogólne i zwierzchnoœci koœcielne nie potêpi³y publicznie rasistowskiego ustawodawstwa. Bezpoœrednie kontakty miêdzy protestantami i ¯ydami powsta³y g³ównie po drugiej
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wojnie œwiatowej, rozwija³y siê one zarówno w ramach wspólnego zainteresowania obron¹ i ochron¹ praw mniejszoœci i pluralistycznego charakteru spo³eczeñstwa, jak i w dziedzinie dialogu miêdzy ¯ydami i chrzeœcijanami.
2.3.6 Protestantyzm we Francji, którego historyczny rozwój by³ naznaczony
przeœladowaniami i przymusowym opuszczeniem ojczyzny, i który swoje si³y
¿ywotne czerpa³ z intensywnej lektury Biblii, zw³aszcza Starego Testamentu, odczuwa³ zawsze bliskoœæ z judaizmem. W 1942 roku Koœció³ Reformowany, znajduj¹cy siê pod wp³ywem myœli teologicznej Karola Bartha, wypowiedzia³ siê
przeciw ustawodawstwu rasowemu rz¹du Vichy; ludnoœæ protestancka czêsto solidaryzowa³a siê z ¯ydami. Po wojnie Zwi¹zek Protestancki Francji powo³a³ komisjê, której zleci³ zbadanie i przemyœlenie stosunku do ¯ydów. Jednak ¿aden z
Koœcio³ów francuskich nie wypowiedzia³ siê oficjalnie na temat chrzeœcijañskiej
wspó³odpowiedzialnoœci za Szoach. Koœció³ Reformowany w Alzacji i Lotaryngii podczas Synodu w Saint-Louis w 1990 roku uczyni³ to w ogólnym wprowadzeniu do tekstu poœwiêconego „¯ydowskim korzeniom wiary chrzeœcijañskiej”.
2.3.7 W Szwajcarii w 1941 roku, w ramach „Dzie³a pomocy dla Koœcio³a
Wyznaj¹cego w Niemczech”, dosz³o do zaciêtego sporu teologicznego w sprawie
rozumienia Ewangelii Jana 4, 22 (Zbawienie pochodzi od ¯ydów). Jedna grupa
pojmowa³a to zdanie jako wypowiedŸ odnosz¹c¹ siê do przesz³oœci: Zbawienie
przesz³o ... od odrzuconych obecnie ¯ydów do Koœcio³a; inna grupa wypowiedŸ:
Zbawienie pochodzi od ¯ydów interpretowa³a w znaczeniu, ¿e Koœció³ zwi¹za³
siê przez to w trwa³y sposób z ludem Izraela. Reprezentacyjne zgromadzenie koœcielne stwierdzi³o ostatecznie w formie wyznania wiary: Poniewa¿ Pismo œw.
powiada, ¿e „zbawienie pochodzi od ¯ydów”, przeto antysemityzmu nie da siê
pogodziæ z przynale¿noœci¹ do wspólnoty chrzeœcijañskiej.
2.3.8 W Koœciele Braci Czeskich w Republice Czeskiej od d³u¿szego czasu ma
miejsce proces intensywnej refleksji zmierzaj¹cy do teologicznego wyjaœnienia i
praktycznej poprawy stosunków z ¯ydami. W ten sposób bracia czescy przy³¹czaj¹
siê do wysi³ków podejmowanych przez inne Koœcio³y wyros³e z Reformacji. Mog¹
przy tym podchwyciæ intencjê, która daje siê rozpoznaæ w pracy czeskich t³umaczy
i egzegetów Biblii w okresie Reformacji, a tak¿e w czasach wspó³czesnych.
2.3.9 W konsekwencji eksterminacji ¯ydów, zorganizowanej przez Niemców w
okresie panowania narodowego socjalizmu, Koœcio³y ewangelickie w Niemczech
¿yj¹ w przeœwiadczeniu, ¿e maj¹ wobec Izraela szczególne zobowi¹zanie. Synod
Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD), obraduj¹cy w Berlinie-Weißensee
w 1950 roku, zdoby³ siê po raz pierwszy na wypowiedŸ, która torowa³a drogê w
przysz³oœæ. Dotyczy³a ona wspó³winy, jak¹ Koœció³ ewangelicki œci¹gn¹³ na siebie
wobec ¯ydów podczas panowania nazistów; konkretnie stwierdzono, ¿e Koœció³
sta³ siê winny z powodu milczenia i zaniechania. Jednoczeœnie wypowiedŸ ta za-
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wiera wyznanie wiary, ¿e obietnica Boga dana ludowi Izraela, którego wybra³, pozosta³a w mocy tak¿e po ukrzy¿owaniu Jezusa Chrystusa. Podczas Dni Koœcio³a
(Kirchentagen), poczynaj¹c od Kirchentagu w Berlinie w 1961 roku, prowadzone
s¹ permanentnie rozmowy z ¯ydami. Takim rozmowom zawdziêczaæ mo¿na trzy
kolejne studia na temat „Chrzeœcijan i ¯ydów”, og³oszone w latach 1975, 1991 i
2000. W studium „Chrzeœcijanie i ¯ydzi II” stwierdzono, ¿e w miêdzyczasie osi¹gniêto podstawowy konsens, który obejmuje odrzucenie antysemityzmu i wyznanie
chrzeœcijañskiej wspó³odpowiedzialnoœci i winy w sprawie Holocaustu. Podkreœla
siê nieroz³¹czne powi¹zanie wiary chrzeœcijañskiej z judaizmem i trwa³e wybranie
Izraela, zwraca siê te¿ uwagê na znaczenie Pañstwa Izrael.
W poszczególnych niemieckich Koœcio³ach krajowych w ró¿ny sposób zosta³y
przyjête i wykorzystane wyniki teologicznej refleksji i dialogu z Izraelem; w kontekœcie tym na szczególne wspomnienie zas³uguje uchwa³a Synodu Koœcio³a
Ewangelickiego Nadrenii z 1980 roku. Od tego czasu wiele Koœcio³ów krajowych
og³osi³o deklaracje na temat stosunków miêdzy chrzeœcijanami i ¯ydami. W niektórych przypadkach wprowadzono uzupe³nienia do ustawodawstwa koœcielnego, mówi¹ce o trwa³ym wybraniu Izraela. Niektóre niemieckie Koœcio³y krajowe podjê³y
uchwa³ê neguj¹c¹ jednoznacznie wszelk¹ formê misji wœród ¯ydów.
2.3.10 Synod generalny Koœcio³a Ewangelickiego Austrii wyda³ w 1998 roku
obszern¹ deklaracjê zatytu³owan¹: „Czas, aby siê nawróciæ”. Stwierdza siê w
niej, ¿e Koœcio³y s¹ wspó³winne za Szoah, i ¿e czuj¹ siê zobowi¹zane do przeciwstawiania siê wszelkim formom spo³ecznego i indywidualnego antysemityzmu. W
kontekœcie tym czytamy: Poniewa¿ z samej ³aski przymierze Boga z Jego ludem
Izraela istnieæ bêdzie do koñca dziejów, przeto misja wœród ¯ydów nie ma teologicznego usprawiedliwienia i jako program koœcielny zas³uguje na odrzucenie.
2.3.11 Koœció³ Szkocji zwraca uwagê na to, ¿e nie poczyni³ doœwiadczeñ
zwi¹zanych z okupacj¹ wojenn¹ lub z w³adz¹ totalitarn¹, i ¿e nie zosta³ skonfrontowany z ekstremizmem antysemityzmu. W Szkocji wystêpuj¹ ma³e wspólnoty
¿ydowskie tylko w niektórych czêœciach kraju. Na ogó³ istniej¹ dobre stosunki
miêdzy Koœcio³em Szkocji i jego ¿ydowskimi s¹siadami.
2.4 Koœcio³y daj¹ ró¿ne odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce teologicznej interpretacji Pañstwa Izrael. Niektóre deklaracje utworzenie tego pañstwa w 1948 roku oceniaj¹ jednoznacznie jako historyczny znak wiernoœci Boga wobec swego ludu; w innych deklaracjach brakuje wypowiedzi teologicznych na temat Pañstwa Izrael. Konsens daleko id¹cy istnieje co do tego, ¿e trzeba dokonywaæ wyraŸnego rozró¿nienia
miêdzy biblijn¹ obietnic¹ na temat ziemi, poczynion¹ wobec ludu Izraela, a œwieckim
Pañstwem Izrael. We wspomnianej deklaracji austriackiej z 1998 roku wyra¿ona jest
nadzieja, ¿e to pañstwo ustanowi trwa³y pokój ze swoimi s¹siadami – zw³aszcza z
narodem palestyñskim – oparty na wzajemnym poszanowaniu prawa do ojczyzny, tak
¿e mo¿liwe bêdzie pokojowe wspó³¿ycie ¯ydów, chrzeœcijan i muzu³manów.
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2.5 Rzadko pojawia³o siê pytanie dotycz¹ce znaczenia ¯ydów wyznaj¹cych
Jezusa Chrystusa, zw³aszcza tych, którzy jako chrzeœcijanie czuj¹ siê nadal zwi¹zani z ¿ydowskim pochodzeniem i ¿ydowsk¹ tradycj¹. Ostro¿noœæ ta wynika z
dostrze¿onego niebezpieczeñstwa, i¿ zaufanie, pog³êbiaj¹ce siê dziêki spotkaniom miêdzy ¯ydami i chrzeœcijanami, mog³oby byæ nara¿one na szwank. W
wielu wypowiedziach teologicznych na temat stosunków miêdzy Koœcio³em a
Izraelem, Koœció³ chrzeœcijañski jest rozumiany explicite lub implicite jako Koœció³ z³o¿ony z (wielu) narodów, w którym ludzie pochodzenia ¿ydowskiego nie
znajduj¹ siê ju¿ w centrum uwagi. Z drugiej strony Synod Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech, obraduj¹cy w listopadzie 2000 roku, powiada: Nowy Testament daje œwiadectwo o Koœciele z³o¿onym z judeochrzeœcijan i poganochrzeœcijan. W naszych chrzeœcijañskich braciach i siostrach pochodzenia ¿ydowskiego
widzimy œwiadków naszej nierozerwalnej ³¹cznoœci z ludem Bo¿ym, Izraelem, i
jego trwa³ym wybraniem.
Czêsto nie podnoszono tak¿e kwestii, czy i w jaki sposób œwiadectwo o dokonanym w Chrystusie pojednaniu Boga ze œwiatem dotyczy równie¿ Izraela. W³aœnie to pytanie niepokoi ¯ydów i zagra¿a dialogowi. Tote¿ wiele wypowiedzi koœcielnych unika tej tematyki. Inni uwa¿aj¹, ¿e œwiadectwo o Chrystusie odnosi siê
do ca³ego œwiata.
2.6 Historia Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji by³a w Europie czêsto œciœle
zwi¹zana z histori¹ poszczególnych pañstw narodowych. Spo³eczna odpowiedzialnoœæ Koœcio³ów i indywidualnych chrzeœcijan by³a przy tym dostrzegana w
ró¿ny sposób. W niektórych krajach Koœcio³y by³y tak blisko zwi¹zane z pañstwem, ¿e popiera³y wymierzon¹ w ¯ydów politykê pañstwow¹ lub przynajmniej
wstrzymywa³y siê od wszelkiej krytyki. Istnia³y te¿ Koœcio³y, które wprawdzie
same w pewnych okresach historycznych by³y, podobnie jak ¯ydzi, uciskane i
przeœladowane jako mniejszoœci religijne, a mimo to nie stworzy³y pozytywnej
interpretacji judaizmu ani te¿ nie solidaryzowa³y siê aktywnie z ¯ydami.
Potrzebne s¹ dwie konstatacje. Niemcy i chrzeœcijanie niemieccy ponosz¹
szczególn¹ odpowiedzialnoœæ z powodu z epoki narodowego socjalizmu. Lecz
wszystkie Koœcio³y maj¹ udzia³ w szczególnej historii winy europejskiej wobec
Izraela; win¹ by³o zarówno bezpoœrednie lub poœrednie zachêcanie do ekscesów
przeciw ¯ydom, jak równie¿ nie sprzeciwianie siê w sposób jednoznaczny wszelkim przejawom antysemityzmu.

3. Izrael i Koœció³ w kontekœcie tradycji biblijnej
3.1 Potrzeba zastanawiania siê nad stosunkiem miêdzy Koœcio³em a Izraelem
wynika bezpoœrednio z pocz¹tków chrzeœcijañstwa. Teksty biblijne, poœwiadczaj¹ce te pocz¹tki, wskazuj¹ nie tylko na historyczne pochodzenie Koœcio³a a wiêc
na historyczny stosunek do Izraela. S¹ one tak¿e punktem wyjœcia i krytycznym
punktem odniesienia (fons et iudex) dla wszelkiej refleksji teologicznej.
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3.2 Pisma Œwiête Izraela, Tanach (Tora, Prorocy, „Pisma”), poœwiadczaj¹
dzieje Boga, Stwórcy, który wybra³ swój lud izraelski i prowadzi go przez historiê. Historia ta zaczyna siê od wyboru ojców i matek. Pisma Œwiête opowiadaj¹ o
wyzwalaj¹cym wyjœciu ludu z Egiptu, o tym, jak Bóg da³ mu Torê na Synaju, o
zdobyciu kraju i rozwoju pañstwa. Historia poœwiadczona w tych Pismach ma
kontynuacjê w niewoli babiloñskiej, powrocie do kraju i budowie drugiej œwi¹tyni. Nieod³¹cznym elementem tej historii jest to, ¿e du¿a czêœæ ludu ¿yje w diasporze. Zwiastowanie proroków, odbywaj¹ce siê w kontekœcie tej historii Boga z
Izraelem, odzwierciedla doœwiadczenia zbawienia i s¹du, nadziei i oswobodzenia.
Jednoczeœnie teksty biblijne wskazuj¹ na rozleg³e spektrum ¿ycia ludzkiego w
œwiecie, na doœwiadczenie ¿ycia i œmierci.
3.3 Zgodnie ze œwiadectwem Nowego Testamentu, czêœci¹ tej historii Boga ze
swoim ludem Izraela jest ¿ycie i dzia³alnoœæ Jezusa z Nazaretu. Jezus zwiastowa³
bliskie nadejœcie Królestwa Bo¿ego. Jezus by³ i pozosta³ ¯ydem. Chodzi³o Mu o
bezpoœrednie wprowadzenie w ¿ycie woli Bo¿ej; pod tym wzglêdem by³ kontynuatorem tradycji prorockiej. Jednoczeœnie przypisywa³ sobie umiejêtnoœæ odkrywania prawdziwej intencji Tory; pod tym wzglêdem kontynuowa³ tradycjê uczonych w Piœmie i nauczycieli m¹droœci. Jednak w pewnych sytuacjach czu³ siê te¿
upowa¿niony do kwestionowania elementów tradycji religijnej i niektórych
wspó³czesnych Mu interpretacji Tory w kontekœcie przysz³ego Królestwa Bo¿ego.
Z tego powodu Jezus sprowokowa³ konflikty z autorytetami religijnymi i politycznymi swojej epoki. Widaæ to wyraŸnie na przekazanych przez tradycjê przyk³adach stosunku Jezusa do przestrzegania sabatu (Mk 2,23-28), Jego krytyki rozró¿niania miêdzy tym, co czyste i nieczyste (Mk 7,1-23), odrzucenia przez Niego
praktyki rozwodów (Mk 10.2-12), przede wszystkim jednak w zapowiedzi bliskiego nadejœcia Królestwa Bo¿ego (£k 6,20; 10,9). Œmieræ Jezusa na krzy¿u,
abstrahuj¹c od takich przyczyn, jak nieporozumienie i b³¹d ludzki, by³a konsekwencj¹ Jego zwiastowania i Jego ¿ycia.
3.4 Œmieræ Jezusa nie oznacza³a Jego koñca; wiara chrzeœcijañska wyznaje i poœwiadcza, ¿e ukrzy¿owany Jezus nie pozosta³ w stanie œmierci, lecz ¿e Bóg wskrzesi³ Go z martwych. Z krêgu tych, którzy poszli za Jezusem jako Jego uczniowie w
Galilei i Jerozolimie, wnet rozleg³o siê wyznanie: Jezus powsta³ z umar³ych (£k 24,
34). Wyznali oni sw¹ wiarê: Bóg wskrzesi³ Jezusa z umar³ych (Rz 10, 9), akceptuj¹c w ten sposób drogê obran¹ przez Ukrzy¿owanego. W ten sposób okaza³o siê, ¿e
ziemski Jezus posiada³ jedyne w swoim rodzaju pe³nomocnictwo. Wiara w zmartwychwsta³ego Jezusa zostaje wyra¿ona za pomoc¹ biblijnych, ¿ydowskich tytu³ów
w³adzy, takich jak Pan, Mesjasz, Chrystus. Jego œmieræ jest rozumiana w kategoriach biblijnych, „starotestamentowych”, jako zastêpcza œmieræ za grzechy ludzi
(Rz 3, 25), jako œmieræ wed³ug Pism, jak czytamy w cytowanym przez Paw³a wyznaniu wiary (1 Kor 15, 3b). Ci, którzy uwierzyli we wskrzeszenie Jezusa, udali siê
z tym poselstwem do swego w³asnego ludu izraelskiego.
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3.4.1 Pierwsi „chrzeœcijanie” byli ¯ydami. Byli oni przekonani, ¿e w³aœnie ten
sam Bóg, który stworzy³ niebo i ziemiê, i który prowadzi³ Izraela przez historiê,
teraz dzia³a³ w Jezusie Chrystusie i przez Niego. Oczekiwali oni rych³ego nadejœcia Zmartwychwsta³ego z nieba. Z oczekiwaniem tym zwi¹zany by³ S¹d Ostateczny i pocz¹tek Nowego Stworzenia. Rozumieli zatem wskrzeszenie Jezusa
jako wydarzenie eschatologiczne. Uwa¿ali, ¿e wiara w zmartwychwsta³ego Jezusa i ufnoœæ w doœwiadczan¹ przez nich obecnoœæ Ducha Bo¿ego (Dz 2) upowa¿nia ich do pójœcia nowymi drogami. Postawa ta uwidoczni³a siê szczególnie w
krêgu Szczepana, okazuj¹cym pewien krytyczny dystans wobec tradycji religijnej
opartej na Torze i Œwi¹tyni Jerozolimskiej (Dz 6-7).
3.4.2 ¯ydzi wierz¹cy we wskrzeszenie Jezusa przez Boga uwa¿ali siê oczywiœcie za czêœæ ludu izraelskiego. Jednak zarazem pojmowali siebie tak¿e, podobnie
jak na przyk³ad wspólnota ¿ydowska ¿yj¹ca w tym samym czasie w Qumran nad
Morzem Martwym, za szczególn¹ spo³ecznoœæ w obrêbie Izraela. To co Bóg
uczyni³ wobec ukrzy¿owanego Jezusa by³o – w ich przekonaniu – celem dziejów
Bo¿ych. By³a to wypowiedŸ maj¹ca zwi¹zek z wiar¹, wypowiedŸ, która stanowi³a wyzwanie dla sposobu, w jaki wiêkszoœæ ¿ydowska rozumia³a sam¹ siebie.
3.4.3 ¯ydzi, którzy uwierzyli w wskrzeszenie Jezusa, uwa¿ali siebie w szczególny sposób za „zbór, Koœció³”, za „ekklesia” (Dz 8, 3).
3.4.3.1 S³owo „ekklesia” mo¿e dotyczyæ pojedynczego zboru lub Koœcio³a
rozumianego jako ca³oœæ; w obu tych znaczeniach mo¿na je t³umaczyæ. W greckim t³umaczeniu Biblii hebrajskiej „ekklesia” oznacza religijn¹ wspólnotê Izraela. W greckim jêzyku codziennym s³owo to okreœla³o zgromadzenie wspólnoty
politycznej; chc¹c odró¿niæ to rozumienie od szczególnego rozumienia w³asnego,
Koœció³, zgodnie z nomenklatur¹ starotestamentow¹, mówi³ o sobie jako o zborze
Bo¿ym (Ga 1.13 i w wielu innych miejscach; tylko w Rz 16, 16 Pawe³ mówi o
zborach Chrystusowych). Przez podkreœlenie zwi¹zku z Bogiem Koœció³ chcia³
wyraziæ, ¿e nie powsta³ z w³asnej decyzji, lecz swoj¹ egzystencjê zawdziêcza boskiemu powo³aniu.
3.4.3.2 Obraz wspólnoty jako „cia³a”, którym pos³ugiwano siê bardzo czêsto
w czasach staro¿ytnych, Pawe³ przeniós³ na zbór chrzeœcijañski (1 Kor 12; por.
Rz 12, 4-8). Wspólnota chrzeœcijañska tego cia³a, w którym wszystkie cz³onki
pe³ni¹ wprawdzie ró¿ne funkcje, lecz ciesz¹ siê tymi samymi prawami, zostaje
nazwana w pewnym miejscu nawet cia³em Chrystusowym (1 Kor 12, 27). W studium „Koœció³ Jezusa Chrystusa” czytamy na ten temat: Obraz biblijny cia³a wyra¿a, jak Koœció³ ¿yje i na kim opiera swoje istnienie. Koœció³ jest wspólnot¹
cz³onków, których jednoœæ opiera siê na jednoœci z Chrystusem (1 Kor 12, 12n).
Wspólnota cz³onków ¿yje z tego, ¿e wszyscy w sposób równouprawniony, zgodnie
z ró¿norodnoœci¹ darów otrzymanych od Boga, s³u¿¹ budowie zboru (1 Kor 12,
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12-31; Rz 12, 4-8). S³owa o ciele Chrystusa chc¹ wyraziæ, ¿e zbór nale¿y rozumieæ jako wspólnotê, w której zmartwychwsta³y i wywy¿szony Chrystus jest
obecny jako Pan, który ma wp³yw na sposób ¿ycia wierz¹cych. W listach do Kolosan i Efezjan obraz ten ulega dalszemu rozwojowi a¿ do przedstawienia Koœcio³a jako cia³a i Chrystusa jako g³owy tego cia³a.
3.5 Fakt, ¿e ¯ydzi, którzy uwierzyli w Chrystusa, uwa¿ali siê za Koœció³ Bo¿y,
nie oznacza³ ich od³¹czenia od ludu izraelskiego. Ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, byli i pozostali ¯ydami. ¯yli w oczekiwaniu, ¿e tak¿e inni ¯ydzi zostan¹ przekonani o prawdzie zawartej w wyznaniu wiary w Chrystusa. Okolicznoœæ ta prowadzi³a do konfliktów miêdzy ¯ydami, którzy uwierzyli w wskrzeszenie Ukrzy¿owanego przez Boga, a innymi ¯ydami, którzy ignorowali lub odrzucali to
poselstwo. Ci ostatni, stanowi¹cy zdecydowan¹ wiêkszoœæ, próbowali w ró¿ny
sposób zmusiæ do milczenia tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Pawe³ powiada
o sobie, ¿e jako faryzeusz chcia³ przemoc¹ po³o¿yæ kres ruchowi zwolenników
Jezusa i zniszczyæ Koœció³ (Ga 1,13.14; por. 1 Kor 15, 9). Zejœcie z drogi przeœladowania oznacza³o dla Paw³a zarazem jego powo³anie na zwiastuna Ewangelii.
3.6 ¯ydzi, którzy uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa, doszli do przekonania, ¿e orêdzie o Chrystusie nale¿y g³osiæ nie tylko w obrêbie ludu izraelskiego,
lecz tak¿e innym narodom, „poganom”. Historia nawrócenia i chrztu setnika Korneliusza przez aposto³a Piotra (Dz 10) ukazuje dosadnie, jak w sytuacji misyjnej
tradycyjne rozró¿nianie miêdzy tym co „czyste” i „nieczyste”, a wiêc rozró¿nianie miêdzy ¯ydami i poganami, traci swoje centralne znaczenie. Aposto³ Pawe³,
przez Boga powo³any na zwiastuna Ewangelii Chrystusa wœród pogan (Ga 1,
15.16), uzasadnia swoje prawo do prowadzenia tej dzia³alnoœci nie tylko przez
powo³anie siê na szczególne pe³nomocnictwo, które otrzyma³, lecz tak¿e przez
wyra¿enie pogl¹du, i¿ Jeden Bóg jest Bogiem nie tylko ¯ydów, lecz tak¿e Bogiem pogan (Rz 3, 29; por. Rz 15, 8-11). Tak dosz³o do pocz¹tkowo spornej decyzji, ¿e wyznawcy Chrystusa, wywodz¹cy siê z innych narodów, nie musz¹ staæ
siê ¯ydami, ¿e wiêc nie musz¹ przejmowaæ specyficznych nakazów Tory, okreœlaj¹cych to¿samoœæ ludu izraelskiego, przede wszystkim obrzezania jako warunku przynale¿noœci do Koœcio³a Bo¿ego. Zarazem jednak, zw³aszcza w Dziejach
Apostolskich, podkreœla siê nieustannie, ¿e Pawe³ w swoim kazaniu misyjnym
zwraca³ siê najpierw do ludzi w synagogach. Koœció³ sta³ siê wspólnot¹, w której
ludzie wywodz¹cy siê z ludu izraelskiego i ludzie wywodz¹cy siê z innych narodów mieli i mogli dzieliæ wspólne ¿ycie. £¹czy³a ich wiara, ¿e Bóg dzia³a³ w Jezusie z Nazaretu, i ¿e tak¿e teraz dzia³a On w Jezusie Chrystusie. Chrzest przy
tym sprawia³, ¿e ¯ydzi i Grecy, niewolnicy i wolni, mê¿czyŸni i kobiety stanowili
jednoœæ w Chrystusie (Ga 3, 28).
3.7 NajpóŸniej w trzech ostatnich dziesiêcioleciach pierwszego wieku ery
chrzeœcijañskiej liczba chrzeœcijan wywodz¹cych siê z innych narodów („pogano-
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chrzeœcijanie”) przewy¿szy³a liczbê chrzeœcijan pochodz¹cych z ludu izraelskiego. Dla „judeochrzeœcijan”, którzy chcieli zachowaæ i praktykowaæ swoj¹ to¿samoœæ ¿ydowsk¹, przestrzeganie nakazów Tory stawa³o siê coraz trudniejsze. Rozpocz¹³ siê proces, w którego wyniku trzymaj¹cy siê Tory judeochrzeœcijanie byli
spychani coraz bardziej na obrze¿e Koœcio³a. Zasada, do której szczególnie by³
przywi¹zany Pawe³, ¿e Koœció³ ma byæ stale Koœcio³em z³o¿onym z ¯ydów i pogan, uleg³a zapomnieniu. Jednoczeœnie coraz wiêksze obszary Koœcio³a nie dostrzega³y ju¿ kontynuacji z biblijnym i wspó³czesnym Izraelem. Raczej zaczê³o
siê szerzyæ przekonanie, ¿e Koœció³ zaj¹³ miejsce Izraela. Ju¿ w Liœcie do Hebrajczyków znaleŸæ mo¿na pogl¹d, ¿e „pierwsze przymierze” z Izraelem nale¿y rozumieæ jako wielkoœæ „przedawnion¹” wskutek wydarzenia Chrystusowego (Hbr
8,6-13). W Ewangelii Mateusza historyczne wydarzenie, jakim by³o zniszczenie
Jerozolimy i jej œwi¹tyni przez Rzymian w roku 70, jest interpretowane jako kara
Bo¿a za niepos³uszeñstwo ¯ydów (Mt 21,43; 22,7).
3.8 Jednoczeœnie zaznaczy³a siê wyraŸna ró¿nica miêdzy ¯ydami i chrzeœcijanami w zakresie pos³ugiwania siê Pismami Œwiêtymi Izraela. Koœció³ chrzeœcijañski, istniej¹cy g³ównie poza obszarem Judei i Galilei, zw³aszcza w okresie po
pierwszej wojnie ¿ydowsko-rzymskiej (66-70/73), zacz¹³ siê trzymaæ greckiej
wersji tekstów biblijnych (Septuaginta), któr¹ pos³ugiwa³a siê ¿ydowska diaspora. Natomiast judaizm rabiniczny, który uzyska³ rangê judaizmu normatywnego,
postanowi³, ¿e tekstami obowi¹zuj¹cymi maj¹ byæ wy³¹cznie pisma biblijne zachowane w jêzyku hebrajskim i aramejskim; z tych tekstów sporz¹dzono potem
nowe greckie przek³ady.
3.8.1 Przeto pisma takie, jak M¹droœæ Syracha lub Ksiêga M¹droœci Salomona
i dzie³a historyczne, jak Ksiêgi Machabejskie, znalaz³y uznanie w Koœciele chrzeœcijañskim jako element sk³adowy Biblii; judaizm jednak tego nie uczyni³. Poza
tym w judaizmie rabinicznym dalszemu rozwiniêciu uleg³ pogl¹d o Torze ustnej,
powierzonej Moj¿eszowi na Synaju wraz z Tor¹ spisan¹.
3.8.2 W ³aciñskim przek³adzie Biblii, Wulgacie, przyjêto dalsze pisma, których
nie zawiera³a Septuaginta; tak pog³êbia³a siê ró¿nica, aczkolwiek t³umacz Wulgaty Hieronim siêga³ nie do greckiego, lecz – w miarê mo¿liwoœci – do hebrajskiego tekstu Pism.
3.8.3 Marcin Luter podczas przek³adu Biblii, zgodnie z zasad¹ humanistyczn¹,
¿e trzeba wróciæ „do Ÿróde³” (ad fontes), trzyma³ siê oryginalnego tekstu hebrajskiego Starego Testamentu; dlatego pismom przekazanym tylko w jêzyku greckim, jako apokryfom, przyznawa³ ni¿sz¹ rangê, aczkolwiek zachowa³ je we
wszystkich wydaniach Biblii. A wiêc od tego momentu równie¿ po stronie chrzeœcijañskiej nie istnia³a ju¿ jednoœæ kanonu biblijnego, poniewa¿ Koœció³ rzymskokatolicki trzyma³ siê Wulgaty.
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Podobnie jak w przypadku Nowego Testamentu, gdzie Luter, w opozycji do
tradycji, z przyczyn teologicznych przesun¹³ na koniec, przed Objawienie œw.
Jana, trzy listy (Hebrajczyków, Jakuba i Judy), tak te¿ w Starym Testamencie, z
tych samych przyczyn, wybra³ kolejnoœæ ksi¹g odbiegaj¹c¹ od Biblii hebrajskiej.
W Biblii Lutra Stary Testament zamykaj¹ ksiêgi dwunastu proroków; jego ostatnim wersetem s¹ obietnice eschatologiczne Ksiêgi Malachiasza (3, 23n): Oto Ja
poœlê wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzieñ Pana, i zwróci
serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdê, nie ob³o¿y³ ziemi kl¹tw¹. Postêpuj¹c w ten sposób Luter realizowa³ wyraŸny zamiar teologiczny, gdy¿ pocz¹tek Nowego Testamentu, mówi¹cy w pierwszym rozdziale
Ewangelii Mateusza o rodowodzie Jezusa, a nastêpnie o Janie Chrzcicielu, identyfikowanym w tradycji z Eliaszem, nawi¹zuje bezpoœrednio do obietnic prorockich. Natomiast zbiór Pism Œwiêtych Izraela, w czym te¿ by³a œwiadoma intencja
teologiczna, koñczy siê nale¿¹cymi do „Pism” Ksiêgami Kronik. Zamyka je edykt
króla perskiego Cyrusa, który umo¿liwia Izraelitom powrót z niewoli babiloñskiej do Jerozolimy i odbudowê œwi¹tyni (2 Krn 36, 23): Kto z ca³ego jego ludu
jest wœród was, niech Pan, jego Bóg, bêdzie z nim – niech wyrusza.

4. Dzieje rozejœcia miêdzy Koœcio³em a Izraelem
4.1 ¯ydzi wierz¹cy w zmartwychwstanie Jezusa jak równie¿ wyznawcy Chrystusa wywodz¹cy siê z innych narodów uwa¿ali pocz¹tkowo, ¿e w pe³ni wpisuj¹ siê
w historiê biblijnego ludu Bo¿ego Izraela. Tote¿ rzecz¹ oczywist¹ by³o dla nich
pos³ugiwanie siê Pismami Œwiêtymi, które lud izraelski uwa¿a³ za wi¹¿¹ce œwiadectwo Boga. Pisma te, podobnie jak inne wspó³czesne grupy ¿ydowskie, czytali oni
jako odnosz¹ce siê do ich w³asnej grupy i w³asnej wiary. Pisma te pomog³y im zrozumieæ prze¿ycie wielkanocne. Jako wierz¹cy rozumieli teraz wypowiedzi tych
Pism jako odnosz¹ce siê do Chrystusa; samych siebie uwa¿ali za tych, którzy s¹
kontynuatorami dziejów Boga z Jego ludem, poœwiadczonych w tych Pismach.
Zgodnie z tym przekonaniem równie¿ biblijne pojêcie ludu Bo¿ego, charakterystyczne dla samozrozumienia Izraela, mog³o byæ rozumiane jako odnosz¹ce siê
do wspólnoty wierz¹cych w zmartwychwstanie Jezusa; sformu³owaniem tym pos³u¿ono siê bezpoœrednio w dwóch miejscach Nowego Testamentu (1 P 2,9.10; Tt
2,14; por. Rz 9, 25). Zarazem jednak oznacza³o to, ¿e wczesny Koœció³ chrzeœcijañski zacz¹³ postrzegaæ samego siebie jako jedyny prawdziwy lud Bo¿y. Mimo
to pod adresem pozosta³ych cz³onków ludu izraelskiego stale kierowano zaproszenie do przyjêcia wiary, ¿e Bóg wskrzesi³ Jezusa z umar³ych. Ta wiara bowiem
by³a rozumiana jako permanentne uczestnictwo w historii, która rozwija siê bez
zak³óceñ, aczkolwiek podlega odnowie przez dzia³anie Boga.
4.2 Mimo to historia stosunków miêdzy Koœcio³em a ludem Izraela staje siê
ju¿ wczeœnie histori¹ separacji. Pewne wypowiedzi w Ewangelii Jana pozwalaj¹
przypuszczaæ, ¿e ¯ydzi, którzy wyznali Chrystusa, byli wy³¹czani z Synagogi
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(J 9,22; 16,2). Wnet jednak równie¿ Koœció³ zacz¹³ stosowaæ separacjê, szerzyæ
pogardê, która prowadzi³a ostatecznie nawet do otwartej wrogoœci i nienawiœci.
W pierwszych wiekach dzia³ania te nie by³y jeszcze zwi¹zane z fizycznym zagro¿eniem dla ¯ydów.
Pierwsze oznaki tego rozwoju mo¿na ju¿ znaleŸæ w anty¿ydowskich wypowiedziach niektórych pism Nowego Testamentu (por. 1 Tes 2,14-16; Mt 21,33-44;
27,25; J 8,44n). Przy okazji trzeba przypomnieæ, ¿e tacy ludzie, jak aposto³
Pawe³ oraz ewangeliœci Mateusz i Jan, sami byli ¯ydami. Wraz z polemicznym
odcinaniem siê od ¯ydów, którzy nie uwierzyli w Chrystusa, g³osz¹ oni, ¿e sami
s¹ kontynuatorami tradycji ¿ydowskiej, natomiast odmawiaj¹ tego prawa innym
¯ydom. Chodzi tu wiêc pocz¹tkowo o konflikt wewn¹trz¿ydowski. W rzeczywistoœci z punktu widzenia historycznego mo¿na siê nawet dziwiæ, ¿e taka polemika anty¿ydowska tylko w ograniczonej mierze dochodzi do g³osu w Nowym Testamencie. Skrajnie polemiczny dokument, jakim by³ zredagowany w drugim stuleciu List Barnaby, przypisywany b¹dŸ co b¹dŸ jednemu z towarzyszy Paw³a, nie
zosta³ w³¹czony przez Koœció³ do Nowego Testamentu.
4.3 W pierwszych trzech stuleciach judaizm rabiniczny prawie nie interesowa³
siê Koœcio³em i chrzeœcijañstwem, natomiast po stronie chrzeœcijañskiej, obok
starañ o pozyskanie ¯ydów dla Koœcio³a, obecne by³y równie¿ przejawy skierowanej przeciw nim ostrej polemiki. Z jednej strony opracowywano liczne pisma
chrzeœcijañskie „przeciw ¯ydom”; z drugiej zaœ strony w Koœciele zanika³o gwa³townie zainteresowanie do traktowania wspó³czesnego judaizmu jako egzystuj¹cej historycznie i znacz¹cej teologicznie wielkoœci.
4.3.1 Gdy w IV stuleciu zakoñczy³y siê w Cesarstwie Rzymskim inicjowane
przez pañstwo przeœladowania chrzeœcijan, a chrzeœcijañstwo po pierwotnym
okresie religii tolerowanej sta³o siê od 381 roku religi¹ pañstwow¹, interesy polityczne cesarza rzymskiego i teologiczne oceny Koœcio³a doprowadzi³y do zawarcia bardzo niekorzystnego dla ¯ydów sojuszu. W rzymskim zbiorze praw, tzw.
Codex Theodosianus z 438 r., sformu³owano po raz pierwszy wobec ¯ydów specjalne powinnoœci prawne. Ich prawa obywatelskie zosta³y ograniczone, odt¹d
nie mogli oni sprawowaæ urzêdów publicznych. Z drugiej strony, w przeciwieñstwie do „pogan” i heretyków chrzeœcijañskich, ¯ydzi zachowali prawo do pozostania w Cesarstwie Rzymskim.
4.3.2 W nastêpnych stuleciach wystêpowa³y w Europie tak¿e d³ugie fazy pokojowego wspó³¿ycia chrzeœcijan i ¯ydów. W³adcy europejscy, równie¿ ze wzglêdu
na interes polityczny i ekonomiczny, zapewnili ¯ydom ochronê, gwarantuj¹c im
wolnoœæ handlu i rzemios³a, dostêp do s³u¿by na dworze i prawa obywatelskie. Powsta³o wiele gmin ¿ydowskich. Szko³y talmudyczne w Moguncji, Troyes i Wormacji sta³y siê centrami ¿ydowskiej kultury i nauki. Ostr¹ cezurê stanowi³a pierwsza
wyprawa krzy¿owa z 1096 roku, w trakcie której, w skali dotychczas nieznanej,
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wymordowano ¯ydów i zniszczono synagogi. Jednoczeœnie lansowano coraz intensywniej teologiczny pogl¹d, zgodnie z którym egzystencja ¯ydów s³u¿y³a po to,
aby wspólnocie chrzeœcijañskiej unaoczniæ znaczenie s¹du i potêpienia. Powsta³a
idea, ¿e rzecz¹ s³uszn¹ jest z jednej strony prawne poni¿anie ¯ydów, z drugiej zaœ
ochrona ich ¿ycia, tak aby na przyk³adzie ich nêdznej egzystencji chrzeœcijanie w
sposób mo¿liwie drastyczny mogli ujrzeæ skutki odrzucenia przez Boga.
4.3.3 W okresie wypraw krzy¿owych coraz bardziej by³a zagro¿ona fizyczna
egzystencja ¯ydów w Europie. Ograniczenia prawne – zakazy wykonywania zawodu, gettoizacja, zakaz posiadania ziemi, dyskryminuj¹ce przepisy co do stroju
– stawa³y siê coraz bardziej drastyczne. Na sile przybiera³a agresywnoœæ religijnie umotywowanych zarzutów; ¯ydów obwiniano o mord rytualny i profanacjê
hostii. W okresie inkwizycji dosz³o do masowych egzekucji przymusowo
ochrzczonych ¯ydów, którzy w dalszym ci¹gu trzymali siê swoich zwyczajów.
W póŸnym œredniowieczu wypêdzono ¯ydów z wiêkszoœci krajów i miast Europy Zachodniej i Œrodkowej. T³em do tego postêpowania by³y interesy gospodarcze, zw³aszcza rosn¹ca rola cechów, i nienawiœæ religijna, podniecana szczególnie przez kaznodziejów z zakonów ¿ebraczych.
4.3.4 Generalnie rzecz bior¹c w stosunkach miêdzy chrzeœcijanami i ¯ydami
w œredniowieczu istnia³y wielkie ambiwalencje; obok okresów tolerancji i koegzystencji wystêpowa³y fazy wrogoœci, izolacji i przeœladowania. Tote¿ by³oby
rzecz¹ fa³szyw¹ postrzeganie ca³ego œredniowiecza chrzeœcijañskiego jako epoki,
która charakteryzowa³a siê wy³¹cznie religijnym lub motywowanym „teologicznie” antysemityzmem. Walka oficjalnego Koœcio³a z ¯ydami przebiega³a czêœciowo paralelnie z walk¹ przeciw wewn¹trzchrzeœcijañskim „ruchom kacerskim”.
Istnieli te¿ papie¿e i nauczyciele teologii, którzy okazywali zainteresowanie judaizmem i starali siê nawet o wprowadzenie pewnych form dialogu. Nie prowadzi³o
to jednak do zreflektowanego teologicznie pozytywnego rozumienia judaizmu.
4.4 Postawa reformatorów wobec judaizmu odzwierciedla spektrum ró¿nych
mo¿liwoœci, jakie istnia³y ju¿ w póŸnym œredniowieczu w praktyce koœcielnej i
spo³ecznej.
4.4.1 Kazania i pisma Marcina Lutra s¹ nieustannym przejawem charakterystycznej dla jego epoki wrogoœci wobec ¯ydów. W 1523 roku wyda³ on pismo
„¯e Jezus Chrystus jest urodzonym ¯ydem”, w którym traktowa³ ¯ydów ze
wzglêdn¹ otwartoœci¹. Poniewa¿ uwa¿a³, ¿e Koœció³ papieski zupe³nie nie nadaje
siê do udostêpniania ¯ydom wiary chrzeœcijañskiej, przeto przepe³nia³a go nadzieja, ¿e teraz mo¿na ich bêdzie pozyskaæ dla Ewangelii, która ujrza³a œwiat³o
dzienne dziêki Reformacji. W pocz¹tkowej fazie Reformacji w otoczeniu Lutra
powsta³y nawet zal¹¿ki dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego, powi¹zane g³ównie
z pisarskim wysi³kiem nastawionym na misjê wœród ¯ydów. Znane s¹ jednak tyl-
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ko pojedyncze przypadki przyjmowania przez ¯ydów wiary chrzeœcijañskiej wed³ug zasad Reformacji. Jednoczeœnie mocne oparcie teologii Lutra na Biblii sprawi³o, ¿e jego przeciwnicy zarzucali mu zbytnie zbli¿enie do judaizmu; mówiono
o nim jako o ojcu ¯ydów.
Kiedy siê jednak okaza³o, ¿e nadzieje Lutra na masowe „nawrócenie” ¯ydów
do Chrystusa nie spe³ni³y siê, kiedy pojawi³y siê pr¹dy chiliastyczne i antytrynitarne oraz tendencje œwiêtowania sabatu w miejsce niedzieli, wówczas zacz¹³ siê
obawiaæ, ¿e popadnie w b³êdnowierstwo nowego judaizmu i zmieni³ swoj¹ postawê. Kiedy pocz¹tkowo, w nadziei na ewentualne ich nawrócenie, by³ jeszcze gotów tolerowaæ ¯ydów, to teraz widzia³ w nich niebezpieczeñstwo spo³eczne, polityczne i religijne (lichwa, szpiegowanie na rzecz Turków, prozelityzm) i odradza³
dalszego ich tolerowania. W swym pierwszym piœmie anty¿ydowskim „Przeciw
sabatystom” (1538) wyst¹pi³ przeciw rzekomemu zaœlepieniu, k³amstwu i bluŸnierstwu ¯ydów. W piœmie „O ¯ydach i ich k³amstwach” z 1543 roku zauwa¿yæ
siê da³a radykalna, apokaliptycznie uzasadniana wrogoœæ wobec ¯ydów. Domaga³ siê w nim podpalania synagog i szkó³ jako miejsc szerz¹cych bluŸnierstwa,
niszczenia domów ¿ydowskich, palenia ksi¹¿ek i ob³o¿enia rabinów zakazem nauczania. Poza tym uwa¿a³, ¿e nale¿y znieœæ prawo do swobodnego poruszanie siê
¯ydów po ulicach, zakazaæ im „lichwy” oraz odebraæ im z³oto i srebro. Na tym
etapie Luter odrzuca³ ideê misji wœród ¯ydów jako rzecz nie rokuj¹c¹ nadziei.
4.4.1.1 Niektórzy teologowie reformacyjni odrzucali postawê Lutra. Reformator Norymbergii Andreas Osiander w liœcie do uczonego ¿ydowskiego Eliasa Levity
zdystansowa³ siê od polemiki Lutra, zarzucaj¹c jej niestosownoœæ. Heinrich Bullinger, nastêpca Zwingliego w Zurychu, widzia³ w pismach Lutra o ¯ydach nowy rozkwit inkwizycyjnej gorliwoœci œredniowiecza. Jednoczeœnie sam pos³ugiwa³ siê anty¿ydowskim s³ownictwem, ostrzegaj¹c przed przyjmowaniem ¯ydów do Szwajcarii.
4.4.2 Równie¿ Kalwin mówi³ o ¯ydach jako o ³garzach, k³amcach i fa³szerzach Pisma œw., nazywa³ ich te¿ chciwcami. Poniewa¿ dzia³a³ przewa¿nie w regionach, w których od wielu dziesiêcioleci ¿y³o tylko niewielu ¯ydów, przeto
sprawa stosunku do nich nie by³a dla niego piln¹ kwesti¹. Mimo to, wed³ug w³asnego œwiadectwa, dyskutowa³ czêsto z ¯ydami, a przy egzegezie Starego Testamentu pos³ugiwa³ siê równie¿ licznymi komentarzami ¿ydowskimi. Poniewa¿ odrzuca³ pogl¹d, ¿e wszystkie wypowiedzi starotestamentowe trzeba interpretowaæ
wy³¹cznie w powi¹zaniu z Chrystusem, przeto nadano mu przydomek Calvinus
Judaizans. W piœmie z 1555 roku polemizowa³ intensywnie z argumentami, jakimi pos³ugiwali siê ¯ydzi podczas dysput œredniowiecznych. „Stare Przymierze”
zawarte z ludem Izraela Kalwin opisuje czêsto jako niemal identyczne z „Nowym
Przymierzem”, jakie w Chrystusie staje siê udzia³em wszystkich ludzi. Ró¿nice
miêdzy nimi nie maj¹ charakteru fundamentalnego, trzeba je postrzegaæ raczej
jako ró¿nice co do stopnia. Nowe Przymierze nie likwiduje Starego, lecz oba s¹
tym samym przymierzem ³aski przejawiaj¹cym siê w dwóch ró¿nych wersjach
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(Institutio II, 10,2). Poniewa¿ nawet niewiernoœæ ludzi nie mo¿e zachwiaæ przymierzem Boga, ¯ydzi jako pierworodni rodziny Bo¿ej zajmuj¹ pierwsze miejsce,
jednak z perspektywy wiary w Chrystusa mog¹ byæ postrzegani tylko jako odstêpcy. Tak wiêc równie¿ Kalwin mówi o tym, ¿e Koœció³ zaj¹³ miejsce ¯ydów i
¿e judaizm jest zatem wielkoœci¹ nale¿¹c¹ do przesz³oœci. Przede wszystkim w
póŸnych kazaniach Kalwin zajmuje wobec judaizmu postawê odrzucenia i polemiki. Poniewa¿ ¯ydzi odrzucili zbawienie w Jezusie Chrystusie, przeto ukarani
zostali œlepot¹ i zepsuciem. Lecz jednoczeœnie mówi³ te¿ o tym, ¿e w narodzie
¿ydowskim istnieje resztka wybranych, i ¿e choæby z tego wzglêdu ¯ydów nie
wolno otaczaæ pogard¹ lub Ÿle traktowaæ.
4.4.3 Tylko nieliczni zwolennicy Reformacji zajmowali konsekwentnie przyjazn¹ postawê wobec ¯ydów. Do nich nale¿eli reformator Strasburga Wolfgang
Capito i profesor teologii z Bazylei Martin Borrhaus. Wierzyli oni w nawrócenie
ca³ego Izraela w czasach ostatecznych i apelowali od chrzeœcijan o przyjazny stosunek do ¯ydów. Humanista chrzeœcijañski Sebastian Castellio, który równie¿
mieszka³ w Bazylei, opowiada³ siê nawet w tym czasie wyraŸnie za wprowadzeniem tolerancji religijnej.
4.4.4 Ogólnie trzeba powiedzieæ, ¿e Reformacja niemal wszêdzie zaaprobowa³a wypêdzenia ¯ydów, do jakich dosz³o w okresie póŸnego œredniowiecza, lub
nawet doprowadza³a do nowych wypêdzeñ. Terytoria protestanckie w Niemczech
tylko jeszcze rzadko, np. we Frankfurcie nad Menem i w Fürth, by³y zamieszka³e
przez ¯ydów. Zwierzchnoœci katolickie, aczkolwiek przewa¿nie z przyczyn ekonomicznych, by³y w XVI wieku bardziej tolerancyjne. Znacz¹cym oœrodkiem
¿ycia ¿ydowskiego sta³a siê reformowana Holandia, w takie oœrodki rozwinê³y
siê tak¿e katolicka Praga i katolicka Polska.
4.5 W epoce konfesjonalizacji, przypadaj¹cej na prze³om XVI i XVII stulecia,
wœród teologów protestanckich wystêpowa³o tylko okazyjnie naukowe zainteresowanie judaizmem. W okresie ortodoksji luterañskiej mia³y miejsce kontrowersyjne dyskusje wokó³ kwestii, czy chrzeœcijañskim zwierzchnoœciom wolno tolerowaæ ¯ydów i czy nale¿y oczekiwaæ wielkiego nawrócenia ¯ydów w czasach
ostatecznych. Dominowa³a postawa dystansu, powo³ywano siê przy tym tak¿e na
wrogie wobec ¯ydów pisma Lutra. Niekiedy domagano siê zmuszania ¯ydów do
odwiedzania ewangelickich nabo¿eñstw S³owa Bo¿ego. Chrzty ¯ydów by³y rzadkimi wydarzeniami, nie by³o zorganizowanych wysi³ków misyjnych.
4.5.1 W Holandii i Anglii, inaczej ni¿ w Niemczech, ¿ywe by³y silne tendencje filosemickie. W ich nastêpstwie za czasów Olivera Cromwella pozwolono
¯ydom osiedlaæ siê na nowo w Anglii. W Holandii odbywa³y siê w swobodnej
atmosferze chrzeœcijañsko-¿ydowskie rozmowy religijne; reformowana teologia
federalna zainicjowa³a now¹, teologicznie pozytywn¹ wizjê Izraela.
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4.5.2 W pietyzmie na ró¿ne sposoby, tak¿e w nawi¹zaniu do m³odego Lutra,
domagano siê przyjaŸniejszego traktowania ¯ydów. Chrzeœcijanie mieli dawaæ
¯ydom pozytywny przyk³ad i w ten sposób zachêcaæ ich do nawrócenia. Postawa
ta mia³a swoje korzenie w pietystycznej eschatologii, która generalnie spodziewa³a siê wielkiego nawrócenia ¯ydów w czasach ostatecznych. W Halle i Herrnhut
przyst¹piono do aktywnej misji wœród ¯ydów. Ten wysi³ek misyjny sprawi³, ¿e
chrzeœcijanie bardziej ni¿ dotychczas interesowali siê ¯ydami, uczyli siê ich jêzyka oraz studiowali ich religijne zwyczaje i warunki ¿ycia. Przyczynia³o siê to do
redukowania uprzedzeñ.
Mimo pojawienia siê na nowo chrzeœcijañskiego zapa³u misyjnego, ¯ydzi,
którzy chcieli zostaæ chrzeœcijanami, nie mogli mieæ pewnoœci, ¿e zostan¹ zaakceptowani, wyedukowani i ochrzczeni przez Koœcio³y krajowe. Odtr¹cono wielu
¯ydów ubiegaj¹cych siê o chrzest. Nie by³o regu³¹, ¿e ¯ydzi ochrzczeni mogli
liczyæ na integracjê w spo³eczeñstwie chrzeœcijañskim. Czêsto jako ¿ebracy musieli wêdrowaæ z miejsca na miejsce i byli przez ca³e ¿ycie naznaczeni swoim
pochodzeniem ¿ydowskim. Na uniwersytecie w Halle pietyœci i zwolennicy
oœwiecenia przedstawiali opiniê w sprawie tolerowania mniejszoœci ¿ydowskiej i
potêpiali uprzedzenia anty¿ydowskie. Radykalny pietyzm demonstrowa³ nawet
zdecydowan¹ przyjaŸñ wobec ¯ydów, gotowoœæ do tolerancji oraz szczególne zainteresowanie ¿ydowsk¹ nauk¹ i ¿ydowskim ¿yciem. W hrabstwie Hessen-Darmstadt pod koniec XVII wieku dopuszczono ¯ydów do uniwersyteckich studiów w
Gießen i zaakceptowano budowê synagog. W Hessen-Kassel na pocz¹tku XVIII
wieku zaanga¿owano rabinów jako nauczycieli akademickich.
4.5.3 Impuls do emancypacji ¯ydów nie wyszed³ jednak z œrodowisk koœcielnych, lecz ze strony antykoœcielnego oœwiecenia. Prze³omowe znaczenie mia³a tutaj
Rewolucja Francuska z 1789 roku. W Niemczech teologowie i Koœcio³y wyros³e z
Reformacji przeciwstawiali siê w XIX wieku przewa¿nie emancypacji ¯ydów. Nawet teologowie racjonalistyczni i liberalni popierali j¹ bardzo rzadko i wypowiadali
siê z lekcewa¿eniem o wspó³czesnym judaizmie z powodu jego religijnoœci sprowadzaj¹cej siê rzekomo do zewnêtrznego ceremonializmu. Przyjazne zainteresowanie ¯ydom, zgodnie z tradycj¹ pietyzmu, okazywali liczni zwolennicy ruchów
przebudzeniowych. Wi¹za³o siê ono jednak z silnym zaanga¿owaniem misyjnym,
które wnet te¿ sta³o siê udzia³em krêgów konfesjonalistycznych. Za przyk³adem
Londynu za³o¿ono wiele towarzystw do prowadzenia misji wœród ¯ydów. Indywidualni cz³onkowie ruchów przebudzeniowych stawali siê sojusznikami syjonizmu i
prekursorami syjonistycznej kolonizacji Palestyny.
Teologia protestancka w Niemczech zosta³a skonfrontowana po raz pierwszy
w XIX wieku z nowopowstaj¹c¹ nowoczesn¹ teologiê ¿ydowsk¹. Okazyjnie dochodzi³o do spotkañ chrzeœcijañsko-¿ydowskich i nawet do form kooperacji: protestanccy duchowni odwiedzali ¿ydowskie nabo¿eñstwa, a w 1837 roku wychodzi³o przez krótki czas „czasopismo koœcielne” wydawane wspólnie przez protestantów, katolików i ¯ydów.
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Jednak pod koniec XIX wieku, pod wp³ywem powsta³ego w miêdzyczasie antysemityzmu rasistowskiego, w krêgach konfesjonalistycznych i chrzeœcijañskospo³ecznych rozwinê³a siê nowa forma wrogoœci wobec ¯ydów.
4.6 Na pocz¹tku XX stulecia zarówno w pewnych œrodowiskach judaizmu niemieckiego, reprezentowanych przez Franza Rosenzweiga i Leona Baecka, jak te¿
po stronie chrzeœcijañskiej zaczêto interesowaæ siê dorobkiem teologicznym
drugiej strony. Joseph Klausner napisa³ pierwsz¹ wielk¹ ¿ydowsk¹ prezentacjê
¿ycia Jezusa. Filozof religijny Martin Buber prowadzi³ w “Lehrhaus” w Stuttgarcie w latach 1928-1933 rozmowy z filozofami nie¿ydowskimi i teologami chrzeœcijañskimi. W Wielkiej Brytanii uczony ¿ydowski Claude Montefiore zajmowa³
siê dog³êbnie Nowym Testamentem, pisz¹c komentarze do jego ksi¹g.
4.7 Przejêcie w³adzy przez narodowych socjalistów i bezpoœrednio zwi¹zana z
tym faktem dyskryminacja i przeœladowanie ¯ydów – oparte, oczywiœcie, nie na
religii, lecz na rasie, lecz w du¿ej mierze tolerowane przez Koœcio³y chrzeœcijañskie, a nawet czêœciowo popierane przez tzw. „niemieckich chrzeœcijan” – po³o¿y³y kres wszystkim tym inicjatywom w Niemczech. Niektórzy teologowie demonstrowali nawet bliskie powinowactwo z ideologi¹ narodowosocjalistyczn¹;
podejmowali starania o „naukowe” uzasadnienie wrogoœci wobec ¯ydów i antysemityzmu. Kwestia, czy „paragraf aryjski”, który wyklucza³ ¯ydów z wszystkich urzêdów, ma obowi¹zywaæ tak¿e w Koœciele, by³a latem 1933 roku przedmiotem kontrowersyjnych dyskusji; opinie teologiczne udziela³y tutaj ró¿nych
odpowiedzi. Powsta³ Koœció³ Wyznaj¹cy, który sprzeciwia³ siê „glajchszaltacji”
Koœcio³ów, do której d¹¿yli narodowi socjaliœci. Rzadko jednak mia³o miejsce
intensywne zajmowanie siê ¿ydowsk¹ tradycj¹ i wspó³czesnym judaizmem.
4.8 Po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej dosz³o w niektórych krajach do
wyst¹pieñ anty¿ydowskich. Do dzisiaj w wielu krajach mo¿na siê zetkn¹æ z
przejawami otwartego lub ukrytego antysemityzmu. Podczas powo³ywania do
¿ycia Œwiatowej Rady Koœcio³ów w 1948 roku w Amsterdamie uchwalono deklaracjê antyrasistowsk¹, w której potêpiono równie¿ wszelkie formy antysemityzmu. Poczynaj¹c od lat 60. w teologii i Koœciele roœnie stopniowo gotowoœæ
do poszukiwania dialogu z ¯ydami. Respektuje siê przy tym fakt, ¿e w obrêbie
judaizmu istniej¹ powa¿ne zastrze¿enia wobec takich rozmów lub nawet negatywny do nich stosunek. Teologia chrzeœcijañska coraz bardziej zdecydowanie
sprzeciwia siê wszelkim formom antysemityzmu. Jednoczeœnie zaczyna dostrzegaæ, ¿e jej teologicznym zadaniem jest refleksja na temat stosunków miêdzy Koœcio³em a ludem Izraela.
4.9 Ten przegl¹d historii Koœcio³a, a w szczególnoœci historii teologii chrzeœcijañskiej pokazuje, ¿e istnia³y fundamentalne deficyty w teologicznej refleksji na
temat judaizmu i szczególnej relacji miêdzy Koœcio³em a Izraelem. Równie¿ bra-
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ki w nauce koœcielnej – w dziedzinie rozumienia Pisma œw., nauki o Bogu, a tak¿e chrystologii – przyczyni³y siê istotnie do tego, ¿e w wielu Koœcio³ach wyros³ych z Reformacji nie by³o skutecznego oporu wobec zbrodni narodowego socjalizmu. Wobec tych doœwiadczeñ, niezale¿nie od szczególnej odpowiedzialnoœci
niemieckiej, wszystkie Koœcio³y powinny zaanga¿owaæ siê w refleksjê dogmatyczn¹ dotycz¹c¹ nowego ustalenia ich relacji z Izraelem.

Czêœæ druga
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1. Teologiczna próba objaœnienia relacji miêdzy Koœcio³em a Izraelem
W kontekœcie dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego po 1945 roku w teologii
chrzeœcijañskiej podejmowano ró¿ne próby znalezienia w³aœciwej definicji stosunków miêdzy Koœcio³em a Izraelem. Niektóre szczególnie p³odne koncepcje
teologiczne zostan¹ poni¿ej przedstawione i potem – bêdzie to drugi krok – krytycznie zbadane.
Za punkt wyjœcia pos³u¿y przy tym przekonanie, ¿e Izrael jest nieodzownym i
sta³ym tematem teologicznej autorefleksji i chrzeœcijañskiego samozrozumienia.
Poza tym kierowaliœmy siê przeœwiadczeniem, i¿ merytorycznie niew³aœciwe jest
twierdzenie, jakoby Izrael jako lud Bo¿y zosta³ zast¹piony przez Koœció³. Twierdzenie to jest niew³aœciwe nie tylko dlatego, ¿e Izrael, w oparciu o otrzyman¹
pewnoœæ wiary i prawdy, uwa¿a siê niezmiennie za lud Bo¿y, lecz przede wszystkim dlatego, ¿e sama wiara chrzeœcijañska rozumie wydarzenie Chrystusowe i
wybranie Koœcio³a nie jako uniewa¿nienie obietnic Bo¿ych wobec Izraela, lecz
jako dowód Jego wiernoœci wobec nich. Wszystkie przedstawione poni¿ej próby
podejœcia do tego zagadnienia kieruj¹ siê przeto s³usznym przekonaniem, ¿e teoria „wydziedziczenia” lub „zast¹pienia” Izraela przez Koœció³ jest fa³szywa.
1.1 Koncepcja „dwóch dróg”
1.1.1 W bardzo wczesnej fazie dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego po 1945
roku – fazie, której skutki odczuwa siê do dnia dzisiejszego – sformu³owano koncepcjê dwóch paralelnie przebiegaj¹cych dróg zbawienia. Obie te drogi maj¹
wspólny punkt odniesienia w Jednym Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dla Izraela drog¹ do tego Boga jest Tora, dla „œwiata narodów” – Chrystus.
1.1.2 Mówi¹c o „dwóch drogach” chce siê podkreœliæ, ¿e nie wolno deprecjonowaæ drogi Izraela z Bogiem z korzyœci¹ dla drogi chrzeœcijañskiej.
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Wiara chrzeœcijañska w odniesieniu do Bo¿ego objawienia i Bo¿ej woli zbawienia nie mo¿e jednak mówiæ po prostu o niezobowi¹zuj¹cym istnieniu obok siebie
dwóch dróg. Raczej musi ona braæ pod uwagê znaczenie Jezusa Chrystusa dla jednych i drugich, dla ¯ydów i dla ludzi wywodz¹cych siê z „œwiata narodów”. Wiara
ta musi przy tym uwzglêdniaæ fakt, ¿e znaczenie to jawi siê w sposób zró¿nicowany ju¿ w Nowym Testamencie i w sposób zró¿nicowany, choæ inaczej, tak¿e we
wspó³czesnoœci, jako ¿e ¯ydzi ju¿ znaj¹ jednego ¿ywego Boga, podczas gdy ludzie
z œwiata narodów musz¹ Go dopiero poznaæ (1 Tes 1,9n). Teoria „dwóch dróg” pomija te¿ okolicznoœæ, ¿e chrzeœcijañstwo zrodzi³o siê w obrêbie judaizmu i by³o
jego produktem. Od samego pocz¹tku istnieli ¯ydzi, którzy wyznawali Jezusa z
Nazaretu jako swojego Mesjasza/Chrystusa. Tacy ¯ydzi istniej¹ tak¿e dzisiaj.
1.2 Koncepcja „nie anulowanego przymierza” i idea w³¹czenia do Jednego
Przymierza
1.2.1 Mowa o „nie anulowanym przymierzu”, nawi¹zuj¹ca do Martina Bubera,
by³a na Niemieckim Ewangelickim Kirchentagu w Berlinie w 1961 roku przedmiotem zainteresowania utworzonej tam wspólnoty roboczej „Chrzeœcijanie i ¯ydzi”.
O nie anulowanym przymierzu mówi¹ w ró¿ny sposób liczne deklaracje synodalne
niemieckich Koœcio³ów krajowych a obecnie tak¿e pewna liczba statutów koœcielnych. W tezach Zwi¹zku Reformowanego, przyjêtych w 1990 roku, zatytu³owanych „My i ¯ydzi – Izrael i Koœció³”, czytamy: Bóg nie anulowa³ swojego przymierza z Izraelem. Dochodzimy do przekonania, ¿e w Chrystusie Jezusie my, ludzie z
œwiata narodów – wed³ug naszego pochodzenia odlegli od Boga Izraela i Jego ludu
– zostaliœmy dopuszczeni i powo³ani do udzia³u w wybraniu, przyznanym najpierw
Izraelowi, i do wspólnoty w przymierzu Boga (teza II). Wi¹¿e siê to z przeœwiadczeniem, ¿e „Nowe Przymierze”, oparte na objawieniu w Chrystusie (1 Kor 11,25;
Hbr 9,15; 12,24), nie jest drugim przymierzem, lecz przymierzem odnowionym,
obiecanym w Ksiêdze Jeremiasza rozdzia³ 31, a wiêc potwierdzeniem i dalszym
rozwiniêciem przymierza zawartego przez Boga z Izraelem.
1.2.2 Idea jednego, nie anulowanego przymierza podkreœla, ¿e wspólnota wierz¹cych w Chrystusa istnieje na podstawie Bo¿ego aktu wybrania, który zacz¹³
siê od wybrania Izraela. Bóg ludziom z œwiata narodów, którzy w Niego wierz¹,
daje udzia³ w swoim zbawieniu. Koœció³ mo¿e to wyraziæ tylko w s³owach
wdziêcznoœci, oddaj¹c chwa³ê Bogu.
Teoria o nie anulowanym przymierzu nie daje jednak odpowiedzi na pytanie,
jakie jest w³aœciwe podejœcie teologiczne do relacji miêdzy Izraelem jako ludem
Bo¿ym a Koœcio³em jako ludem Bo¿ym. Z jednej strony jest rzecz¹ niewystarczaj¹c¹, gdy Koœció³ postrzegany jest wy³¹cznie jako Koœció³ z œwiata narodów. Z
drugiej strony niezdefiniowany pozostaje charakter odnowy przymierza, zapowiedziany w Ksiêdze Jeremiasza 31 i zrealizowany – jak siê wierzy – w Chrystusie. Koncepcja rozumienia s³owa „nowy”, gdy mowa jest o „Nowym Przymie-
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rzu”, tylko w znaczeniu „odnowiony”, równie¿ nie interpretuje w³aœciwie s³ów
Jeremiasza przytoczonych w Nowym Testamencie (por. s³owa ustanowienia u
Paw³a i w Ewangelii £ukasza, tak¿e List do Hebrajczyków 8). Nie otrzymuje siê
tutaj wystarczaj¹cej odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce stosunku miêdzy „Nowym”
a „Starym Przymierzem”.
1.3 Przyjêcie idei „pielgrzymowania narodów do Syjonu”
1.3.1 W nawi¹zaniu do oczekiwania wyra¿onego w ksiêgach Izajasza 2 i Micheasza 4, ¿e narody podejm¹ pielgrzymkê do Syjonu w czasach ostatecznych,
mo¿na stwierdziæ, ¿e ¯ydzi i chrzeœcijanie s¹ wspó³uczestnikami wspólnej tradycji obietnicy i nadziei. Na tej podstawie podejmowana jest próba bardziej precyzyjnego zdefiniowania relacji miêdzy Izraelem a narodami, a tym samym tak¿e
relacji miêdzy Izraelem jako ludem Bo¿ym a Koœcio³em jako ludem Bo¿ym. Koœció³ sta³ siê uczestnikiem obietnicy danej Izraelowi, i ten fakt jest postrzegany
jako pocz¹tek spe³nienia prorockiego oczekiwania.
1.3.2 Za pomoc¹ tej koncepcji zostaje ustanowiona ³¹cznoœæ z fundamentaln¹
wypowiedzi¹ na temat nadziei Izraela. Priorytet Izraela, o którym mówi Nowy
Testament (Rz 9,4n), zachowuje swoj¹ aktualnoœæ. Narody uchodz¹ za wspó³dziedziców obietnicy.
Równie¿ tutaj przebija siê idea, ¿e Koœció³ jest produktem Bo¿ego aktu wybrania, i ¿e wraz z ludem Izraela znajduje siê na drodze do wspólnego celu. Niebezpieczeñstwo tej koncepcji polega jednak na tym, ¿e Koœció³ móg³by byæ zdefiniowany jako wy³¹cznie Koœció³ „poganochrzeœcijañski”. Poza tym niewyjaœniona pozostaje kwestia ustalenia relacji miêdzy „Koœcio³em narodów”
wybranym w Chrystusie a zaleceniami Tory. Oczekiwanie prorockie, zwi¹zane z
pielgrzymk¹ narodów do Syjonu, wi¹¿e siê wyraŸnie z ide¹, ¿e w czasach ostatecznych Tora zostanie uznana przez wszystkie narody jako obowi¹zuj¹cy nakaz
Boga (Mi 4,2; Iz 2,3n). Trzeba wiêc równie¿ uporaæ siê z kwesti¹, jak nale¿y rozumieæ wypowiedŸ Paw³a na temat obowi¹zywania Tory wœród wierz¹cych w
Chrystusa (por. Rz 10,4).
1 4 Idea Jednego ludu Bo¿ego obejmuj¹cego Izrael i Koœció³
1.4.1 Specyficzna liczba pojedyncza stosowana wobec „ludu Bo¿ego” sprawi³a, ¿e podjêto próbê mówienia o jego wewnêtrznym zró¿nicowaniu. Intencj¹, jak¹
siê tutaj kierowano, by³o utrzymanie ³¹cznoœci miêdzy dwoma elementami: suwerennoœci¹ wybieraj¹cego i okazuj¹cego mi³osierdzie Boga, który chce wszystko
doprowadziæ do swojego celu, staj¹c siê na koñcu wszystkim we wszystkim (1 Kor
15,28), a doœwiadczeniem rozdzia³u miêdzy pierwotnym ludem Bo¿ym, Izraelem,
i Koœcio³em zrodzonym w jego ³onie, który równie¿ uwa¿a siê za lud Bo¿y, gdy¿
tkwi korzeniami w tym samym wybraniu.
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1.4.2 Koncepcja ta znajduje swoje g³ówne oparcie w Liœcie do Rzymian 9-11.
Nawi¹zuje ona do bólu, odczuwanego i wyra¿onego przez Paw³a z powodu odrzucenia przez „Izraelitów” Ewangelii Chrystusowej (9,1-5; 10,1-4), podziela
równie¿ pewnoœæ Paw³a, ¿e aktualna „zatwardzia³oœæ” tych, którzy nie wierz¹ w
Chrystusa, nie oznacza ich ostatecznego odrzucenia (Rz 11,23).
Z powy¿szym wi¹¿e siê jednak niebezpieczeñstwo, ¿e znaczenie wydarzenia
Chrystusowego ulegnie pomniejszeniu. Spraw¹ otwart¹ pozostaje stosunek Chrystusa do Izraela, a to sugeruje ideê, ¿e wydarzenie Chrystusowe mo¿e mieæ znaczenie zbawcze tylko dla ludzi wywodz¹cych siê z narodów, lecz nie dla Izraela.
Podobne krytyczne zapytanie dotyczy mówienia o „podzielonym ludzie Bo¿ym”
obejmuj¹cym Izrael i Koœció³. ¯adna z tych koncepcji nie jest ca³kiem wiernym
odbiciem wypowiedzi, jakie Pawe³ poczyni³ w Liœcie do Rzymian 9-11.
1.5 Konkluzja
Ró¿ne wysi³ki zmierzaj¹ce do wyjaœnienia relacji miêdzy Koœcio³em a Izraelem, zw³aszcza w odniesieniu do kwestii „przymierza” i mówienia o „ludzie
Bo¿ym”, s¹ etapami niedokoñczonego jeszcze procesu refleksji teologicznej.
Wzbogaci³y one Koœció³, jego teologiê i ¿ycie duchowe. Przyda³y impulsów wewnêtrznemu dialogowi Koœcio³ów. Zachêci³y te¿ ludzi do wspólnego przemyœlenia pozytywnej wizji Izraela.
Tote¿ Koœció³ bêdzie nadal kroczy³ t¹ drog¹ i poszukiwa³ dalszych mo¿liwoœci
okreœlenia i zrozumienia swojej to¿samoœci w relacji do Izraela. Przy tym ka¿da
odpowiedŸ znajdowana w tym procesie musi byæ mierzona wed³ug tego, czy – z
jednej strony – oddaje sprawiedliwoœæ wypowiedziom o wybraniu Izraela przez
Boga i wybraniu Koœcio³a w Jezusie Chrystusie, poœwiadczonym w Piœmie Œwiêtym Starego i Nowego Testamentu, i czy – z drugiej strony – bierze powa¿nie
szczególn¹ drogê, któr¹ Bóg obra³ w swoich kontaktach z ludem Izraela.

2. Izrael i Koœció³ w doktrynie chrzeœcijañskiej
Samoobjawienie Boga Izraela w Jezusie Chrystusie i stworzona przez Ducha
Œwiêtego pewnoœæ wiary s¹ podstaw¹ i przedmiotem chrzeœcijañskiego wyznania
wiary. Wynika z tego dla Koœcio³a koniecznoœæ zdefiniowania pod wzglêdem teologicznym jego stosunku do Izraela.
Nauka chrzeœcijañska jest rozwiniêciem treœci objawienia w Chrystusie. Objawienie to pozwala nam dostrzec Ÿród³o wiary i Koœcio³a w Bo¿ym akcie wybrania, który rozpocz¹³ siê wybraniem Izraela. Poniewa¿ to dzia³anie Boga stanowi
podstawê nierozerwalnej wiêzi Koœcio³a z Izraelem, przeto musi byæ ona ci¹g³ym
tematem nauki chrzeœcijañskiej.
Wiêzi¹ t¹ zajmiemy siê w dalszej czêœci niniejszego studium. Zgodnie z istot¹
wiary chrzeœcijañskiej, zaczniemy najpierw od przemyœleñ na temat koncepcji
objawienia Boga Izraela w Jezusie Chrystusie (2.1). Wyznanie prawdy tego obja-
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wienia prowadzi do postawienia pytania na temat chrzeœcijañskiej interpretacji
Pism Œwiêtych Izraela (2.2), jak równie¿ do pytania zwi¹zanego z chrzeœcijañskim rozumieniem Boga (2.3). Potem nast¹pi¹ rozwa¿ania na temat chrzeœcijañskiego rozumienia Bo¿ego aktu wybrania (2.4) i Koœcio³a jako „ludu Bo¿ego” (2.5).
2.1 Objawienie Boga Izraela w Jezusie Chrystusie
2.1.1 Wiara chrzeœcijañska rozumie objawienie Chrystusa jako rozstrzygaj¹cy
akt wybrania, którego dokona³ Bóg (Ga 4,4; Hbr 1,1-4). Chrzeœcijanie wierz¹ i
poœwiadczaj¹, ¿e wydarzenie Chrystusowe stanowi akt objawienia Bo¿ego o ostatecznym znaczeniu. Dlatego pojmuj¹ je jako „wydarzenie eschatologiczne” (por.
2 Kor 6,2). Wyznaj¹, ¿e Bóg, Stwórca, jest obecny i dzia³a skutecznie w œwiecie
w Duchu Œwiêtym. Duch sprawia, ¿e przez g³oszenie S³owa Bo¿ego i sprawowanie sakramentów wspólnota doznaje zbawienia w Chrystusie; akt ten obejmuje
tak¿e Stwórcê i ca³e stworzenie. Chrzeœcijanie oczekuj¹ paruzji, czyli powtórnego przyjœcia Chrystusa jako sêdziego, który os¹dzi œwiat; bêdzie to oznaczaæ kres
historii.
2.1.2 Wiara w objawienie Boga w Chrystusie ma zwi¹zek z historycznym wydarzeniem. W doœwiadczeniu wielkanocnym Ukrzy¿owany ujawnia siê jako Zmartwychwsta³y (1 Kor 15,5-8; £k 24,34), jako Ten, którego Bóg wywy¿szy³ (Flp 2,9).
Wierz¹cych ogarnia prawda, ¿e w tym Chrystusie Jezusie panowanie Bo¿e ma ju¿
decyduj¹cy wp³yw na ¿ycie bie¿¹ce (1 Kor 15,25-28; por. 2 Kor 4,6).
W œwietle wydarzeñ wielkanocnych wiara poznaje, ¿e œwiadectwo ¿yciowe
Chrystusa dope³nione na krzy¿u jest wype³nieniem centralnego oczekiwania Izraela. Bóg ustanawia swoje panowanie. Tak wiêc objawienie Boga w Chrystusie
implikuje, a zarazem potwierdza, pog³êbia i poszerza wczeœniejsze wydarzenia
wybrania i objawienia.
2.1.3 „Nowe Przymierze” (1 Kor 11,25), ustanowione przez Boga w wydarzeniu Chrystusowym, trzeba widzieæ w kontekœcie przymierzy poœwiadczonych w
Pismach Œwiêtych Izraela. Chrzeœcijanie wierz¹, ¿e jest ono ostatecznym, nieprzeœcignionym aktem dzia³ania Bo¿ego na rzecz ludu Izraela i ludzi z œwiata
narodów. Tak wiêc wiara w samoobjawienie Boga w wydarzeniu Chrystusowym
oznacza potwierdzenie i wzmocnienie wczeœniejszych objawieñ Bo¿ych. Nadal
aktualne pozostaje zwi¹zanie siê Boga ze stworzeniem w przymierzu Noego (Rdz
8n). Moc obowi¹zuj¹c¹ utrzymuje tak¿e akt wybrania Bo¿ego, dziêki któremu
dosz³o do ukonstytuowania i zachowania ludu Bo¿ego, dziêki któremu móg³ odegraæ on swoj¹ rolê w œwiecie narodów. Chodzi tu o przymierze z Abrahamem
(Rdz 15,7-18; 17, 1-16) i z Izraelem zawarte na Synaju (Wj 24, 1-11; 34, 1-28).
To potwierdzenie przymierza wed³ug rozumienia chrzeœcijañskiego oznacza
zarazem jego odnowienie, które je pog³êbia i poszerza. Przyjmuj¹c pogl¹d staro-
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testamentowy, ¿e sam Bóg tworzy sprawiedliwoœæ (por. Rdz 15, 6), przymierze
zostaje pog³êbione w tym sensie, ¿e Bóg stwarza sprawiedliwoœæ, która staje Mu
siê mi³a przez pojednanie grzeszników z Nim w Chrystusie (2 Kor 5, 19.21).
Odnowa przymierza przyczynia siê do jego poszerzenia w tym sensie, ¿e odnowione przymierze Bo¿e jest dostêpne ka¿demu, kto wierzy, najpierw ¯ydowi, potem Grekowi (Rz 1,16).
2.1.4 Wyznanie: Bóg by³ w Chrystusie i pojedna³ œwiat ze sob¹ obejmuje wyznanie w osobê Jezusa jako Chrystusa i Syna Bo¿ego oraz jako inkarnacji stwórczego S³owa Boga (J 1,14).
Ta treœæ wiary w Jezusa Chrystusa dochodzi do g³osu w wyznaniu: Jezus jest
„prawdziwym Bogiem i prawdziwym cz³owiekiem” (vere Deus – vere homo).
Wyznanie to oddaje wiernie treœæ wiary inkarnacyjnej tylko wówczas, gdy po
zwrocie sta³ siê prawdziwym cz³owiekiem doda siê natychmiast i nieod³¹cznie, ¿e
by³ prawdziwym ¯ydem. Nie jakiœ przypadkowy, lecz w³aœnie ten cz³owiek – z
urodzenia ¯yd, cz³onek ludu Izraela, wywodz¹cy siê z plemienia Dawida – objawi³ siê w Wielkanoc jako Chrystus, Syn Bo¿y. Bóg ukazuj¹c ¯yda Jezusa jako
prawdziwego œwiadka nadejœcia Królestwa Bo¿ego, poœwiadcza, ¿e ta wiêŸ z
Izraelem ma definitywne znaczenie.
2.1.5 Inkarnacja preegzystentnego Syna Bo¿ego w cz³owieku wywodz¹cym
siê z Izraela jest wyrazem osobistego zwi¹zania siê Boga z Izraelem. Z perspektywy wiary chrzeœcijañskiej nie mo¿na wiêc tej inkarnacji oceniaæ jako zwyk³ego
przypadku historycznego. W rzeczywistoœci historia doprowadzaj¹ca do samoobjawienia Boga w Chrystusie jest bowiem histori¹ Boga z Izraelem, a nie z innym narodem.
2.1.6 Przeto jest prawd¹, ¿e szczególna relacja miêdzy Koœcio³em a Izraelem,
która powsta³a wskutek wydarzenia Chrystusowego, ma charakter nierozerwalny,
poniewa¿ wybranie Izraela zwi¹zane jest z histori¹ Jednego Boga, który objawi³
siê w Chrystusie.
Prawd¹ jest tak¿e, ¿e z perspektywy wiary w Chrystusa wybranie Izraela
jako ludu Bo¿ego nie nale¿y do przesz³oœci, tote¿ nie mo¿na go traktowaæ jako
wydarzenia, które utraci³o sw¹ obowi¹zuj¹c¹ moc. Wraz z Paw³em trzeba powiedzieæ, ¿e obietnice dane Izraelowi zosta³y potwierdzone (2 Kor 1, 20), a zarazem te¿ pog³êbione i poszerzone (Ga 3, 6-18) dziêki wydarzeniu Chrystusowemu.
2.1. 6.1 Czy oznacza to, ¿e Bo¿y akt wybrania nadal obowi¹zuje wobec ludu
Izraela, chocia¿ Izrael nie przyjmuje œwiadectwa objawienia Boga w Chrystusie?
Jak nale¿y wtedy rozumieæ tê nadal trwaj¹c¹ obowi¹zywalnoœæ? OdpowiedŸ na to
pytanie ma decyduj¹ce znaczenie dla chrzeœcijañskiego mówienia o Bogu, poniewa¿ tutaj chodzi o kwestiê, czy Bóg pozostaje sam sobie wierny.
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2.1.6.2 Obietnica prorocka wyra¿a ufnoœæ, ¿e Bóg stworzy nowe niebo i now¹
ziemiê (Iz 65, 17). Ta obietnica zostaje podjêta i potwierdzona w 2 Liœcie Piotra
3,13: A my oczekujemy, wed³ug obietnicy, nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwoœæ. Autor Objawienia Jana, podobnie jak prorok Izajasz (65, 17-25), ³¹czy tê wizjê nowego œwiata z ogl¹dem Nowej Jerozolimy; dodaje jednak, ¿e w tym mieœcie Bo¿ym nie bêdzie œwi¹tyni, albowiem Pan, Bóg
Wszechmog¹cy jest jego œwi¹tyni¹, oraz Baranek (21, 22). A wiêc chrzeœcijanie,
tak samo jako ¯ydzi, czekaj¹ na spe³nienie obietnicy prorockiej w sprawie przysz³oœci Boga i na Jego przysz³y œwiat. Spe³nienie to pojmuj¹ jednak tak, ¿e w nim
zrealizuje siê zbawienie zapocz¹tkowane w objawieniu Chrystusa.
2.1.7 Nie ulega wiêc w¹tpliwoœci, ¿e objawienie Boga w Chrystusie daje podstawê wierze chrzeœcijañskiej do trzymania siê œwiadectwa objawienia i prawdy
zawartego w Pismach Œwiêtych judaizmu oraz do czytania, rozumienia i interpretowania tych pism w œwietle objawienia w Chrystusie. A wiêc samo objawienie w
Chrystusie jest podstaw¹ uzasadnienia dla specyficznie chrzeœcijañskiego rozumienia Pism Œwiêtych Izraela (2.2) i wynikaj¹cej z nich chrzeœcijañskiej koncepcji Boga (2.3).
2.2 Chrzeœcijañskie rozumienie Pism Œwiêtych Izraela
2.2.1 Koœció³ czyta i rozumie Pisma Œwiête Izraela, czyli chrzeœcijañski Stary
Testament, w œwietle objawienia w Chrystusie. Jednoczeœnie Koœció³ czyta i rozumie nowotestamentowe œwiadectwo o Chrystusie w œwietle jego Starego Testamentu.
2.2.2 Fakt, ¿e Pisma Œwiête Izraela, jako Stary Testament, s¹ elementem dwuczêœciowego kanonu Biblii chrzeœcijañskiej, przypomina Koœcio³owi jego
³¹cznoœæ z Izraelem. Pisma starotestamentowe maj¹ wielkie znaczenie w nabo¿eñstwie, lecz tak¿e w osobistej pobo¿noœci indywidualnych chrzeœcijan. Podczas
korzystania z tekstów starotestamentowych, zw³aszcza w kazaniach, musimy za
ka¿dym razem pamiêtaæ, ¿e te same pisma posiadaj¹ te¿ autorytet w judaizmie.
2.2.3 Z kontynuacji pe³nego napiêæ dzia³ania Bo¿ego wobec Izraela i Koœcio³a
wynika dla tego ostatniego szczególne podejœcie do staro- i nowotestamentowej tradycji biblijnej. Wed³ug chrzeœcijañskiego rozumienia Pism Œwiêtych Izraela wypowiedziana w nich obietnica skupia siê na wydarzeniu Chrystusowym, a wiêc na
krzy¿u i zmartwychwstaniu Jezusa z Nazaretu jako Chrystusa oraz na Jego powrocie w charakterze eschatologicznego Sêdziego i Zbawiciela. Obok tego chrzeœcijañskiego rozumienia Pism Œwiêtych Izraela jeszcze przed nastaniem chrzeœcijañstwa
istnia³ i istnieje do dzisiaj ¿ydowski sposób czytania, który w Tanach (Tora, Prorocy i „Pisma”) wcale nie widzi „Starego” (lub „Pierwszego”) Testamentu, lecz jedno
kompletne Pismo Œwiête. Nie nale¿y pytaæ, który z tych dwóch sposobów czytania
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Pism Œwiêtych Izraela nale¿y uznaæ za „w³aœciwy”. Rzecz¹ znacznie wa¿niejsz¹
jest uznanie, ¿e zarówno Izrael jak i Koœció³ ponosz¹ osobist¹ odpowiedzialnoœæ za
ka¿dorazow¹ interpretacjê powierzonych im tekstów.
2.2.3.1 Kanon Biblii chrzeœcijañskiej, w którym Pisma Œwiête Izraela s¹ tylko
jedn¹ czêœci¹, jest innym kanonem ni¿ ¿ydowski, który sk³ada siê wy³¹cznie z
Tanach. Rzecz¹ niew³aœciw¹ by³oby jednak stwierdzenie, ¿e kanon chrzeœcijañski
obejmuje tak¿e kanon ¿ydowski, gdy¿ to by oznacza³o, ¿e kanon ¿ydowski jest
po prostu czêœci¹ chrzeœcijañskiego. Raczej mamy do czynienia z dwoma ró¿nymi kanonami dwóch odmiennych wspólnot. Chocia¿ w obu kanonach s¹ zawarte
czêœciowo te same teksty, to ka¿dy z nich jest czytany i interpretowany w ramach
w³asnego partykularnego kontekstu.
2. 2. 3. 2 Jeœli Pisma Œwiête Izraela otrzymuj¹ w kanonie chrzeœcijañskim nazwê Starego Testamentu, to s³owo „stary” nie oznacza tutaj „przestarza³y”. „Stary” oznacza raczej to, co pierwotne i podstawowe. Ten sens dochodzi te¿ do g³osu w u¿ywanym niekiedy pojêciu Pierwszy Testament; tutaj mo¿e dojœæ jednak do
nieporozumienia sugeruj¹cego, ¿e chodzi o seriê, która mo¿e byæ kontynuowana
w nieskoñczonoœæ. Poza tym mówienie w ramach jednego zestawu o Pierwszym
Testamencie i Nowym Testamencie by³oby raczej zagro¿eniem ni¿ potwierdzeniem chrzeœcijañskiej idei jednoœci obu czêœci Biblii. Problematyczne s¹ równie¿
terminy Biblia ¯ydowska lub Biblia Hebrajska, gdy chce siê przez to okreœliæ
pierwsz¹ czêœæ kanonu chrzeœcijañskiego. W ten sposób móg³by powstaæ b³¹d
sugeruj¹cy, ¿e kanon ¿ydowski jest czêœci¹ chrzeœcijañskiego. Niemniej jednak
wszystkie te okreœlenia maj¹ na usprawiedliwienie to, ¿e chc¹ przypomnieæ, i¿
pierwsza czêœæ kanonu Biblii chrzeœcijañskiej zawiera teksty, które s¹ identyczne
z ca³ym kanonem ¿ydowskim.
2.2.4 Pierwotny zbór chrzeœcijañski – co z perspektywy historycznej mo¿e zaskakiwaæ – zachowa³ dos³owne brzmienie tekstu Pism Œwiêtych Izraela. Tekstu
tego nie zmieniono ani przez póŸniejsze dodatki, skreœlenia lub „poprawki”, ani
te¿ nie „zredagowano” tych pism po chrzeœcijañsku. Zbory chrzeœcijañskie przyjmowa³y wiêc œwiadomie przedwielkanocne œwiadectwo Pisma w sposób charakterystyczny dla tego œwiadectwa, mianowicie w otwartoœci wobec ró¿nych mo¿liwoœci interpretacji. Potem, w swoim dwuczêœciowym kanonie biblijnym, Koœció³
oœwiadczy³, ¿e œwiadectwo to ma wi¹¿¹cy charakter dla jego zwiastowania. W
wyniku zmienionej struktury kanonu Starego Testamentu, zw³aszcza wskutek rozstrzygniêæ przyjêtych przez Reformacjê, silniej podkreœlono jednak ³¹cznoœæ
pism starotestamentowych z wydarzeniem objawienia w Chrystusie.
2.2.5 Chrzeœcijañskie obcowanie ze Starym Testamentem musi odbywaæ siê w
œwiadomoœci, ¿e jego teksty pokrywaj¹ siê z tekstami Pism Œwiêtych Izraela pod
wzglêdem brzmienia i treœci, nawet jeœli nie stanowi¹ kanonu ¿ydowskiego. Ob-
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jawienie Boga w Chrystusie potwierdza rozpoczête z Izraelem dzieje zbawienia.
Przeto zwraca ono uwagê na œwiadectwo objawienia i wiary Izraela przed powstaniem Koœcio³a. Prowadzi do uznania prawdy zawartej w tym œwiadectwie.
Jednak¿e Koœció³ nie mo¿e zapomnieæ w³asnego zadania w tym procesie, które
polega na czytaniu tekstów Pism Œwiêtych Izraela z perspektywy wiary w Chrystusa oraz na tym, ¿e swoj¹ w³asn¹ wiarê musi te¿ uzasadniaæ w oparciu o wypowiedzi Starego Testamentu. Ka¿de spotkanie Koœcio³a z ¿ydowsk¹ lektur¹ i interpretacj¹ Tanach charakteryzowaæ bêdzie to, ¿e jego podejœcie do Starego Testamentu jest naznaczone wiar¹ chrzeœcijañsk¹.
2.2.6 W kwestii dotycz¹cej stosunku miêdzy interpretacj¹ ¿ydowsk¹ i chrzeœcijañsk¹ nie chodzi przede wszystkim o to, czy – na przyk³ad dziêki mo¿liwoœci
badania tekstów pod wzglêdem historyczno-krytycznym – uznajemy koniecznoœæ
rozró¿niania miêdzy historycznie „pierwotnym” sensem wypowiedzi tekstu z jednej strony a jego chrzeœcijañsk¹ perspektyw¹ interpretacji uzyskan¹ dziêki wierze
wielkanocnej – z drugiej. Perspektyw¹, o któr¹ tu chodzi, jest raczej perspektywa
kazania, tzn. chodzi o kwestiê, w jaki sposób Koœció³ zwiastuje orêdzie Pism
Œwiêtych Izraela jako orêdzie chrzeœcijañskiego Starego Testamentu.
To bynajmniej nie wyklucza interpretacji historyczno-krytycznej, przeciwnie,
zwraca uwagê na jej koniecznoœæ. Ale nawet wówczas trzeba wzi¹æ pod uwagê,
¿e tak¿e to, co wydaje siê byæ wy³¹cznie interpretacj¹ historyczno-krytyczn¹,
znajduje siê pod wp³ywem „przedzrozumienia”. Opiera siê ono na fundamentalnej opcji hermeneutycznej, która poprzedza wszelk¹ egzegezê. Ta podstawowa
decyzja hermeneutyczna przyjmuje w judaizmie zasadniczo inn¹ formê ni¿ w
chrzeœcijañstwie. Fakt, ¿e nie ma nigdy interpretacji tekstu bez przedzrozumienia,
by³ ju¿ uznawany za zjawisko uprawnione zarówno w judaizmie staro¿ytnym, jak
równie¿ w rodz¹cym siê chrzeœcijañstwie.
2.2.7 ¯ydowska egzegeza Pism Œwiêtych Izraela, to jest egzegeza nie bêd¹ca
pod wp³ywem wiary w wydarzenie Chrystusowe, zawiera perspektywê, która jest
nie tylko uprawniona, lecz nawet konieczna tak¿e dla interpretacji chrzeœcijañskiej. Tylko tak jest mo¿liwe poznanie w³aœciwego sensu tekstów Pism Œwiêtych
Izraela. W przeciwnym razie istnia³oby niebezpieczeñstwo, ¿e egzegeza chrzeœcijañska odkrywa³aby w tekstach starotestamentowych zawsze tylko siebie. Przez
czytanie ¿ydowskiej egzegezy tekstów Starego Testamentu i przez dialog z ¯ydami Koœció³ wzbogaca siê w swojej teologii.
2.2.8 Z wymienionych powodów chrzeœcijañskie rozumienie Pisma œw. ma
ca³kiem uzasadnion¹ mo¿liwoœæ, aby nie tylko wiedzieæ o ¿ydowskiej egzegezie
Pism Œwiêtych Izraela i respektowaæ j¹, lecz aby tak¿e braæ j¹ pod uwagê przy
w³asnej egzegezie. Na p³aszczyŸnie badañ historycznych, prowadzonych w ramach nauk teologicznych, uchodzi to za procedurê ca³kiem oczywist¹. Ale tak¿e
dla kazania i nauczania koœcielnego jest rzecz¹ korzystn¹, gdy œwiadectwo wiary
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Pism Œwiêtych Izraela zostaje dowartoœciowane nie tylko w jego rozumieniu
chrzeœcijañskim powi¹zanym z Nowym Testamentem, lecz tak¿e w sposób w³aœciwy dla tych Pism, mianowicie w postawie otwartoœci wobec ¿ydowskiego a wiêc
niechrzeœcijañskiego rozumienia, z czym wi¹¿e siê zarazem otwartoœæ wobec
wynikaj¹cej z tego rozumienia tradycji hermeneutycznej.
2.2.9 Orêdzie wielkanocne powiada, ¿e wydarzenie Chrystusowe nie tylko potwierdza obietnice biblijne, lecz ¿e je zarazem na nowo interpretuje. Ale ¿ydowski sposób czytania tych samych tekstów biblijnych uœwiadamia zarazem dwie
rzeczy. Z jednej strony poznajemy, ¿e zawieraj¹ obietnice, których wype³nienie w
sposób oczywisty jeszcze nie nast¹pi³o. Z drugiej strony mo¿na dostrzec wyraŸniej, ¿e i w jaki sposób, w tradycji biblijnej, doczesno-ziemska egzystencja w ca³ej swojej ró¿norodnoœci ma powi¹zanie z Bogiem.
2.2.10 Dla zwiastowania chrzeœcijañskiego œwiadectwo Pism Œwiêtych Izraela
jest konstytutywn¹ czêœci¹ w³asnej historii objawienia. W nauce o dwóch bogach,
rozwiniêtej w drugim stuleciu przez Marcjona, dostrzec mo¿na skutki teologii,
która próbuje rozerwaæ zwi¹zek miêdzy œwiadectwem Pism Œwiêtych Izraela a
wydarzeniem Chrystusowym. Samo wydarzenie Chrystusowe zobowi¹zuje Koœció³ do zachowania œwiadomoœci, ¿e („starotestamentowe”) objawienie, poœwiadczone w Pismach Œwiêtych Izraela, nie tylko pierwotnie, lecz trwale jest
skierowane do Izraela, chocia¿ nie jest mo¿liwe skonstruowanie rozbie¿noœci pomiêdzy „Bogiem dla Izraela” a „Bogiem dla œwiata”.
2.3 Chrzeœcijañskie rozumienie Boga
2.3.1 Koœció³ wyznaje Jednego Boga Izraela. Czyni to w oparciu o œmieræ i
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jak równie¿ na podstawie wylania Ducha
Œwiêtego. Przeto rozumie tego Boga inaczej ni¿ Izrael, i mówi te¿ o tym Bogu
inaczej ni¿ czyni to Izrael. Koœció³ wyznaje trójjedynego Boga. W³aœnie w ten
sposób chce on pozostaæ wierny Jednemu Bogu Izraela. Nauka o Bogu, w jej formie chrzeœcijañskiej jako nauka o Bogu w Trójcy Jedynym, nie mo¿e byæ zrozumiana w³aœciwie bez jej Ÿród³a w objawieniu Chrystusa, i dlatego te¿ nie bez odniesienia do historii i teraŸniejszoœci Izraela.
2.3.2 Nauka o Trójcy Œwiêtej wyra¿a, ¿e Bóg z Jezusem Chrystusem w jednoœci z Duchem Œwiêtym by³ zawsze, to jest od za³o¿enia œwiata, trójjedynym Bogiem. Fundament dla tej koncepcji Boga zosta³ ju¿ po³o¿ony w pismach Nowego
Testamentu. Wprawdzie pisma nowotestamentowe nie zawieraj¹ jeszcze pojêciowo ukszta³towanej doktryny Trójcy Œwiêtej, lecz s¹ w nich ju¿ wypowiedzi na
temat preegzystencji Chrystusa, a wiêc o tym, ¿e Chrystus by³ na pocz¹tku u
Boga (J 1, 1-14; Flp 2,6; por. J 8,58). W ten sposób nawi¹zuje siê do pewnych
wypowiedzi ¿ydowskich wystêpuj¹cych ju¿ w Starym Testamencie, zw³aszcza do
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wypowiedzi dotycz¹cych preegzystencji m¹droœci (por. Prz 8,22-36). Wed³ug
wiary chrzeœcijañskiej Bóg dzia³a obecnie w Koœciele i w œwiecie za poœrednictwem Ducha Œwiêtego, który jednoczeœnie poœwiadcza i urzeczywistnia nieustann¹ obecnoœæ zmartwychwsta³ego i wywy¿szonego Chrystusa w Koœciele i w
œwiecie. Tak wiêc dla chrzeœcijan nauka o Trójcy Œwiêtej jest teologicznie w³aœciw¹ prób¹ mówienia o tajemnicy objawienia Bo¿ego. Nauka o Trójcy Œwiêtej
jest Ÿle zrozumiana, gdy interpretuje siê j¹ jako ludzki wysi³ek zdefiniowania w
ten sposób Boga. Raczej ma s³u¿yæ do powi¹zania mówienia o Jednym Bogu
(por. Pwt 6,4) z nowotestamentowym œwiadectwem o wskrzeszeniu i wywy¿szeniu Chrystusa (Flp 2, 9-11).
2.3.3 Trójjedyny Bóg, o którym mówi wyznanie chrzeœcijañskie, nie jest innym Bogiem ni¿ Ten, do którego modli siê Izrael. On jest Stwórc¹, który zawar³
dobrowolnie przymierze z Izraelem i daje mu ³askawie dowody swej obecnoœci w
Torze. Wed³ug chrzeœcijañskiego rozumienia Bóg w Chrystusie pojedna³ œwiat ze
sob¹; przez Ducha Œwiêtego to pojednawcze dzia³anie Boga staje siê pewnoœci¹
wiary, a w kazaniu zostaje obiecane i uobecnione wszystkim ludziom.
2.3.4 Wiara chrzeœcijañska poœwiadcza, ¿e Bóg dzia³a w historii, i ¿e przy tej
okazji uobecnia siê w niej – od pocz¹tku stworzenia a¿ do ostatecznego spe³nienia.
W oparciu o tradycjê biblijn¹ teologia chrzeœcijañska nie pojmuje Boga jako spoczywaj¹c¹ w sobie „najwy¿sz¹ istotê”, lecz mówi o ¿ywym, aktywnym Bogu, który
objawia siê ludziom wskutek wolnej, suwerennej decyzji. To wydarzenie objawienia ma powi¹zanie z histori¹. W tym sensie teologia chrzeœcijañska nie mówi o
„niezmiennoœci” Boga. Nie czyni ona tego chocia¿by dlatego, poniewa¿ z punktu
widzenia teologii trynitarnej pojmuje Boga jako bêd¹cego w relacji z samym sob¹.
2.3.5 Wiara chrzeœcijañska wyznaje Boga ³askawego i mi³osiernego (Ps
103,8), który objawienie swojego przymierza rozpocz¹³ ze stworzeniem w Izraelu
i z Izraelem. W Izraelu doprowadzi³ te¿ do odnowy tego przymierza. Uobecni³ siê
w ¯ydzie Jezusie i w Nim przez Ducha Œwiêtego objawi³ swoj¹ ³askê i prawdê w
ca³ej rozci¹g³oœci (J 1,14).
2.3.6 Chrzeœcijañska koncepcja Boga wi¹¿e siê z przeœwiadczeniem, ¿e, poza
objawieniem Chrystusa, równie¿ w Izraelu istnieje ¿ywe rozumienie Stwórcy
oraz Jego ³aski i prawdy, rozumienie, którego podstaw¹ i przedmiotem jest On
sam. W ten sposób przypomina siê chrzeœcijanom, ¿e Bóg ma wolnoœæ, która
sprawia, ¿e Jego Duch wieje tam, gdzie tego pragnie. Dlatego wiara chrzeœcijañska wie równie¿, ¿e opieka Boga nad ludem Izraela, który nie pojmuje Go trynitarnie, nie skoñczy³a siê w momencie wybrania Koœcio³a.
2.3.7 Gdzie do g³osu dochodzi chrzeœcijañskie rozumienie Boga, tam chodzi o
tego samego Boga, o którym mówi Izrael. Wiara chrzeœcijañska uwa¿a chrzeœci-

KOŒCIÓ£ I IZRAEL

129

jañskie i ¿ydowskie mówienie o Bogu nie tylko za dwa ró¿ne sposoby wypowiadania siê o tym samym Bogu, lecz tak¿e za wyraz dwóch ró¿nych koncepcji tego
samego Boga. Jeden Bóg jest rozumiany w œwietle objawienia Chrystusowego
inaczej ni¿ bez tego objawienia, mianowicie w pierwszym przypadku jako Ten,
który w Jezusie Chrystusie wszed³ w now¹ relacjê ze œwiatem.
Fakt, ¿e Izrael i Koœció³ maj¹ na myœli tego samego Boga, gdy o Nim mówi¹,
i ¿e mimo to w zasadniczo ró¿ny sposób mówi¹ o tym Jednym Bogu, musi byæ
przedmiotem skrupulatnej refleksji w nauce o Bogu.
Nasze pytanie brzmi: co to znaczy, ¿e Bóg otacza trosk¹ zarówno lud Izraela
jak tak¿e Koœció³? W ka¿dym razie nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e Koœció³ wraz z
Izraelem tworzy w odniesieniu do Jednego Boga pewien rodzaj jednoœci. Wiara
chrzeœcijañska ufa jednak, ¿e w Jednym Bogu istnieje jednoœæ, która obejmuje
Izrael i Koœció³, i która objawi siê w czasach ostatecznych.
2.4 Akt wybrania Bo¿ego
2.4.1 Wiara chrzeœcijañska, zgodnie z œwiadectwem w³asnym Pism Œwiêtych
Izraela, mówi o wybraniu ludu Izraela w Abrahamie i o wybraniu przez dar
Tory na Synaju. Jednoczeœnie – w analogii do pogl¹du ¿ydowskiego, ¿e Bóg
stworzy³ œwiat, aby Izrael móg³ zostaæ wybrany – wiara chrzeœcijañska mówi o
wybraniu Koœcio³a w Jezusie Chrystusie jako wybraniu przed za³o¿eniem œwiata (Ef 1,4). Obie wypowiedzi istniej¹ obok siebie – ale tak, ¿e ¿adna z nich nie
jest w stanie górowaæ nad drug¹. Gdy¿ we wierze w wybranie chodzi o wydarzenie pochodz¹ce od samego Boga, a nie o reakcjê Boga na dzia³anie ludzkie.
Motyw wybrania kieruje uwagê na dzia³anie Boga, a tym samym zostaj¹ odrzucone wszystkie roszczenia, za pomoc¹ których ludzie próbuj¹ demonstrowaæ
swoje znaczenie w œwiecie. Tote¿ ani Izrael ani Koœció³ nie mog¹ podnosiæ
roszczenia w sprawie wybrania. Jedni i drudzy mówi¹ raczej o akcie wybrania
dokonanym przez Boga, akcie, wobec którego wybrani s¹ zawsze tylko przedmiotem, nigdy zaœ podmiotem. Wed³ug koncepcji chrzeœcijañskiej wybranie
Koœcio³a przed za³o¿eniem œwiata obejmuje woln¹ decyzjê Boga w sprawie
wybrania ludu Izraela, przez co niemo¿liwa siê staje wszelka idea dotycz¹ca
odrzucenia Izraela. To¿samoœæ Koœcio³a w jego historii – nie tylko w jego historii z Bogiem, lecz tak¿e w historii „œwiata” – zale¿y od tego, ¿e nie zapomina lub nie neguje Ÿróde³ w³asnego rozwoju historycznego w ludzie Izraela, lecz
¿e trzyma siê tego dziedzictwa. Taka postawa poci¹ga za sob¹ uznanie i akceptacjê trwa³ej pozycji Izraela w historii objawienia i w konsekwencji trwa³¹ relacjê miêdzy Koœcio³em a Izraelem.
2.4.2 Objawienie ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego Jezusa jako Chrystusa
potwierdza czyn objawienia i wybrania, który Bóg zainicjowa³ z Izraelem. Wolny
akt wybrania dokonany przez Boga jest fundamentem historii stworzenia i zbawienia. Jest on podstaw¹ Jego zrz¹dzenia dokonanego jeszcze przez za³o¿eniem
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œwiata. Bóg jest Tym, który okazuje mi³oœæ w ramach wolnoœci. Wybranym
przez Niego celem stworzenia jest historyczne uobecnienie Jego odwiecznej
woli zbawczej, która uwidoczni³a siê w wydarzeniu Chrystusowym; wola ta
urzeczywistni siê w ca³ej rozci¹g³oœci w przysz³ym spe³nieniu stworzenia (por.
Kol 1,15-20; Ef 1,3-12). Wolna wola zbawcza Stwórcy jest podstaw¹ wybrania
Izraela jako ludu Bo¿ego, wybrania Koœcio³a jako ludu Bo¿ego z³o¿onego z
¯ydów i pogan i jego nieroz³¹cznego zwi¹zku z nieodwo³alnie wybranym ludem Izraela.
2.4.3 Bóg w suwerennej wolnoœci i mi³oœci wybra³ Izraela jako swój lud, zawieraj¹c z nim przymierze. Wybranie to opiera siê wy³¹cznie na litoœciwej mi³oœci Boga i obietnicy danej ojcom. Przyk³adowo mo¿na powo³aæ siê tutaj na Ksiêgê Powtórzonego Prawa 7, 6-8:
Gdy¿ ty jesteœ œwiêtym ludem PANA, Boga twego. Ciebie wybra³ PAN, Bóg twój,
spoœród wszystkich ludów na ziemi, abyœ by³ jego wy³¹czn¹ w³asnoœci¹. Nie dlatego, ¿e jesteœcie liczniejsi ni¿ wszystkie inne ludy, przylgn¹³ PAN do was i was wybra³, gdy¿ jesteœcie najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z mi³oœci swej ku wam
i dlatego, ¿e dochowuje przysiêgi, któr¹ z³o¿y³ waszym ojcom, wyprowadzi³ was
PAN mo¿n¹ rêk¹ i wybawi³ ciê z domu niewoli, z rêki faraona, króla egipskiego.
Podstawowe postanowienia tkwi¹ce w tym rozumieniu przymierza s¹ wi¹¿¹ce
dla obu testamentów Biblii chrzeœcijañskiej.
2.4.4 Bóg, wed³ug œwiadectwa opowieœci biblijnych o stworzeniu, stwarza ludzi, nie narody. Ale On stwarza ludzi nie tylko jako jednostki, lecz zarazem te¿
jako istoty spo³eczne, które wiod¹ wspólne ¿ycie i s¹ zwi¹zane ze sob¹ poprzez
pokolenia. Tak wiêc powstanie ludu Izraela mo¿na przedstawiæ jako spe³nienie
obietnicy Bo¿ej danej Abrahamowi, ¿e z jego potomstwa powstanie wielki naród
(Rdz 12,2), i w tym sensie jako „historiê rodzinn¹”.
2.4.5 Wybranie Izraela oznacza tak¿e, ¿e Bóg czyni go dopiero ludem, w³aœnie
swoim ludem. Bóg z czystego mi³osierdzia zwraca siê do ma³ej grupy ludzkiej w
Egipcie, aby j¹ wyzwoliæ z ucisku. W tym kontekœcie imiê Izrael zostaje powi¹zane z ludem po raz pierwszy w tekœcie biblijnym (Wj 1,9). Bóg w swoim przemówieniu (Wj 3, 7-10) mówi potem wyraŸnie o Izraelu jako o moim ludzie. Dla
wybrania nie ma ¿adnej innej podstawy ni¿ mi³oœæ Bo¿a.
2.4.5.1 Pisma Starego Testamentu pos³uguj¹ siê przewa¿nie s³owem hebrajskim
am na okreœlenie ludu wybranego przez Boga, natomiast innej terminologii u¿ywa
siê, gdy mowa jest o „ludach” ¿yj¹cych w otoczeniu Izraela; przewa¿nie nazywa
siê je gojim. Ale wed³ug wypowiedzi biblijnej równie¿ „mój lud” (ammi) Izraela
znajduje siê w niebezpieczeñstwie stania siê „nie-moim-ludem” (lo ammi; Oz 1,9).
Pojêcie lud Bo¿y okreœla zatem nie tylko wielkoœæ socjologiczn¹ lub biologiczn¹,
lecz w pierwszym rzêdzie i przede wszystkim opiera siê na relacji z Bogiem.
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2.4.5.2 Wyprowadzenie Izraela z domu niewoli w Egipcie jest potwierdzeniem
obietnicy wobec Abrahama dla Izraela jako ludu. W tym dzia³aniu zbawczym
Boga tkwi¹ takie dary, jak przymierze i Tora, jak równie¿ dar danego ludowi kraju. Wszystkie te dary wywar³y potem niezatarty wp³yw na ¿ycie Izraela.
2.4.6 Skoro tylko nastêpuje powi¹zanie wiary w wybranie z ¿¹dz¹ w³adzy,
utracie ulega prawda wyznania wiary, która mówi o szczególnym dzia³aniu Boga
na rzecz wyzwolenia cz³owieka z niemocy.
2.4.6.1 Jeœli wiêc Izrael uwa¿a siê za wybrany lud Bo¿y, wówczas wypowiedŸ
ta nie mo¿e stanowiæ podstawy dla roszczeñ do sprawowania w³adzy.
To samo dotyczy Koœcio³a. Jeœli chrzeœcijanie uwa¿aj¹ siê za lud Bo¿y wybrany w Chrystusie, to nie wysuwaj¹ oni przez to ¿adnych roszczeñ do sprawowania
w³adzy. Wed³ug œwiadectwa Nowego Testamentu s¹ oni wspólnot¹ tych, którzy
maj¹ dŸwigaæ krzy¿ Chrystusa. S¹ wiêc wybrani do poœwiêcenia ¿ycia w s³u¿bie
Królestwa Bo¿ego (Mk 8,35; 10,43-45).
2.4.6.2 Wybranie Izraela stwarza liniê podzia³u, któr¹ trzeba traktowaæ jako
specjalne wezwanie do s³u¿by. W przymierzu miêdzy Bogiem a ludem ca³a egzystencja ludu oddana jest w s³u¿bê wybieraj¹cego Boga. Wynika z tego praktyczny
nonkonformizm. Jest on nieod³¹cznym elementem tego, jak lud Bo¿y sam siebie
rozumie (Robert Raphael Geis), i opiera siê na deklaracji wiernoœci wobec potwierdzonego przez Boga wybrania.
To samo odnosi siê do Koœcio³a. W³aœnie jako lud Bo¿y ma on, podobnie jak
Izrael, szczególn¹ pozycjê w zeœwiecczonym œwiecie. Tytu³ lud Bo¿y mieœci w
sobie praktyczny nonkonformizm kieruj¹cy siê wskazaniami Bo¿ymi.
2.4.7 Zgodnie z rozumieniem biblijnym, z wybraniem ludu wi¹¿e siê zobowi¹zanie. Jedynoœæ Boga sprawia, ¿e wszelkie czyny cz³owieka mieszcz¹ siê w horyzoncie pierwszego przykazania. Podporz¹dkowanie ludu Bo¿ego woli tego Boga
kulminuje w zakazie oddawania czci obcym bogom. Przez to lud Bo¿y ma ró¿niæ
siê w sposób szczególny od ludów, które go otaczaj¹.
2.4.7.1 Dziêki Jezusowi Chrystusowi Koœció³ doszed³ do zrozumienia sensu
i znaczenia pierwszego przykazania. Spotkanie z Bo¿ym ludem Izraela stanowi
dla Koœcio³a sta³e przypomnienie o naczelnym znaczeniu pierwszego przykazania dla wiary i dzia³ania. Z Bo¿ego aktu wybrania wynikaj¹ okreœlone zobowi¹zania dla ¿ycia wybranej przez Boga wspólnoty. Izrael, jako lud wybrany przez
Boga, zdany jest na Bo¿e wskazania, Torê, i jest zwi¹zany z Bogiem poprzez
przykazanie mi³oœci. Dla wspólnoty chrzeœcijañskiej jej wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa jest reakcj¹ na samoobjawienie Boga i zarazem odpowiedzi¹ na
pierwsze przykazanie. Wybranie w Chrystusie zawiera zobowi¹zanie do przestrzegania przykazania, aby mi³owaæ Jednego Boga i bliŸniego (Mk 12,28-32;
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Rz 13,8n), i wype³nienia polecenia : Jedni drugich brzemiona noœcie, a tak wype³nicie zakon Chrystusowy (Ga 6,2).
2.4.7.2 Naœladowanie Jezusa Chrystusa oznacza dla Koœcio³a, ¿e wy³¹cznie
przez wiarê w czyn zbawczy Boga w Chrystusie darowane bywaj¹ odpuszczenie grzechów, sprawiedliwoœæ i ¿ycie wieczne (Confessio Augustana, art. IV). Z
tego wynika, ¿e wiara powinna wydawaæ dobre owoce i dobre uczynki; wierz¹cy nie maj¹ jednak pok³adaæ ufnoœci w uczynkach, gdy¿ wiedz¹, ¿e odpuszczenie grzechów i usprawiedliwienie otrzymujemy przez wiarê w Chrystusa (Confession Augustana, art. VI). Koœció³ wyznaje, ¿e Zgodnie ze œwiadectwem Pisma Œwiêtego, Jezus Chrystus jest jedynym S³owem Boga. Tylko Jego
powinniœmy s³uchaæ, tylko Jemu powinniœmy ufaæ i byæ pos³uszni zarówno w
¿yciu jak i wobec œmierci; jak Chrystus oznajmia nam w imieniu Boga przebaczenie wszystkich naszych grzechów, tak te¿ wzywa w imieniu Boga, abyœmy
oddali Mu ca³e swoje ¿ycie (Barmeñska Deklaracja Teologiczna z 31 maja 1934
roku, teza I i II).
2.4.8 Elementem realizmu Pism Œwiêtych Izraela jest to, ¿e w sposób jasny i
bezstronny mówi¹ równie¿ o wadach ludu Bo¿ego, daj¹c z tego powodu wyraz
swojemu ubolewaniu. Tendencjê tê mo¿na dostrzec szczególnie w ostrej krytyce
stosowanej przez proroków. Ale z ³aski Bóg pozostaje wierny swojemu ludowi.
Znajduje to odzwierciedlenie w idei, ¿e ten lud jest Bo¿¹ w³asnoœci¹; Bóg walczy
o swój lud i nie rezygnuje z podejmowania tego wysi³ku (por. Oz 2, 19-25).
To samo mo¿na powiedzieæ w odniesieniu do Koœcio³a. Musi on w swojej teologii w sposób jasny i bezstronny mówiæ równie¿ o swoich wadach, daj¹c z tego
powodu wyraz swojemu ubolewaniu. Ma to ju¿ miejsce w listach Nowego Testamentu, tak dzieje siê te¿ w samokrytyce nauki koœcielnej. Mimo to tak¿e Koœcio³owi wolno ufaæ i polegaæ na ³asce Bo¿ej, na wiernoœci i sta³oœci poparcia Boga
dla Jego ludu. Jak¿e inaczej, w obliczu w³asnej historii, Koœció³ móg³by ¿ywiæ
nadziejê na przetrwanie?
2.4.9 Wszelkie próby teologiczne, zmierzaj¹ce do wyjaœnienia i pe³nego zrozumienia Bo¿ego wybrania, napotykaj¹ granice. Wiernoœæ Boga wobec obietnicy
danej w Jego wybraniu przewiduje mo¿liwoœæ s¹du. Zwiastowanie prorockie w
Izraelu podkreœla³o nieustannie to powi¹zanie miêdzy wybraniem i s¹dem. W podobny sposób wyra¿a to tak¿e Nowy Testament, maj¹c na myœli Koœció³ i chrzeœcijan (2 Kor 5,10).
2.5 Koœció³ jako lud Bo¿y – Izrael jako lud Bo¿y
2.5.1 Koœció³ ma swoje Ÿród³o w doœwiadczeniu wielkanocnym uczniów Jezusa. Koœció³ trzymaj¹c siê tego Ÿród³a, trzyma siê Izraela. To przekonanie musi
dojœæ wyraŸnie do g³osu w nauce o Koœciele, eklezjologii.
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2.5.2 W nawi¹zaniu do myœli Paw³a, Koœció³ mo¿na rozumieæ jako wspólnotê
powo³an¹ w Chrystusie. Usprawiedliwienie z wiary, objawione w wydarzeniu
Chrystusowym i obiecane cz³owiekowi, jawi siê jako potwierdzenie dzia³ania
Bo¿ego ju¿ wobec Abrahama (Rz 4). W podobny sposób aposto³ widzi zapowiedŸ przyjêcia ludów przez Boga w obietnicy danej Abrahamowi (Ga 3,6-8).
2.5.3 Na podstawie uzasadnionej biblijnie pewnoœci wiary i prawdy Izrael
uwa¿a siê niezmiennie za lud Bo¿y. Poniewa¿ nie podziela wiary chrzeœcijañskiej, ¿e teksty biblijne („starotestamentowe”) zapowiadaj¹ wybranie Koœcio³a,
przeto musi pojawiæ siê kwestia paralelnego wybrania Izraela i wybrania Koœcio³a przez tego samego Boga.
Prawdziwe s¹ oba stwierdzenia: Bóg wybra³ lud Izraela i Bóg wybra³ Koœció³
z³o¿ony z ¯ydów i narodów, czyni¹c go przez to swoj¹ w³asnoœci¹. Bóg przez
dar Tory zapewni³ Izraelowi swoje przymierze. W odnowie, pog³êbieniu i poszerzeniu tego przymierza z Izraelem jedynie z ³aski, Bóg obieca³ swoj¹ sprawiedliwoœæ wszystkim, którzy wierz¹ w Jego dzia³anie w Chrystusie.
2.5.3.1 Wed³ug obrazu drzewa oliwnego, przedstawionego przez Paw³a w Liœcie do Rzymian 11, akt Bo¿ego wybrania stanowi na samym pocz¹tku jednoœæ
(korzeñ); odnosi siê on najpierw wy³¹cznie do drzewa oliwnego Izraela. Lecz
Bóg z powodu niewiary od³ama³ z tego drzewa niektóre ga³êzie i na ich miejsce
wszczepi³ inne (Rz 11, 17nn). Dla Paw³a drzewo oliwne obejmuje wszystkich nosicieli obietnicy Abrahama, wybranych preegzystentn¹ decyzj¹ Boga. Drzewo
oliwne nie jest wiêc identyczne z empirycznym ludem Izraela. Pawe³ jest jednak
pewny tego, ¿e mimo wszystko zbawcza obietnica Boga wobec ca³ego Izraela
obowi¹zuje niezmiennie, i ¿e zatem wybranie Izraela nadal pozostaje w mocy,
chocia¿ wiêkszoœæ ludu Bo¿ego nie uznaje dzia³ania Boga w Chrystusie. Pawe³
widzi w tym niewiarê (11, 23). Ale mówi te¿ o tym, ¿e Bóg u kresu dziejów bêdzie móg³ znowu wszczepiæ odciête ga³êzie (11, 24). Przejmuje on z Biblii obietnicê Boga, ¿e wybawiciel przyjdzie z Syjonu, i ¿e w ten sposób bêdzie zbawiony
ca³y Izrael (11, 26n); wszystko to dziaæ siê bêdzie poza sfer¹ oddzia³ywania historycznego Izraela i Koœcio³a.
2.5.3.2 Pawe³ rozumie w³¹czenie pogan do pierwotnego wybrania, wszczepienie dzikich ga³êzi w szlachetne drzewo oliwne, wrêcz jako znak, ¿e Bóg na samym koñcu tak¿e nie inaczej post¹pi wobec od³amanych ga³êzi. Dla Paw³a poganie nie zajêli bynajmniej miejsca ¯ydów, lecz Bóg jest Tym, który dzia³a suwerennie wobec jednych i drugich (Rz 11, 21-24).
2.5.4 Nowy Testament mówi w dwóch miejscach wyraŸnie o Koœciele jako
ludzie Bo¿ym. W obu przypadkach, zarówno w I Liœcie Piotra (2, 9n), jak równie¿ w Liœcie do Tytusa (2, 14), wypowiedzi biblijne, „starotestamentowe”, s¹
stosowane wobec wspólnoty chrzeœcijañskiej. W wypowiedziach tych nie mówi
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siê ani o wydziedziczeniu lub zast¹pieniu Izraela jako ludu Bo¿ego, ani w inny
sposób nie daje siê zauwa¿yæ dyskredytacja Izraela. Trzeba jednak powiedzieæ,
¿e w tekstach tych w ogóle nie zauwa¿a siê wspó³czesnego, nie wierz¹cego w
Chrystusa Izraela. Nigdzie w Nowym Testamencie nie ma mowy o nowym ludzie
Bo¿ym, który by³by przeciwstawiany staremu ludowi Bo¿emu.
2.5.5 Z powy¿szego wynikaj¹ wnioski dla w³aœciwego pos³ugiwania siê pojêciem Koœcio³a jako ludu Bo¿ego.
2.5.5.1 By³oby nadu¿yciem tytu³u ludu Bo¿ego, gdyby przypisywanie go Koœcio³owi poci¹ga³o za sob¹ odmawianie tego tytu³u Izraelowi.
2.5.5.2 Okreœlenie lud Bo¿y jest stosowane w³aœciwie wobec Koœcio³a tam,
gdzie jako wspólnota stworzona przez wybranie Boga zostaje objêty obietnic¹
spe³nienia w czasach ostatecznych. Ta obietnica zbawienia dotyczy ca³ego stworzenia. Przeto w³aœciwe rozumienie Koœcio³a jako ludu Bo¿ego daje te¿ zawsze
wyraz relatywizacji Koœcio³a w jego odniesieniu do spe³nienia, które jeszcze nie
nast¹pi³o. Wyra¿a ono, ¿e Koœció³ jest pos³any do dawania œwiadectwa i s³u¿by, i
¿e z tego powodu nie mo¿e domagaæ siê ¿adnych przywilejów.
2.5.6 W Koœcio³ach wyros³ych z Reformacji nazywanie siebie ludem Bo¿ym
nie mia³o przez d³u¿szy czas wiêkszego znaczenia. Przez d³ugi czas, tak¿e w teologicznej refleksji i w samozrozumieniu Koœcio³ów, g³ówna uwaga skupia³a siê
na ludzie jako naturalnej wspólnocie.
Dopiero gdy w wyniku katastrofalnych doœwiadczeñ to rozumienie utraci³o
swoj¹ dominuj¹c¹ pozycjê, mo¿na by³o w ruchu ekumenicznym siêgn¹æ po pojêcie Koœcio³a jako ludu Bo¿ego. Od Zgromadzenia za³o¿ycielskiego Œwiatowej
Rady Koœcio³ów w 1948 roku pojêcie to okreœla Koœció³ jako wspólnotê przekraczaj¹c¹ wszystkie naturalne narody, stworzon¹ przez wybranie Boga, d¹¿¹c¹
do spe³nienia w czasach ostatecznych oraz zobowi¹zan¹ do œwiadectwa i s³u¿by
w perspektywie tego spe³nienia. Z œwiadectwem tym wi¹¿e siê poœwiadczenie
trwa³ej wiêzi miêdzy Koœcio³em jako ludem Bo¿ym przez Bo¿e wybranie a
Izraelem jako ludem Bo¿ym przez Bo¿e wybranie. Ta myœl zosta³a rozwiniêta
w studium Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów „Koœció³ Jezusa Chrystusa”
z 1994 roku.
W Koœciele rzymskokatolickim dziêki II Soborowi Watykañskiemu pojêcie
lud sta³o siê wa¿ne dla rozumienia istoty Koœcio³a w ogólnym kontekœcie Bo¿ego
aktu wybrania.
2.5.7 Koœció³ nie jest tylko wielkoœci¹ „historyczn¹”, lecz równie¿ przedmiotem wiary. Ukazuje to akcent eklezjologiczny trzeciego artyku³u starokoœcielnego
wyznania wiary, który mówi o Duchu Œwiêtym. Koœció³ jest zarówno widzialn¹
wspólnot¹ ludzi, jak i ukrytym dzie³em Boga.
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2.5.8 Pe³nej ekumenicznoœci Koœcio³a nie da siê wyraziæ w sposób zadowalaj¹cy
za pomoc¹ okreœleñ odnosz¹cych siê tylko do Koœcio³a. Nie da siê tego uczyniæ ju¿
chocia¿by dlatego, poniewa¿ dla Koœcio³a, zgodnie z jego samozrozumieniem, nie
jest mo¿liwe postrzeganie samego siebie wy³¹cznie i zasadniczo jako Koœcio³a z³o¿onego z narodów, a wiêc tylko jako Koœcio³a poganochrzeœcijañskiego.
2.5.9 Tytu³ lud Bo¿y jest zdrow¹ relatywizacj¹, gdy¿ umieszcza Koœció³ w
szerszym ogólnym kontekœcie, który wskazuje na ogólnoludzk¹ perspektywê
woli zbawczej Boga. Obok teologii wybrania i przymierza, perspektywa eschatologiczna jest g³ówn¹ cech¹ charakterystyczn¹ teologicznie poprawnego rozumienia ludu Bo¿ego. Koœció³ jako lud Bo¿y nie jest jeszcze miejscem spe³nienia. Jest
on raczej w drodze do obiecanego królestwa chwa³y Bo¿ej. Dlatego okreœlenie
Koœcio³a jako ludu Bo¿ego zgodnie z jego teologiczn¹ zawartoœci¹ nie jest samookreœleniem, lecz przyznanym Koœcio³owi sola gratia honorowym tytu³em, który
w obliczu jego rzeczywistej kondycji winien byæ raczej przedmiotem zawstydzenia ni¿ potwierdzenia. Koœció³ sam z siebie nie mo¿e chcieæ byæ ludem Bo¿ym, w
konsekwencji nie mo¿e pos³ugiwaæ siê tym tytu³em w celu wywo³ania wra¿enia
w œwiecie. Ten honorowy tytu³ mo¿e byæ dla niego tylko przedmiotem nieustannego wielbienia czynów wiecznie ¿ywego Chrystusa.
2.5.10 Dopiero gdy dzieje œwiata osi¹gn¹ swój ostateczny cel w Bogu, lud
Bo¿y bêdzie móg³ wyst¹piæ w roli, jak¹ Bóg dla niego przewidzia³. Do tego momentu teologia nie bêdzie w stanie wyjaœniæ tajemnicy zwi¹zanej z relacj¹ miêdzy Koœcio³em i Izraelem. Koœció³ wyznaje, ¿e zosta³ stworzony w wyniku Bo¿ego aktu wybrania, i ¿e dziêki temu – wraz z Izraelem – jest ludem Bo¿ym. Mówienie o ludzie Bo¿ym jest wyznaniem wiary w Boga i wielbieniem Go.

3. Wspó³¿ycie Koœcio³a z Izraelem
3.1 Z tego co zosta³o powiedziane wynikaj¹ konsekwencje dla okreœlenia relacji
miêdzy Koœcio³em a Izraelem. Koœció³ uwa¿a siê za wspólnotê wybran¹ suwerennie przez Boga Izraela. Widzi w sobie wspólnotê za³o¿on¹ w Jezusie Chrystusie
przez wiarê w objawienie Boga Izraela. Izrael postrzega on jako lud, który poznaje
i czci Boga w perspektywie objawienia poœwiadczonego w jego Pismach Œwiêtych,
z pominiêciem wiary w Chrystusa. Ale w³aœnie z punktu widzenia objawienia w
Chrystusie nie da siê powiedzieæ, ¿e Izrael trzeba postrzegaæ tylko jako historycznie przebrzmia³y kontekst wydarzenia Chrystusowego, czyli jako wielkoœæ „minion¹”. Sprawy maj¹ siê raczej tak, ¿e Izrael jest niezmiennie konstytutywnym, a
nie przebrzmia³ym punktem odniesienia objawienia Bo¿ego w Jezusie z Nazaretu
jako Chrystusie. Wiara wie, ¿e w historii Boga i Jego stworzenia, od pocz¹tku do
czasów ostatecznych, lud Izraela zachowuje swoje trwa³e miejsce.
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3.1.1 Z punktu widzenia wiary chrzeœcijañskiej trzeba powiedzieæ, ¿e trwa³e
miejsce, bêd¹ce udzia³em Izraela, jest rezultatem Bo¿ego aktu wybrania. Sam
Izrael definiuje siebie jako kontekst ¿ycia ludu. Chrzeœcijanie wiedz¹, ¿e wspólnota ludu Izraela opiera siê na Bo¿ym akcie wybrania, który nawi¹zuje do kontekstu ¿yciowego maj¹cego wymiar spo³eczny i religijny.
3.1.2 W judaizmie istniej¹ ró¿ne definicje tego, czym jest Izrael. Obok stanowiska ortodoksyjnego, zgodnie z którym ¯ydem jest ten, kto urodzi³ siê z ¿ydowskiej matki, istnieje te¿ idea pochodzenia od ojca.
Nie wolno jednak przeoczyæ, ¿e istniej¹ te¿ ¯ydzi niereligijni, dla których ich
przynale¿noœæ do ludu Izraela bynajmniej nie jest identyczna z przynale¿noœci¹
do ludu Bo¿ego. Nale¿y respektowaæ wystêpuj¹c¹ wœród ¯ydów ró¿norodnoœæ
rozumienia samych siebie.
3.1.3 Wszystkim wypowiedziom judaizmu o sobie wspólne jest to, ¿e lud Izraela
uwa¿a siê tak¿e za lud w sensie spo³ecznym, za wspólnotê, która reprodukuje i utrzymuje siebie przez stosunki pokrewieñstwa na przestrzeni dziejów od czasów biblijnych. Akcent po³o¿ony na Bo¿ym akcie wybrania ukazuje jednak, ¿e pojêcie lud
Bo¿y nie s³u¿y w pierwszym rzêdzie do okreœlenia wielkoœci socjologicznej lub biologicznej, lecz ¿e przede wszystkim ma ono podstawê teologiczn¹. Ale ta podstawa teologiczna implikuje potem specyficzn¹ socjologiê. Polega ona na podkreœlaniu nadrzêdnoœci wspólnoty wobec jednostki, lecz bez deprecjonowania tej ostatniej. W ten
sposób otwiera siê bogata w konsekwencje perspektywa kszta³towania ¿ycia tego
ludu. Jedn¹ z tych konsekwencji jest zwi¹zanie Izraela z przykazaniami Tory.
3.2 Zwiastowanie chrzeœcijañskie odbywa siê publicznie i jest skierowane do
wszystkich ludzi. Odbywa siê ono w kontekœcie dialogu z religiami œwiata i w
konwersacji z œwiatopogl¹dami niereligijnymi. Wobec nich wszystkich chrzeœcijanie s³owem i czynem daj¹ w sposób oczywisty œwiadectwo swojej wierze.
Powy¿sze stwierdzenia odnosz¹ siê tak¿e do spotkania z ¯ydami. Wspólnota
œwiadectwa Boga Izraela i wyznanie suwerennego aktu wybrania przez tego Jednego Boga s¹ wa¿kimi argumentami przemawiaj¹cymi za tym, aby Koœcio³y powstrzymywa³y siê od wszelkiej dzia³alnoœci zmierzaj¹cej do nawracania ¯ydów
na chrzeœcijañstwo.
3.2.1 Koœció³ jest œwiadom tego, ¿e jego pocz¹tki znajduj¹ siê w Izraelu, a to
oznacza, ¿e we wczesnym chrzeœcijañstwie zwiastowanie Ewangelii kierowane
by³o w pierwszym rzêdzie w stronê Izraela. Sporn¹ teologicznie nie by³a kwestia
dotycz¹ca prawa zwiastowania wydarzenia wielkanocnego wœród ¯ydów; przeciwnie, specjalnego uzasadnienia teologicznego potrzebowa³a misja wœród pogan. Aposto³ Pawe³ mia³ nadziejê, ¿e przy okazji swej pracy jako aposto³ pogan
pozyska dla wiary w objawienie Bo¿e w Chrystusie tak¿e cz³onków ludu Izraela
(Rz 11, 13n). W Liœcie do Rzymian 11, 26-32 daje on zapewnienie, ¿e Bóg na

KOŒCIÓ£ I IZRAEL

137

koñcu dziejów zmi³uje siê nad Izraelem, i to tak¿e wówczas, gdy mimo up³ywu
czasu wiêkszoœæ Izraelitów nie przyjmie wiary w Chrystusa.
3.2.2 Wiarygodnoœæ œwiadectwa chrzeœcijañskiego z koniecznoœci znajduje siê
pod wp³ywem konkretnych doœwiadczeñ, które czyni¹ ¯ydzi z chrzeœcijanami.
Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e doœwiadczenia, jakie ¯ydzi poczynili z chrzeœcijanami,
przyczynia³y siê bardzo czêsto do zakwestionowania podstaw wiarygodnoœci
œwiadectwa chrzeœcijañskiego. Chrzeœcijanie musz¹ pamiêtaæ o tym zawsze i
wszêdzie, gdy daj¹ œwiadectwo swojej wierze.

Czêœæ trzecia

KOŒCIÓ£ W OBECNOŒCI IZRAELA
Z doœwiadczeñ opisanych w czêœci I i przeœwiadczeñ uzyskanych w czêœci II
w zakresie teologicznego definiowania stosunków miêdzy Koœcio³em a Izraelem,
wynikaj¹ konsekwencje dla ¿ycia praktycznego Koœcio³a. Uznanie faktu, ¿e wiara chrzeœcijañska powsta³a w Izraelu, i ¿e Koœció³ od historycznych pocz¹tków
do dnia dzisiejszego jest zwi¹zany z Izraelem, prowadzi do przekonania, ¿e w
¿yciu Koœcio³a trzeba siê zaj¹æ intensywniej Izraelem. Koœcio³y istniej¹ w œwiecie obok empirycznie postrzeganych form egzystencji ¿ydowskiej. Ma to konsekwencje zw³aszcza w dziedzinie refleksji nad chrzeœcijañsk¹ praktyk¹ kultow¹ i
chrzeœcijañskim œwiadectwem wiary w kontekœcie Izraela. Nieustannym zadaniem Koœcio³a jest refleksja nad jego miejscem w œwiecie, która w sposób szczególny winna uwzglêdniaæ jego stosunek do Izraela. Zrozumienie w³asnego miejsca w dziejach bêdzie oznaczaæ, ¿e Koœció³ we wszystkich sferach swojej dzia³alnoœci przemyœli tak¿e etyczne wyzwania naszej epoki w œwietle tradycji biblijnej.
W zwi¹zku z tym nale¿y przypomnieæ o podkreœlonym w czêœci I przeœwiadczeniu, ¿e kiedy Koœcio³y zwi¹zane z Leuenbersk¹ Wspólnot¹ Koœcieln¹ definiuj¹
swój stosunek do Izraela, wówczas musz¹ uwzglêdniaæ powi¹zanie tego problemu z ka¿dorazowym kontekstem narodowym i zwracaæ uwagê na wynikaj¹ce z
tego faktu ró¿ne formy podejœcia w Koœcio³ach do tej kwestii.

1. Konsekwencje dla praktyki koœcielnej
Konsekwencje dla praktyki koœcielnej dotycz¹ szczególnie (1.1) pracy parafialnej i dzia³alnoœci kierownictw koœcielnych, (1.2) zwiastowania i nauczania
koœcielnego, (1.3.) nabo¿eñstwa i kalendarza œwi¹t, jak równie¿ (1.4) kszta³ce-
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nia i dokszta³cania koœcielnego. Ka¿dy podrozdzia³ zamykaj¹ zalecenia praktyczne, które w Koœcio³ach powinny byæ przedyskutowane i realizowane odpowiednio do mo¿liwoœci lokalnych.
1.1 Praca parafialna i dzia³alnoœæ kierownictw koœcielnych
1.1.1 Koœcio³y ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za to, aby Ewangelia o Jezusie
Chrystusie zachowa³a swój blask i przejrzystoœæ. Dlatego musz¹ dbaæ o to, aby
to¿samoœæ chrzeœcijañska nie umacnia³a siê kosztem dewaluacji i zniekszta³cenia
wiary ¿ydowskiej. Rzecz¹ konieczn¹ jest powi¹zanie w³asnej to¿samoœci i pewnoœci wiary z rozumiej¹cym ws³uchiwaniem siê w to wszystko, co na temat w³asnej wiary i to¿samoœci ma do powiedzenia Izrael. Refleksja nad relacj¹ miêdzy
Koœcio³em a Izraelem, zgodna z Pismem Œwiêtym i poprawna teologicznie, jest
sta³ym zadaniem Koœcio³ów.
1.1.2 W walce z wszelkimi formami dyskryminacji, rasizmu i antysemityzmu
Koœció³ widzi swoje miejsce po stronie Izraela. Wspólnoty chrzeœcijañskie zyskuj¹ na wiarygodnoœci, gdy s¹ gotowe do przejmowania odpowiedzialnoœci spo³ecznej równie¿ za sprawy, które nie wchodz¹ w zakres ich bezpoœredniej dzia³alnoœci. Wspieraj¹ one zrozumienie dla spraw i praw ludzkich na podstawie chrzeœcijañskiego obrazu cz³owieka. Staraj¹ siê o obiektywn¹ prezentacjê historii i
krytyczn¹ refleksjê nad aktualn¹ sytuacj¹ w takich sprawach, jak wrogoœæ wobec
obcych, rasizm, podejœcie do innych kultur, religii i mniejszoœci etnicznych.
Wa¿n¹ podbudowê dla powy¿szych zagadnieñ mo¿e stanowiæ problematyka z zakresu „Koœcio³a i Izraela”, która dla wspólnot chrzeœcijañskich wi¹¿e siê œciœle z
ich teologicznymi korzeniami.
Na co dzieñ zbory maj¹ do czynienia z ró¿nymi sytuacjami, tote¿ odpowiednio
do nich poszukuj¹ ró¿nych form zaanga¿owania i komunikacji. Wysi³ek zmierzaj¹cy do przypomnienia dziejów wczeœniej istniej¹cych gmin ¿ydowskich we w³asnym œrodowisku przyczyni³ siê w wielu wspólnotach chrzeœcijañskich do rozbudzenia wra¿liwoœci na historiê i czasy wspó³czesne.
1.1.3 Z przyczyn historycznych i teologicznych Koœció³ jest z³¹czony w solidarnoœci z Izraelem. Stwierdzenie to jest aktualne tak¿e wówczas, gdy Koœcio³y
zajmuj¹ krytyczne stanowisko wobec konfliktu arabsko-izraelskiego i aktualnych
decyzji rz¹du Pañstwa Izrael. Koœcio³y musz¹ wystêpowaæ przeciw wszelkim
tendencjom oczerniaj¹cym ruch syjonistyczny, który doprowadzi³ do powstania
Pañstwa Izrael, i zarzucaj¹cym mu d¹¿enia rasistowskie. Koœcio³y popieraj¹
wszystkie wysi³ki Pañstwa Izrael i jego s¹siadów, zw³aszcza Palestyñczyków,
zmierzaj¹ce, przy zachowaniu wzajemnego szacunku, do ustanowienia i zachowania bezpiecznego, trwa³ego i sprawiedliwego pokoju.
Kwestia, czy powstanie i istnienie Pañstwa Izrael ma tak¿e dla chrzeœcijan teologiczne znaczenie, znajduje w Koœcio³ach ró¿n¹ odpowiedŸ i stanowi dla nich
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wyzwanie. W tym kontekœcie odrzuciæ trzeba wszelkie bezpoœrednie polityczne
wykorzystanie obietnic biblijnych dotycz¹cych tego kraju. W podobny sposób nie
do przyjêcia s¹ wszelkie interpretacje, które te obietnice traktuj¹ jako nieaktualne
w œwietle wiary chrzeœcijañskiej. Chrzeœcijañskie postrzeganie wybrania Izraela
jako ludu Bo¿ego w ¿adnym wypadku nie mo¿e prowadziæ do tego, aby ucisk
mniejszoœci politycznych, etnicznych i religijnych by³ legitymizowany religijnie.
1.1.4 W konwersacji z innymi religiami, zw³aszcza z islamem w wielu krajach
europejskich, zbory chrzeœcijañskie i ich cz³onkowie stoj¹ dzisiaj bardziej ni¿
kiedykolwiek przedtem wobec wyzwania poœwiadczenia i przemyœlenia swej
wiary w dialogu i sporze. Równie¿ w tym przypadku musi obowi¹zywaæ zasada,
aby o szczególnych zwi¹zkach ³¹cz¹cych chrzeœcijan i ¯ydów mówiæ przy
uwzglêdnieniu ka¿dorazowego kontekstu – podczas nauczania religii, przygotowania do konfirmacji, katechezy, edukacji doros³ych, jak równie¿ w grupach roboczych i studialnych.
1.1.5 Zalecenia
– Koœcio³y powinny popieraæ nieustannie dzia³alnoœæ grup roboczych, które
zajmuj¹ siê refleksj¹ nad teologicznymi i spo³ecznymi konsekwencjami spotkania
miêdzy Koœcio³em i Izraelem, oraz wykorzystywaæ ten dorobek we wszystkich
dziedzinach swojej dzia³alnoœci. W miarê mo¿liwoœci nale¿y wci¹gaæ do tej pracy partnera ¿ydowskiego.
– Koœcio³y winny utrzymywaæ ze sob¹ ¿yw¹ wymianê pogl¹dów na temat ich
specyficznej pracy zmierzaj¹cej do wyjaœnienia stosunków miêdzy Koœcio³em a
Izraelem. Powinny dzieliæ siê wzajemnie ze sob¹ przemyœleniami dotycz¹cymi
tego zagadnienia. Dlatego Koœcio³y winny staraæ siê o ustanowienie i utrzymanie
¿ywych kontaktów na wszystkich p³aszczyznach z gminami ¿ydowskimi w swoim s¹siedztwie. Wobec nowych zjawisk wystêpuj¹cych w ³onie gmin ¿ydowskich
w Europie, a wywo³anych przez ruchy migracyjne, winny staraæ siê o praktyczn¹
solidarnoœæ tam wszêdzie, gdzie jest ona dobrze widziana.
– Koœcio³y winny utrzymywaæ aktywne kontakty i wspieraæ cz³onkostwo w
takich organizacjach, które zrzeszaj¹ przedstawicieli Koœcio³a i Izraela lub poœwiêcaj¹ siê d¹¿eniom na rzecz porozumienia, pokoju i rozwoju na Bliskim
Wschodzie.
1.2 Zwiastowanie i nauczanie koœcielne
1.2.1 Wiara chrzeœcijañska powstaje przez œwiadectwo, które opowiada innym
o tej wierze, i równie¿ ¿yje z tego œwiadectwa. Chrzeœcijanie przekazuj¹ dalej
poselstwo o Jednym Bogu, którego wyznaj¹ jako Stwórcê i Zbawiciela. Chrzeœcijanie uznaj¹, ¿e ¯ydzi równie¿ sk³adaj¹ œwiadectwo o tym Jednym Bogu. Dlatego
zwiastowanie koœcielne mo¿e w kazaniu i nauczaniu zwróciæ uwagê na elementy
wspólne, na to, co ³¹czy ¯ydów i chrzeœcijan. Przy tej okazji w sposób szczegól-
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ny nale¿y przypomnieæ, ¿e chrzeœcijanie czytaj¹ Tanach jako swój Stary Testament, i ¿e z ¯ydami ³¹czy ich nadzieja, której spe³nienia jedni i drudzy oczekuj¹
na swój sposób.
1.2.2 Kazanie chrzeœcijañskie jest zwiastowaniem ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego Jezusa Chrystusa. Zwiastowanie chrzeœcijañskie odbywa siê
zgodnie z pierwszym przykazaniem, daj¹c œwiadectwo o Jednym i Jedynym
Bogu Izraela. Wyznaje ono Jednego Boga w jednoœci Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Tak wiêc towarzyszy mu napiêcie pomiêdzy tym co ³¹czy a tym co dzieli.
Œwiadcz¹c o jednoœci Boga ukazuje, ¿e g³oszenie Chrystusa równie¿ odbywa siê
„w obecnoœci Izraela”.
1.2.3 Chrzeœcijanie i ¯ydzi, jedni wobec drugich, daj¹ œwiadectwo o swojej
wierze. W procesie tym artykulacja chrzeœcijañskich przekonañ religijnych musi
wzi¹æ pod uwagê nieszczêsn¹ historiê prób chrzeœcijañskich pozyskania ¯ydów
dla wiary w Jezusa Chrystusa. Tote¿ odpowiednie œwiadectwo chrzeœcijañskie
wobec Izraela winno unikaæ szczególnie tych wszystkich form, które mog³yby
wzbudziæ podejrzenie, ¿e chce siê wykorzystaæ trudn¹ sytuacjê ¯ydów.
1.2.4 Zwiastowanie Koœcio³a musi sprzeciwiaæ siê wszelkiej formie „zapominania o Izraelu”. Musi traktowaæ z powag¹ znaczenie takich cech Boga, jak Jego wyj¹tkowoœæ i nieporównywalnoœæ, które w szczególny sposób podkreœla judaizm.
Apel o nawrócenie do Jednego Boga ³¹czy ze sob¹ Koœció³ i Izrael. Znajduje to
swoje odbicie szczególnie tam, gdzie zwiastowanie koœcielne przekazuje dalej orêdzie o mi³osierdziu Bo¿ym, poœwiadczone w Torze i w innych czêœciach Pism
Œwiêtych Izraela, czyli w chrzeœcijañskim Starym Testamencie. Koœció³ i Izrael poœwiadczaj¹ w taki sam sposób, ¿e w tym mi³osierdziu mieœci roszczenie wszystkich
istot ludzkich do sprawiedliwoœci i prawo stworzenia do integralnoœci.
1.2.5 Zalecenia
– Zwiastowanie chrzeœcijañskie musi wyra¿aæ powi¹zanie wiary chrzeœcijañskiej z judaizmem. W sposób szczególny musi siê sprzeciwiaæ wszelkim próbom
przeciwstawiania rzekomo niemi³osiernego, mœciwego Boga Starego Testamentu
mi³osiernemu, ³askawemu Bogu Nowego Testamentu. Musi przyczyniæ siê do
przezwyciê¿enia funkcjonuj¹cego do dnia dzisiejszego zarzutu, jakoby ¯ydzi byli
mordercami Boga.
– Zwiastowanie chrzeœcijañskie musi staraæ siê o zrównowa¿one wypowiedzi
na temat judaizmu i jego wiary. Musi ono, na przyk³ad, unikaæ powielania stereotypów, jakoby pobo¿noœæ ¿ydowska opiera³a siê na prawie, jak równie¿ mieæ
wzgl¹d na to, jak ¯ydzi rozumiej¹ samych siebie.
– Niezdecydowanie w siêganiu po starotestamentowe teksty kazalne, daj¹ce
siê zauwa¿yæ w niektórych Koœcio³ach do chwili obecnej, wymaga krytycznej refleksji i przezwyciê¿enia. W tym celu niezbêdny jest wzmo¿ony wysi³ek wiedzy
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starotestamentowej i homiletyki na rzecz hermeneutyki przydatnej kazaniu chrzeœcijañskiemu; potrzebna jest równie¿ rewizja zestawu perykop kazalnych, a tak¿e
zachêta do pos³ugiwania siê tekstami starotestamentowymi jako czytaniami i tekstami kazalnymi.
1.3. Nabo¿eñstwo i kalendarz œwi¹t
1.3.1 W nabo¿eñstwie i celebracji Koœció³ poœwiadcza swoj¹ ³¹cznoœæ z Izraelem przez wiarê w Jednego Boga, który stworzy³ jedn¹ ludzkoœæ.
1.3.2 Wiele elementów liturgicznych nabo¿eñstwa chrzeœcijañskiego – jak
czytanie psalmów, ustalone formy modlitw, równie¿ liturgiczny porz¹dek nabo¿eñstwa – bierze swój pocz¹tek w judaizmie. W rocznym kalendarzu œwi¹t Synagogi i Koœcio³a wystêpuj¹ liczne paralele. Przewa¿nie nie da siê ju¿ dok³adnie
ustaliæ pochodzenia wielu œwi¹t chrzeœcijañskich z tradycji ¿ydowskiej w tej postaci, w jakiej s¹ dzisiaj obchodzone. Ci jednak, którzy zajmuj¹ siê przygotowaniem, prowadzeniem i celebrowaniem nabo¿eñstwa winni byæ œwiadomi tych
zwi¹zków. Powinni oni u tych, którzy wspó³kszta³tuj¹ nabo¿eñstwa i dni œwi¹teczne wzbudzaæ œwiadomoœæ, ¿e historyczne korzenie wiary i Koœcio³a wywodz¹ siê z Izraela.
1.3.3 W celebracji Wieczerzy Pañskiej Koœció³ zwiastuje œmieræ Chrystusa,
przez któr¹ Bóg œwiat z sob¹ pojedna³. Wyznaje obecnoœæ zmartwychwsta³ego
Pana i oczekuje Jego przyjœcia w chwale. Wieczerza Pañska ma fundamentalne
znaczenie dla to¿samoœci wspólnoty chrzeœcijañskiej. Ale równie¿ na przyk³adzie
celebracji i liturgii Wieczerzy Pañskiej da siê wykazaæ jej g³êbokie zakorzenienie
w ¿ydowskim ¿yciu kultowym. Trzeba pamiêtaæ, ¿e kiedy podczas uroczystoœci
Wieczerzy Pañskiej jest mowa o odpuszczeniu grzechów, darze wyzwolenia i nadziei na wszechogarniaj¹ce pojednanie i odnowê, to mamy tu do czynienia z elementami wystêpuj¹cymi te¿ w judaizmie, wyeksponowanymi szczególnie podczas celebrowania Paschy.
1.3.4 Potrzebna jest jednak powœci¹gliwoœæ wobec nieprzemyœlanej adaptacji
modlitw i innych elementów ¿ydowskiej tradycji (kultowej). Takiej adaptacji grozi niebezpieczeñstwo stwarzania wra¿enia, ¿e formu³y wiary s¹ dobrem wymiennym. Poza tym taka adaptacja mo¿e byæ uwa¿ana za brak respektu wobec tego,
jak ¯ydzi rozumiej¹ samych siebie, i za próbê zast¹pienia Izraela przez przyswojenie jego tradycji.
1.3.5 Zalecenia
– Podczas odprawiania nabo¿eñstw pojawia siê wiele okazji do zwrócenia
uwagi na istnienie podobieñstw pomiêdzy nabo¿eñstwem chrzeœcijañskim i
¿ydowskim oraz na tradycjê Izraela jako Ÿród³a wielu elementów nabo¿eñstwa.
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– Koœció³ i Izrael poœwiadczaj¹, ¿e niedziela lub sabat stanowi¹ b³ogos³awieñstwo dla ludzi i dla ca³ego stworzenia. Dlatego wa¿ne jest uœwiadomienie wielu
ró¿nych wymiarów i implikacji zwi¹zanych z przerwaniem codziennej pracy oraz
ich zbawiennej si³y. Uroczystoœæ niedzielna winna polegaæ na ws³uchiwaniu siê
w S³owo o ³asce i przykazaniu Bo¿ym. Winna ona wielbiæ wskrzeszenie Jezusa i
jednoczeœnie te¿ dobre stworzenie Bo¿e, które wie, ¿e istniej¹ granice wyznaczone ludziom. Winna uobecniaæ wyzwolenie z niewoli, które sprzeciwia siê niesprawiedliwym stosunkom, jak równie¿ zal¹¿ki królestwa Bo¿ego, w którego
Duchu ju¿ teraz dzia³amy.
1.4 Kszta³cenie i dokszta³canie koœcielne
1.4.1 Refleksja nad powi¹zaniem wiary i Koœcio³a z Izraelem winna mieæ konsekwencje dla programów kszta³cenia i dokszta³cania koœcielnego. Podczas realizacji tych programów ocena historii i tradycji Izraela winna odgrywaæ tak¹ sam¹
rolê jak wra¿liwoœæ na wspó³czesne po³o¿enie judaizmu.
1.4.2 W ramach kszta³cenia i dokszta³cania koœcielnego elementy dziel¹ce
chrzeœcijan i ¯ydów nale¿y prezentowaæ w taki sposób, który uniemo¿liwia³by
przedstawianie Izraela i ¯ydów w ciemnych barwach, na których tle ukazywane
by³yby pozytywne wartoœci wiary chrzeœcijañskiej.
1.4.3 Szczególna wiêŸ miêdzy Koœcio³em i Izraelem powinna, w miarê mo¿liwoœci, znaleŸæ swe miejsce w edukacji koœcielnej poprzez bezpoœredni¹ wymianê
z reprezentantami tradycji ¿ydowskiej. Otwartoœæ teologiczna, osi¹gniêta przez
tego rodzaju wymianê, umo¿liwia miêdzy innymi samokrytyczn¹ refleksjê nad
w³asn¹ tradycj¹ oraz terminologi¹ egzegetyczn¹, dogmatyczn¹ i teologicznopraktyczn¹.
1.4.4 W edukacji koœcielnej, zw³aszcza w praktycznym przygotowaniu do
urzêdu koœcielnego i w szko³ach, lecz równie¿ w ogólnej pracy edukacyjnej,
Koœcio³y winny kszta³towaæ œwiadomoœæ, ¿e istnieje potrzeba refleksji nad
relacj¹ miêdzy Koœcio³em a Izraelem. Umo¿liwi to chrzeœcijanom poœwiadczenie w³asnej to¿samoœci i zarazem wypowiadanie siê w odpowiedni sposób o
Izraelu.
1.4.5 Zalecenia
– Znajomoœæ ¿ydowskiej egzegezy Pisma œw. i ¿ydowskich praktyk religijnych, podobnie jak sprecyzowana refleksja nad wzajemn¹ relacj¹ miêdzy Koœcio³em a Izraelem, powinny stanowiæ czêœæ sk³adow¹ nauczania teologicznego w
procesie edukacji koœcielnej. Dlatego zaleca siê, aby wszêdzie tam, gdzie jest to
mo¿liwe, w³¹czaæ do edukacji wyk³adowców ¿ydowskich, wspó³pracuj¹cych na
tym polu z teologami chrzeœcijañskimi.
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– Koœcio³y winny wspieraæ aktywnie programy studyjne i programy wymiany
z ¿ydowskimi instytucjami edukacyjnymi realizowane na szczeblu uniwersyteckim i innych p³aszczyznach. Wi¹¿e siê z tym zachêta do uzyskiwania teologicznych specjalizacji w dziedzinie dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego, zw³aszcza
w zakresie znajomoœci ¿ydowskiej tradycji i historii.
– Nale¿y zachêcaæ i wspieraæ duchownych i nauczycieli, którzy pragn¹ zapoznaæ siê z realiami ¿ycia w Izraelu, np. przez podjêcie studiów w tym kraju. Koœcio³y winny stwarzaæ warunki dla urzeczywistnienia tych pragnieñ, a istniej¹ce
ju¿ mo¿liwoœci dalej poszerzaæ.

2. Wspólna odpowiedzialnoœæ chrzeœcijan i ¯ydów
W walce z dyskryminacj¹, rasizmem, antysemityzmem i ksenofobi¹, chrzeœcijanie i ¯ydzi, w ostatnich latach i w wielu miejscach, tworzyli wspólny front.
Zdaj¹ oni sobie sprawê, ¿e jest to kwestia, która ich ³¹czy ze sob¹. „Sprawiedliwoœæ, pokój i integracja stworzenia” – tematy, które w ramach procesu koncyliarnego uzyska³y szczególne znaczenie w wielu Koœcio³ach chrzeœcijañskich, s¹ powodem troski i nadziei dla chrzeœcijan i ¯ydów, znajduj¹cym oparcie w ich specyficznych tradycjach religijnych. Tym co mo¿e te¿ ³¹czyæ chrzeœcijan i ¯ydów,
jest wspólna walka o coraz lepsze urzeczywistnianie indywidualnych i spo³ecznych praw ludzkich. W ostatnich latach poczyniono w Europie wiele doœwiadczeñ w zakresie takiego wspólnego zaanga¿owania. S¹ one zachêcaj¹cym znakiem, który wskazuje, ¿e wina i krzywda nie musz¹ stanowiæ zawsze ostatniego
s³owa, lecz ¿e – nie zapominaj¹c o przesz³oœci, ani nie t³umi¹c jej – mo¿liwe jest
ostro¿ne podejmowanie wspólnych kroków.

S³owo koñcowe
Koœcio³y zwi¹zane z Leuenbersk¹ Wspólnot¹ Koœcio³ów uznaj¹, ¿e ponosz¹
wspó³odpowiedzialnoœæ i winê wobec ludu Izraela z powodu wrogoœci, jak¹
przez stulecia chrzeœcijanie okazywali ¯ydom. Wyra¿aj¹ one z tego powodu ubolewanie. Koœcio³y uznaj¹, ¿e fa³szywie interpretowa³y wypowiedzi i tradycje biblijne. Wobec Boga i ludzi wyznaj¹ one swoj¹ winê, prosz¹c Go o przebaczenie.
Trwaj¹ przy nadziei, ¿e Duch Bo¿y bêdzie je prowadzi³ i im towarzyszy³ na nowych drogach.
Dla Koœcio³ów zwi¹zanych z Leuenbersk¹ Wspólnot¹ Koœcio³ów aktualne pozostaje wezwanie do szukania dialogu z ¯ydami we w³asnym œrodowisku lokalnym i w ka¿dej nadarzaj¹cej siê sytuacji. Dziêki wspólnemu ws³uchiwaniu siê w
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s³owa Pism Œwiêtych Izraela, czyli chrzeœcijañskiego Starego Testamentu, powstaje mo¿liwoœæ znajdowania dróg wiod¹cych do wzajemnego zrozumienia.
Paralelne istnienie Koœcio³a i Izraela nie zostanie zast¹pione w historii przez
wspólne bywanie ze sob¹ (Rz 11, 25-32). Œwiadectwo Nowego Testamentu naucza, ¿e istniej¹ granice teologicznej wiedzy i wypowiedzi, których ludzie nie
mog¹ przekroczyæ. S³owami aposto³a Paw³a (Rz 11, 33-36) Koœció³ wyznaje:
O g³êbokoœci bogactwa i m¹droœci, i poznania Boga!
Jak¿e niezbadane s¹ wyroki Jego i nie wyœledzone drogi Jego!
Bo któ¿ pozna³ myœl Pana?
Albo któ¿ by³ doradc¹ Jego?
Albo któ¿ wpierw da³ Mu coœ, aby za to otrzymaæ odp³atê?
Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko; Jemu niech bêdzie
chwa³a na wieki. Amen.
Na podstawie tekstu angielskiego i niemieckiego
t³umaczy³: Karol Karski
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17 spotkanie Miêdzynarodowego
Katolicko-¯ydowskiego Komitetu £¹cznoœci
Nowy Jork, USA, 4 maja 2001

Miêdzynarodowy Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoœci jest jedynym oficjalnym cia³em ³¹cz¹cym Koœció³ Rzymskokatolicki z najwiêkszymi organizacjami ¿ydowskimi. Po raz pierwszy jego obrady odby³y siê w 1971 r. w Pary¿u.
Dotychczas gremium to opublikowa³o dwa dokumenty: Wspóln¹ deklaracjê na
temat rodziny (Jerozolima, 1994) oraz Wspóln¹ deklaracjê na temat œrodowiska
naturalnego (1998)1. Poni¿ej prezentujemy nowe dokumenty Komitetu £¹cznoœci, które zosta³y uchwalone w 2001 r. w Nowym Jorku.

1. Zalecenia dotycz¹ce edukacji w katolickich i ¿ydowskich
seminariach i uczelniach teologicznych
Stosunki pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a narodem ¿ydowskim
ulegaj¹ znacznej poprawie od ostatniego pó³wiecza. Jeœli nastêpne pokolenia
maj¹ podtrzymaæ i rozwijaæ ten stan rzeczy, istotn¹ spraw¹ staje siê wykszta³cenie przysz³ych duchownych i œwieckich liderów w obu naszych wspólnotach.
W szczególnoœci programy katolickich seminariów i uczelni teologicznych
powinny odzwierciedlaæ najwiêksze znaczenie, jakie ma nowe pojmowanie przez
Koœció³ jego stosunku do ¯ydów. Aby to osi¹gn¹æ zalecamy:
1) Programy dotycz¹ce kursów biblijnych, czasów patrystycznych, historii i liturgii pierwszych chrzeœcijan, powinny zawieraæ ostatnie osi¹gniêcia nauki w
1
Na temat Komitetu £¹cznoœci zob. G. Ignatowski, Miêdzynarodowy Katolicko-¯ydowski Komitet
£¹cznoœci, SiDE 1(2000)61-71. Deklaracja na temat rodziny opublikowana zosta³a w: G. Ignatowski,
Koœcio³y wobec przejawów antysemityzmu, £ódŸ 1999, s. 205-207. Drugi z wymienionych dokumentów
znajduje siê w SiDE 1(1999)127-129.
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dziedzinie pocz¹tków chrzeœcijañstwa. Wyjaœniaj¹c z³o¿onoœæ procesu, który doprowadzi³ do wy³onienia siê zarówno Koœcio³a, jak i judaizmu rabinicznego z
wczesnego judaizmu, zostanie ustanowiona solidna podstawa dla poprawienia
„¿enuj¹cej ignorancji w dziedzinie historii i tradycji judaizmu, poniewa¿ czasem
wydaje siê, ¿e jedynie aspekty negatywne, a czêsto karykaturalne, sk³adaj¹ siê na
ogóln¹ wiedzê wielu chrzeœcijan” (por. dok. ¯ydzi i judaizm w g³oszeniu S³owa
Bo¿ego i katechezie Koœcio³a katolickiego, Zakoñczenie)2.
2) Na wydzia³ach tych uczelni powinny zostaæ stworzone warunki dla kontynuowania przez nauczycieli akademickich w³asnego rozwoju naukowego na temat stosunków ¿ydowsko-chrzeœcijañskich w taki sposób, aby ich wyk³ady odzwierciedla³y bogactwo wspó³czesnej nauki.
3) Wyk³ady zajmuj¹ce siê biblijnymi, historycznymi i teologicznymi aspektami stosunków ¿ydowsko-chrzeœcijañskich powinny stanowiæ integraln¹ czêœæ seminaryjnego i teologicznego programu, a nie byæ tylko przedmiotami do wyboru.
Wszyscy, którzy s¹ absolwentami katolickich seminariów i uczelni teologicznych
powinni mieæ w ramach studiów przedmiot dotycz¹cy rewolucyjnych zmian, jakie dokona³y siê w katolickim nauczaniu na temat ¯ydów i judaizmu od deklaracji Drugiego Soboru Watykañskiego na temat stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich Nostra aetate do modlitwy Jana Paw³a II w Jerozolimie przy
Murze Zachodnim Œwi¹tyni 26 marca 2000 r.
¯ydowskie wspólnoty maj¹ dopiero przed sob¹ podjêcie podobnego wysi³ku, który przyczyni siê do zasadniczego zrozumienia chrzeœcijañstwa. Z przyczyn
historycznych dla wielu ¯ydów jest rzecz¹ trudn¹ przezwyciê¿enie istniej¹cej od
pokoleñ pamiêci o antysemickim ucisku. Dlatego œwieccy oraz religijni liderzy
musz¹ broniæ i upowszechniaæ program edukacyjny w naszych ¿ydowskich
uczelniach i seminariach na temat historii stosunków katolicko-¿ydowskich, znajomoœci chrzeœcijañstwa i jego stosunku do judaizmu. Taka wiedza nie oznacza
akceptacji przez ¯ydów teologicznych, chrzeœcijañskich prawd wiary. Zachêcanie
do dialogu pomiêdzy dwiema religiami obejmuje wzajemne poznanie, zrozumienie i szacunek dla innych przekonañ religijnych bez koniecznoœci ich akceptowania. Jest szczególnie wa¿ne, aby uczelnie ¿ydowskie naucza³y o Drugim Soborze
Watykañskim, nastêpnych dokumentach i zmianach postaw, które otworzy³y
nowe perspektywy i mo¿liwoœci dla jednej i drugiej religii.
Instytucje zajmuj¹ce siê edukacj¹ w naszych obu wspólnotach powinny podj¹æ
mo¿liwie wszelkiego rodzaju wysi³ki, odpowiadaj¹ce konkretnym sytuacjom, tak,
aby przedstawiaæ studentom drug¹ wspólnotê przez wystêpuj¹cych goœcinnie wyk³adowców, zaanga¿owanie w lokalne, krajowe i miêdzynarodowe grupy dialogu
i konferencje. Jednym ze Ÿróde³, z którego nale¿y korzystaæ, jest internet, zw³aszcza takie strony, jak www.jcrelationes.net. Nale¿y równie¿ korzystaæ z innych
oœrodków maj¹cych na celu porozumienie ¿ydowsko-chrzeœcijañskie.

2

Dokument opublikowany zosta³ 25 czerwca 1985 r. Polski przek³ad zob. np. w: SiDE 3(1986)76-85.
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2. Deklaracja na temat ochrony wolnoœci religijnej
i dostêpu do miejsc œwiêtych
Atak na wolnoœæ religijn¹
W ostatnich latach wzros³a przemoc pomiêdzy religiami i przeciwko religiom. W niektórych miejscach straci³y ¿ycie tysi¹ce ludzi. Jeszcze wiêcej opuœci³o swoje domostwa - zmuszeni do zostania uchodŸcami. Morderstwa dokonane
w zamachach na religijnych przywódców i pracowników œwieckich by³y czêstymi wydarzeniami. Œwi¹tynie, zabytki i domy modlitwy s¹ atakowane, uszkadzane
b¹dŸ niszczone. Gwa³ci siê prawa setek tysiêcy wiernych. Sporadycznie dokonuj¹ tego pojedyncze osoby. Znacznie czêœciej s¹ nimi grupy czy gangi, organizacje terrorystyczne lub ludzie sprawuj¹cy w³adzê: policja, wojsko, a nawet rz¹dy.
Jesteœmy zasmuceni ze wzglêdu na ataki na wolnoœæ religijn¹ bez wzglêdu na
miejsce, gdzie mamy z nimi do czynienia. Tym bardziej martwimy siê wówczas,
kiedy cz³onkowie naszych w³asnych wspólnot byli i s¹ odpowiedzialni za te ataki. Jako uczestnicy 17. spotkania Miêdzynarodowego Katolicko-¯ydowskiego
Komitetu £¹cznoœci potwierdzamy jeszcze raz przed Bogiem i spo³ecznoœci¹
miêdzynarodow¹ nasze wspólne zaanga¿owanie na rzecz ochrony wolnoœci religijnej i bezpieczeñstwa miejsc œwiêtych.

Szacunek dla Miejsc Œwiêtych
W g³êbi ludzkiej œwiadomoœci mê¿czyŸni i kobiety doœwiadczaj¹ œwiêtoœci
w miejscach, które uznali za œwiête. Tak, jak daleko siêgaj¹ œwiadectwa historyczne, liczne grupy odczuwa³y szczególne przywi¹zanie do miejsc, które uwa¿a³y za œwiête. Teksty œwiête wielkich historycznych religii wymieniaj¹ szczególne
miejsca, gdzie jednostki lub grupy doœwiadcza³y wyj¹tkowych spotkañ z Bogiem.
Miejsca œwiête, które pozostaj¹ we wspomnieniach tych spotkañ z boskoœci¹ stanowi¹ czêœæ charakterystyczn¹ dla ka¿dej religijnej tradycji. Wiernych
poci¹ga ku nim czeœæ dla wielkich wydarzeñ lub osobowoœci, które te miejsca
upamiêtniaj¹, a tak¿e mo¿liwoœæ szczególnie ¿arliwej modlitwy. Ka¿da z wielkich religijnych tradycji ludzkoœci posiada miejsca, o których jest przekonana, ¿e
s¹ szczególnie uœwiêcone. Miejsca œwiête s¹ w równym stopniu wspóln¹ cech¹
religijnych tradycji ludzkoœci, co czas œwiêty albo modlitwa.
Paradoksalnie jednym ze skutków uznawania miejsc za œwiête jest fakt, ¿e
mog¹ one staæ siê przestrzeni¹, na której skupiaj¹ siê napiêcia pomiêdzy cz³onka-
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mi ró¿nych religijnych wspólnot. Miejsce, które jest uwa¿ane za œwiête przez
jedn¹ wspólnotê, mo¿e staæ siê przedmiotem po¿¹dania przez wyznawców innej
religii. Jednym ze skutków uznawania miejsc za œwiête jest to, ¿e mog¹ one staæ
siê w równym stopniu Ÿród³em konfliktów, co duchowej ekspresji.
Tragiczne jest to, ¿e w miarê jak religijne wspólnoty popadaj¹ w oziêb³oœæ
lub s¹ nastawione do siebie antagonistycznie, miejsca œwiête staj¹ siê czêsto celem przemocy lub odwetu, zamiast byæ miejscem uwielbienia i czci. Ludzie wyra¿aj¹ swoj¹ pogardê i gniew za pomoc¹ ró¿nych form przemocy: zajêcia, okupacji, zbeszczeszczenia, a nawet zniszczenia danego miejsca. Równie¿ wówczas,
kiedy miejsca œwiête s¹ wykorzystywane do celów wojskowych, sprofanowany
zostaje ich charakter sakralny. Jedna grupa mo¿e odebraæ miejsce œwiête nale¿¹ce
do innej wspólnoty i wykorzeniæ œlady wczeœniejszej jego to¿samoœci. Przedmioty kultu mog¹ zostaæ na trwa³e uszkodzone lub ca³kowicie zniszczone. Po niektórych miejscach œwiêtych pozosta³y tylko gruzy.
Jako ludzie wiary wiemy, jak wa¿n¹ pozycjê w ¿yciu religijnym i wspólnotowym zajmuj¹ nasze miejsca œwiête. Ka¿da z naszych wspólnot religijnych doœwiadczy³a tak¿e zbeszczeszczenia miejsc, które s¹ dla nas œwiête. Wiemy, jak
g³êboki jest ból, który wyp³ywa z tego prze¿ycia. To w³aœnie z powodu takich
wydarzeñ potêpiamy wszystkie akty przemocy wymierzone w miejsca œwiête,
nawet jeœli s¹ one dokonane przez cz³onków naszych religijnych wspólnot.

Ochrona wolnoœci religijnej
Wolnoœæ wyznawania religii i sumienia wraz z prawami religijnych wspólnot ¿yj¹cych w spo³eczeñstwie wynika z wolnoœci osób przed Bogiem i w niej
jest zakorzeniona. Jako chrzeœcijanie i ¯ydzi religijne Ÿród³a takiego szacunku
odnajdujemy w godnoœci wszystkich ludzi stworzonych na obraz i podobieñstwo
Bo¿e (Rdz 1, 26). Wolnoœæ religijn¹ realizuje siê wówczas, kiedy korzysta siê ze
szczegó³owych praw. Poœród nich s¹: wolnoœæ kultu, swoboda wyra¿ania w sposób publiczny swojej wiary i praktykowania w³asnej religii. Realizuje siê ona
tak¿e wówczas, kiedy religijne wspólnoty maj¹ prawo do zrzeszania siê i kierowania w³asnymi sprawami bez ingerencji z zewn¹trz, do wyra¿ania implikacji,
które wynikaj¹ z w³asnej wiary, dla ca³ego spo³eczeñstwa, organizowania zebrañ,
tworzenia oœwiatowych, charytatywnych, kulturalnych i spo³ecznych zrzeszeñ,
zgodnie z religijnym ukierunkowaniem danej tradycji.
Ochrona religijnej wolnoœci wymaga zaanga¿owania wielu stron. Maj¹c na
uwadze w³asne zadanie, jako religijni przywódcy, musimy czyniæ wiêcej, aby nauczyæ naszych wiernych szacunku dla ludzi, którzy nale¿¹ do innych religijnych
tradycji. Religijni przywódcy powinni tak¿e podejmowaæ inicjatywy maj¹ce na
celu wzmacnianie klimatu szacunku. Oni musz¹ byæ gotowi do przeciwstawiania
siê gwa³tom zadanym religijnej wolnoœci, które pope³nione zosta³y przeciwko ludziom przynale¿¹cym do innej religii.
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Zachêcamy religijne organizacje, aby ustanowi³y sta³e programy miêdzyreligijnej edukacji, dialogu i wymiany. Nalegamy, aby ludzie dobrej woli wyra¿ali
swój sprzeciw wówczas, kiedy wyznaj¹cy inn¹ religiê, szczególnie religiê mniejszoœci, staj¹ siê celem ataków. Nalegamy, aby stawali w obronie religijnej wolnoœci oraz praw cz³owieka, jakie nale¿¹ siê mniejszoœciom, oferuj¹c im wsparcie i
okazuj¹c publicznie oznaki solidarnoœci. Religijni przywódcy nie powinni nigdy
wykorzystywaæ swoich wypowiedzi dla podburzania wiernych lub czynienia ze
œwi¹tyñ i domów modlitwy miejsc dla wrogich politycznych dzia³añ.
Prosimy wszystkich wierz¹cych, aby zgodnie wystêpowali przeciw religijnym podzia³om, aby rozwi¹zywali religijne spory i szli wspólnie drogami pokoju.
Skargi na pogwa³cenie wolnoœci religijnej i sumienia, czy te¿ gwa³t zadany miejscom œwiêtym powinny zostaæ poddane starannemu zbadaniu i nie mo¿na pozwoliæ, aby sta³y siê okazj¹ do wzajemnego obwiniania lub znies³awiania. Musimy
raczej zawsze staraæ siê tworzyæ atmosferê otwartoœci i bezstronnoœci, w której
mo¿na rozwi¹zywaæ spory.
Rz¹dy i ludzie sprawuj¹cy w³adzê polityczn¹ ponosz¹ szczególn¹ odpowiedzialnoœæ za ochronê praw cz³owieka i praw religijnych. Ci, którzy s¹ odpowiedzialni za przestrzeganie religijnego prawa, porz¹dek i publiczne bezpieczeñstwo, powinni sami poczuwaæ siê do odpowiedzialnoœci za ochronê religijnych
mniejszoœci. Wystêpuj¹c przeciw tym, którzy pope³niaj¹ wykroczenia przeciwko
wolnoœci religijnej i œwiêtoœci miejsc œwiêtych powinni pos³ugiwaæ siê dostêpnymi œrodkami prawnymi. Rz¹dy musz¹ tak¿e zachowywaæ czujnoœæ, aby przez
zaniechanie dzia³ania nie przyczyni³y siê do tolerowania religijnej nienawiœci,
albo dania przyzwolenia dla osób wystêpuj¹cych przeciwko religii. Podobnie, nie
wolno im anga¿owaæ siê w antyreligijne wyst¹pienia.
Wojsko powinno byæ bardzo ostro¿ne, aby nie dopuœciæ do gwa³townych
wyst¹pieñ przeciwko religijnym mniejszoœciom, atakom wymierzonym w miejsca œwiête i oœrodki kultu. Maj¹c na uwadze zagwarantowanie wolnoœci religijnej
w czasach konfliktu, personel wojskowy powinien otrzymaæ odpowiednie przygotowanie, maj¹ce na celu poszanowanie praw mniejszoœci i miejsc œwiêtych.
Powinien on tak¿e mieæ œwiadomoœæ, ¿e mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci za swoje czyny. Wówczas kiedy powstaj¹ konflikty pomiêdzy uprawnionymi potrzebami obrony oraz zagwarantowaniem nietykalnoœci religijnej, musz¹
byæ znalezione sposoby dla unikniêcia lub co najmniej zminimalizowania pogwa³cenia praw religijnych.

Wniosek
Stajemy razem jako przedstawiciele katolickich i ¿ydowskich wspólnot religijnych, wzywaj¹c wyznawców wszelkich religii, aby szanowali wolnoœæ religijn¹ i traktowali z szacunkiem miejsca œwiête innych religii. Wzywamy wszystkich ludzi, aby zrezygnowali z zamachów na wolnoœæ religijn¹ i z przemocy wy-
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mierzonej przeciwko miejscom œwiêtym. Zamachy nie s¹ prawomocnymi formami politycznej ekspresji. Oczekujemy w postawie modlitewnej z niecierpliwoœci¹ czasów, kiedy wszyscy ludzie bêd¹ cieszyæ siê prawem do prowadzenia w
pokoju i pozbawionego przeœladowañ w³asnego religijnego ¿ycia. Têsknimy za
takimi czasami, kiedy miejsca œwiête wszystkich religijnych tradycji pozostan¹
bezpieczne. Têsknimy za takimi czasami, kiedy wszyscy bêd¹ traktowali z szacunkiem miejsca œwiête innych ludzi.
t³um. Grzegorz Ignatowski
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MIÊDZYRELIGIJNE MODLITWY O POKÓJ
Asy¿, W³ochy, 24 stycznia 2002

Pokój w dzisiejszym œwiecie jest potrzebny jak powietrze. Jednak dramatyczne wydarzenia z 11 wrzeœnia 2001 r. w konsekwencji jeszcze bardziej zaogni³y
sytuacjê na œwiecie – na terror odpowiedziano wojn¹. Na Bliskim Wschodzie nie
widaæ koñca tragicznego konfliktu pomiêdzy Izraelitami a Palestyñczykami, ¿e
nie wspomnê o pomniejszych wojnach. Niestety, wœród niechlubnych aktorów
tych wydarzeñ s¹ tak¿e ludzie wiary, a religia – fa³szywie pojmowana – miast
byæ czynnikiem buduj¹cym pokój, nie przestaje dostarczaæ motywacji do dzia³añ
destrukcyjnych. Tote¿ 24 stycznia 2002 r. ca³y œwiat skierowa³ swoj¹ uwagê na
Asy¿, gdzie po szesnastu latach po raz drugi z inicjatywy Jana Paw³a II dosz³o do
spotkania przedstawicieli wielkich religii. Telewizje ca³ego œwiata – w tym obecna w Asy¿u ogl¹dana przez miliony wyznawców islamu katarska stacja Al-D¿azira, która nadawa³a wyst¹pienia Osamy bin Ladena po atakach terrorystycznych
z 11 wrzeœnia – pokazywa³y, jak katoliccy kardyna³owie id¹ rêka w rêkê z rabinami, mu³³ami i buddyjskimi mnichami.
Reprezentanci religii œwiata – wraz z papie¿em – przybyli do miasta œw. Franciszka specjalnym poci¹giem z Watykanu. Mia³o to wymiar symbolu i oznacza³o,
¿e wszyscy zd¹¿amy t¹ sam¹ drog¹ do pokoju. W Asy¿u stawili siê przedstawiciele 31 wyznañ chrzeœcijañskich oraz muzu³manie, ¯ydzi, hinduiœci, buddyœci,
wyznawcy konfucjanizmu, zoroastryzmu, sintoizmu, d¿inizmu i animistycznych
religii afrykañskich. Reprezentowali oni 80% ogó³u wszystkich wierz¹cych. Znakomit¹ delegacjê przys³ali prawos³awni. Oprócz ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bart³omieja I, zwraca³a uwagê i wywo³ywa³a pochlebne komentarze
obecnoœæ znanego w Polsce metropolity Pitirima, uwa¿anego za „numer dwa” w
Patriarchacie Moskiewskim. Byli te¿ wielcy nieobecni, jak choæby przedstawiciele Koœcio³a prawos³awnego Grecji, Dalajlama czy szejk Mahomed Said Tantawi,
rektor Uniwersytetu Islamskiego Al. Azhar w Kairze. Dwaj ostatni przys³ali jednak swoich przedstawicieli.
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Wbrew krytykom obawiaj¹cym siê, ¿e spotkanie w Asy¿u bêdzie przejawem
synkretyzmu, przedstawiciele ró¿nych religii nie modlili siê razem, lecz osobno,
ka¿da religia zgodnie z w³asn¹ tradycj¹.
Najpierw jednak w wielkim namiocie ustawionym u progu bazyliki œw. Franciszka przywódcy jedenastu religii sk³adali „œwiadectwo pokoju”. Patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I podkreœli³, ¿e drog¹ do pokoju jest nawracanie serc.
Amadou Gasseto, przywódca tradycyjnej religii afrykañskiej z Beninu mówi³
o tym, jak wa¿ny jest jêzyk dialogu. S³owa mog¹ bowiem prowadziæ do podzia³ów i przemocy lub do harmonii, przyjaŸni i braterstwa. Do zadañ przywódców
religijnych nale¿y szerzenie jêzyka pokoju wœród wiernych – mówi³ duchowny z
Beninu.
Hinduistka Dhanashree Srinivas Talwalkar, jedna z dwóch kobiet sk³adaj¹ca
œwiadectwo, prosi³a: Oœmielam siê apelowaæ do ludzkoœci o przezwyciê¿enie izolacji, o to, by siê rozwija³a mi³oœæ: absolutna, bezinteresowna i bezwarunkowa
Boga i Jego stworzenia.
Islamski szejk Mahomed Said Tantawi w przes³anym przemówieniu przytoczy³ fragmenty Koranu œwiadcz¹ce o pokojowym duchu islamu. Rabin Israel Singer z USA zwróci³ siê bezpoœrednio do Jana Paw³a II: Tylko ty jesteœ w stanie
zorganizowaæ takie spotkanie i zebraæ przedstawicieli ró¿nych religii. Rabin
mówi³ z wyrzutem, ¿e choæ przywódcy religijni w niezliczonych homiliach g³osili
pokój, religie by³y przyczyn¹ straszliwych i krwawych wojen.
Po tych wyst¹pieniach g³os zabra³ papie¿, który podkreœli³, ¿e g³ównymi filarami, na których siê opiera pokój jest zaanga¿owanie na rzecz sprawiedliwoœci i
gotowoœæ do przebaczenia. Tylko przebaczenie uzdrawia rany serc i umacnia u
samych podstaw zak³ócone stosunki miêdzyludzkie – podkreœli³ Jan Pawe³ II.
W imieniu wszystkich zgromadzonych papie¿ mówi³ dalej: My, zgromadzeni
tutaj, jeszcze raz stwierdzamy, ¿e ten, kto wykorzystuje religiê do szerzenia nienawiœci, zaprzecza jej najprawdziwszej i najg³êbszej istocie. Religie wezwa³ do
tego, aby jak najwyraŸniej i najradykalniej odrzuca³y wszelk¹ przemoc, pocz¹wszy od tej, która próbuje zas³aniaæ siê religijnoœci¹, a odwo³uj¹c siê do najœwiêtszego imienia Boga, obra¿a cz³owieka.
Pragniemy – deklarowa³ w imieniu zebranych przywódców religijnych papie¿
– wnieœæ nasz wk³ad w przegnanie chmur terroryzmu, nienawiœci, konfliktów
zbrojnych, chmur, które szczególnie nagromadzi³y siê w ostatnich miesi¹cach na
horyzoncie ludzkoœci. Dlatego pragniemy wys³uchaæ siebie nawzajem: uwa¿amy,
¿e ju¿ samo to jest znakiem pokoju. Ju¿ w tym tkwi odpowiedŸ na niepokoj¹ce
pytania, które nas drêcz¹. Ju¿ samo to s³u¿y rozpêdzeniu chmur podejrzliwoœci i
niezrozumienia. Jan Pawe³ II podkreœli³, ¿e aby budowaæ pokój w ³adzie i sprawiedliwoœci, trzeba przede wszystkim oddaæ siê modlitwie, to znaczy otwieraæ siê,
s³uchaæ, rozmawiaæ i ostatecznie zjednoczyæ siê z Bogiem, pierwotnym Ÿród³em
prawdziwego pokoju.
Po modlitwie w swoich grupach wyznaniowych uczestnicy spotkania zgromadzili siê znowu wspólnie w wielkim namiocie przed bazylik¹ w Asy¿u. Tutaj
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przedstawiciele religii zapalali lampki oliwne i wymienili znak pokoju z Janem
Paw³em II. Nastêpnie przemówi³ patriarcha Bart³omiej I, który powiedzia³: Zgromadzeni tutaj, w Asy¿u, zastanawialiœmy siê wspólnie nad pokojem, darem Bo¿ym
i wspólnym dobrem dla ludzkoœci. Chocia¿ nale¿ymy do ró¿nych tradycji religijnych, stwierdzamy, ¿e dla zbudowania pokoju konieczna jest mi³oœæ bliŸniego z
poszanowaniem zasady: Uczyñ drugiemu to, co chcia³byœ, aby uczyniono tobie.
Dziesiêciu uczestników z³o¿y³o specjalne zobowi¹zania w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1. Ks. dr Konrad Raiser – sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów:
Zobowi¹zujemy siê g³osiæ nasze niezachwiane przeœwiadczenie, ¿e przemoc i terroryzm s¹ sprzeczne z prawdziwym duchem religijnym i – potêpiaj¹c wszelkie
odwo³ywanie siê do przemocy i wojny w imiê Boga lub religii - zobowi¹zujemy
siê uczyniæ wszystko, co mo¿liwe, aby wykorzeniæ przyczyny terroryzmu.
2. Bhai Sahibji Mohinder Singh z Wielkiej Brytanii, przewodnicz¹cy delegacji
sikhijskiej: Zobowi¹zujemy siê wychowywaæ ludzi do wzajemnego szacunku i cenienia siebie nawzajem, aby mo¿na by³o osi¹gn¹æ pokojowe, trwa³e i bliskie stosunki miêdzy ludŸmi ró¿nych narodowoœci, kultur i religii.
3. Metropolita Pitirim z Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego: Zobowi¹zujemy
siê wspieraæ kulturê dialogu, aby ros³o wzajemne zrozumienie i zaufanie pomiêdzy
poszczególnymi osobami i narodami, bêd¹ce podstaw¹ prawdziwego pokoju.
4. Metropolita Jan z Serbskiego Koœcio³a Prawos³awnego: Zobowi¹zujemy siê
broniæ prawa ka¿dej osoby ludzkiej do godnego ¿ycia, zgodnie z w³asn¹ kultur¹, i
do swobodnego za³o¿enia w³asnej rodziny.
5. Szejk Abdel Salam Abuszuchajdam z Jerozolimy, muzu³manin: Zobowi¹zujemy siê prowadziæ szczery i cierpliwy dialog, nie uwa¿aj¹c tego, co nas dzieli, za
nieprzezwyciê¿alny mur, ale przeciwnie – uznaj¹c, ¿e napotykane ró¿nice mog¹
byæ okazj¹ do lepszego wzajemnego zrozumienia.
6. Bp Bazyli z Cypryjskiego Koœcio³a Prawos³awnego: Zobowi¹zujemy siê
wybaczaæ sobie nawzajem b³êdy i uprzedzenia przesz³oœci i bie¿¹ce oraz wspieraæ
siê we wspólnych wysi³kach w przezwyciê¿aniu egoizmu i krzywd, nienawiœci i
przemocy oraz w uczeniu siê z doœwiadczeñ przesz³oœci, ¿e pokój bez sprawiedliwoœci nie jest prawdziwym pokojem.
7. Chang-Gyou Choi, przewodnicz¹cy Krajowego Oœrodka Konfucjanizmu w
Korei: Zobowi¹zujemy siê stawaæ po stronie cierpi¹cych ubóstwo i opuszczenie,
staj¹c siê g³osem tych, którzy nie maj¹ g³osu, i podejmowaæ konkretne dzia³ania
na rzecz przezwyciê¿ania takich sytuacji, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e nikt nie mo¿e byæ
szczêœliwy w samotnoœci.
8. Hod¿d¿atoleslam Ghomi z Iranu, muzu³manin: Zobowi¹zujemy siê krzyczeæ
w imieniu tych, którzy odrzucaj¹ stosowanie przemocy i z³a oraz chcemy przyczyniæ siê ze wszystkich si³ do tego, aby ludzkoœæ naszych czasów zyska³a prawdziw¹
nadziejê sprawiedliwoœci i pokoju.
9. Nichiko Niwano, przewodnicz¹cy delegacji szko³y buddyjskiej Rissho kosei-kai z Japonii: Zobowi¹zujemy siê zachêcaæ do ka¿dej inicjatywy, wspieraj¹cej
przyjaŸñ miêdzy narodami, œwiadomi, ¿e postêp technologiczny, jeœli nie towarzy-
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szy mu trwale porozumienie miêdzy narodami – nara¿a œwiat na wzrastaj¹ce ryzyko zniszczenia i œmierci.
10. Rabin Samuel René Sirat z Centralnego Konsystorza ¯ydowskiego we
Francji: Zobowi¹zujemy siê prosiæ przywódców narodów, aby podjêli wszelkie
wysi³ki dla budowania i umacniania na szczeblu narodowym i miêdzynarodowym,
na fundamentach sprawiedliwoœci, œwiata solidarnoœci i pokoju.
Sk³adanie tych zobowi¹zañ podsumowa³ papie¿ wo³aj¹c: Nigdy wiêcej przemocy! Nigdy wiêcej wojny! Nigdy wiêcej terroryzmu! Niech w imiê Boga ka¿da
religia niesie na ziemi sprawiedliwoœæ i pokój, przebaczenie i ¿ycie, mi³oœæ!
Poprzednie, pierwsze spotkanie w Asy¿u w 1986 r. znany publicysta ks. Adam
Boniecki nazwa³ prze³omem kopernikañskim. Nie chodzi³o, rzecz jasna, o prze³om, który zaowocowa³ powszechnym pokojem na œwiecie, ale o radykaln¹ zmianê we wzajemnych stosunkach miêdzy religiami. Do g³osu dosz³a œwiadomoœæ,
¿e mimo olbrzymich nieraz ró¿nic, mo¿liwe jest wspólne spotkanie i poszukiwanie wspólnych i drogich wszystkim wartoœci, takich jak w³aœnie pokój, tolerancja,
przyjaŸñ, wzajemny szacunek. Tegoroczne spotkanie prze³omem ju¿ nie by³o, ale
okaza³o siê szczególnie potrzebne po wstrz¹sie 11 wrzeœnia i wobec niezwykle
zagmatwanej sytuacji politycznej w wielu regionach œwiata.
Nie wszystko „zagra³o” od strony organizacyjnej. ¯ydowscy uczestnicy spotkania narzekali, ¿e to Watykan zaprasza³ uczestników, nie zostawiaj¹c tego organizacjom ¿ydowskim. Równie¿ Watykan decydowa³ o tym, kto zabierze g³os w
obecnoœci papie¿a. Jest to jednak niepisane prawo organizatora.
Czy modlitwa o pokój wyznawców ró¿nych religii mo¿e sprawiæ, ¿e na œwiecie ucichn¹ konflikty zbrojne? To by³oby zbyt proste, gdy¿ potrzebny jest tu jeszcze wiêkszy wysi³ek ca³ej ludzkoœci. Ta terapia modlitewna by³a jednak œwiatu
bardzo potrzebna. Asy¿ pokaza³, ¿e pomimo ró¿nic doktrynalnych i politycznych,
sprawa pokoju jest w stanie po³¹czyæ wszystkich ludzi dobrej woli. Spotkanie
ukaza³o te¿ œwiatu prawdziwe oblicze religii, które s¹ narzêdziem pokoju. By³o
równie¿ wobec ca³ego œwiata wa¿nym œwiadectwem jednoœci i solidarnoœci ludzi
wiary. W Asy¿u potêpiono zdecydowanie postawy, które wykorzystuj¹ religiê do
siania przemocy i terroryzmu.
Na pewno te¿ wielu ludziom, którzy kojarz¹ niektóre wojny w historii i obecnie z religi¹, Asy¿ ukaza³ inne, prawdziwe oblicze religii jako zwiastuna i czynnika pokoju.
Grzegorz Polak
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EKUMENICZNE SPOTKANIE WSPÓLNOT
ZAKONNYCH
Kamieñ Œl¹ski, 20-25 sierpnia 2001

Geneza tych spotkañ siêga pocz¹tków lat siedemdziesi¹tych. Z inicjatywy –
zmar³ego w czerwcu w Warszawie w trakcie przygotowañ do tegorocznej sesji –
anglikañskiego zakonnika o. Christophera Lowe (1923-2001) co dwa lata odbywa³y siê w Laskach Warszawskich ekumeniczne dni skupienia dla osób konsekrowanych – braci i sióstr – nale¿¹cych do ró¿nych Koœcio³ów i wspólnot eklezjalnych ze strefy jêzyka niemieckiego, Polski, a z czasem tak¿e zza naszej
wschodniej granicy, to jest z Litwy, £otwy i Estonii. Dla Niemców – na d³ugo
przed runiêciem muru berliñskiego – Laski sta³y siê miejscem pierwszych, konspiracyjnych jeszcze spotkañ uczestników pochodz¹cych z obydwu czêœci ich
kraju. Inicjatorem i dusz¹ tych spotkañ by³ ojciec Christopher Lowe. Nie na darmo z okazji 50-lecia kap³añstwa nazwano Go tajnym agentem Pana Boga.
Przybyli na uroczystoœci pogrzebowe do koœcio³a œw. Marcina w Warszawie
wspó³bracia o. Christophera wyznali, ¿e nie zdawali sobie do koñca sprawy z zasiêgu jego kontaktów w Europie Œrodkowo-Wschodniej i jaki by³ jego wk³ad w
dzie³o jednoœci chrzeœcijan, zw³aszcza dla nawi¹zania dialogu anglikañsko-katolickiego. Dla nich by³ cz³owiekiem modlitwy, niezwyk³ej skromnoœci, zajmuj¹cym siê na co dzieñ pielêgnacj¹ klasztornego ogrodu. Jedna z niemieckich
wspólnot (Barsinghausen), znaj¹c jego wielkie umi³owanie kwiatów, nazwa³a
czêœæ w³asnego ogrodu imieniem ojca Christophera.
Temat tegorocznej sesji brzmia³: „Szukanie Boga w œwiecie bez Boga”. Tekst
wiod¹cy, dotycz¹cy duchowego rozeznania jako miary osobistego rozwoju w kierownictwie duchowym, opracowany przez o. Christophera, wobec jego nag³ej
œmierci, sta³ siê dla uczestników sesji swego rodzaju testamentem, a zarazem pouczeniem, jak w oparciu o doœwiadczenia przesz³oœci odczytywaæ dzisiejsze potrzeby œwiata i Koœcio³a.
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Cz³onkowie Instytutów ¿ycia konsekrowanego s¹ w sposób szczególny powo³ani do tego, by byæ „przyjació³mi Boga” w œwiecie bez Boga. Powinni pamiêtaæ,
¿e œwiat jest miejscem zbawienia: Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie
wieczne. Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³,
ale po to, aby œwiat zosta³ przez Niego zbawiony (J 3, 16-17).
Zbawienie, które dokona³o siê przez Krzy¿ Pana naszego Jezusa Chrystusa,
jest Bo¿ym darem dla ca³ego œwiata, a nie tylko dla niektórych. Koœció³ jest sakramentem, czyli znakiem i narzêdziem wewnêtrznym zjednoczenia z Bogiem i
jednoœci ca³ego rodzaju ludzkiego (DI 18) poprzez s³u¿bê Bo¿¹ (liturgia), œwiadectwo ¿ycia (martyria) i pos³ugê wobec braci (diakonia). Wierzymy, ¿e Koœció³
jest powszechnym sakramentem zbawienia (DI 20), jednak nie na sposób wykluczaj¹cy, ale jako cz¹stka w ca³oœci œwiata, to jest z nim i dla niego (koinonia).
Przez ca³y tydzieñ ponad trzydziestoosobowa grupa sióstr i braci ró¿nych wyznañ z Niemiec, Szwajcarii, Polski i Litwy pochyla³a siê nad S³owem Bo¿ym, czytaj¹c je, medytuj¹c i dziel¹c siê nim. O ile sprawowana codziennie Eucharystia
wci¹¿ jeszcze nie mog³a nas po³¹czyæ przy Stole Pañskim, o tyle modlitwa brewiarzowa, Lectio Divina i dzielenie siê S³owem Bo¿ym w ma³ych grupach stwarza³y
przestrzeñ, w której ka¿dy móg³ odnaleŸæ siebie w konfrontacji z innymi, bez lêku,
bez zacierania ró¿nic, bez zatracania w³asnej to¿samoœci, z odnowion¹ i pog³êbion¹
œwiadomoœci¹, ¿e nie tylko cz³owiek szuka Boga, ale Bóg nieustannie szuka cz³owieka i odnajduje go w ka¿dym miejscu, w ka¿dym czasie, na ró¿nych drogach.
Chrzeœcijañska tajemnica przekracza bowiem ka¿d¹ barierê czasu i przestrzeni
i urzeczywistnia jednoœæ rodzaju ludzkiego: Wszyscy ludzie, wywodz¹cy siê z
ró¿nych krajów i tradycji, zostali powo³ani w Chrystusie do udzia³u w jednoœci
rodziny dzieci Bo¿ych. (...) Jezus obala mury podzia³u i zaprowadza nie znan¹
dot¹d i doskona³¹ jednoœæ przez uczestnictwo w Jego tajemnicy.
Ta jednoœæ jest tak g³êboka, ¿e Koœció³ mo¿e mówiæ za œw. Paw³em: «Nie jesteœcie ju¿ obcymi i przychodniami, ale jesteœcie wspó³obywatelami œwiêtych i domownikami Boga». (Ef 2,19) ( zob. DI 23)
Reprezentowane na sesji wspólnoty monastyczne i diakonijne mog³y równie¿ wymieniæ miêdzy sob¹ doœwiadczenia dotycz¹ce charyzmatu za³o¿ycieli, porz¹dku i kompetencji, urzêdów twórczych i s³u¿ebnych, regu³ i konstytucji. Niektóre z nich, powsta³e
w Niemczech po drugiej wojnie œwiatowej, odczuwaj¹ dziœ potrzebê adaptacji do nowych potrzeb naszych czasów. Inne – wczeœniej urodzone - prze¿ywaj¹ trudnoœci z powodu odejœcia pierwszego pokolenia, a niewystarczaj¹cego dop³ywu nowych si³.
Wszyscy obecni wyrazili przekonanie, a nawet gor¹ce pragnienie kontynuacji zapocz¹tkowanych przez ojca Christophera spotkañ. Chocia¿ istniej¹ w Europie podobne
inicjatywy ekumeniczne, wa¿ne jest, aby nadal wspó³tworzyæ taki ma³y kr¹g przyjació³,
którego zal¹¿kiem sta³ siê przed laty tzw. „Laski-Kreis”. Miejsce spotkañ, sk³ad osobowy mo¿e siê zmieniaæ. Pozostanie praktyka nieustannej modlitwy o jednoœæ, umacnianie wiêzi przyjaŸni oraz œwiadczona sobie wzajemnie pomoc nie tylko materialna.
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Postanowiono, ¿e nastêpne spotkanie odbêdzie siê za dwa lata pod koniec
sierpnia 2003 r. w Alexanderdorf pod Berlinem. Wyra¿ono te¿ pragnienie, aby w
jeszcze wiêkszym stopniu otworzyæ siê na Wschód, który tym razem reprezentowa³ jeden tylko uczestnik – niemiecki franciszkanin (urodzony we Lwowie) pracuj¹cy od lat w Kownie (Kaunas) na Litwie o. Sewerinas Holocher.
Wielkim prze¿yciem by³a dla wszystkich obecnoœæ arcybiskupa Alfonsa Nossola, którego zas³ugi na polu ekumenizmu i pojednania polsko-niemieckiego, entuzjazm i poczucie humoru s¹ powszechnie znane. Przyby³ te¿ na spotkanie w
Kamieniu Œl¹skim ks. dr Manfred Deselaers, ksi¹dz z diecezji Aachen w Niemczech, pracuj¹cy od 1990 roku w jednej z oœwiêcimskich parafii, aktualnie w
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oœwiêcimiu. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ przedstawiciela opolskich luteran. By³ nim proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej
ks. Marian Niemiec. Uczestniczy³ w nabo¿eñstwie ekumenicznym sprawowanym
pod przewodnictwem arcybiskupa Nossola w czwartek 23 sierpnia.
Poprzedniego dnia komentuj¹c tekst œw. £ukasza 1,38 ukaza³ wielkoœæ i piêkno postawy Maryi wyra¿onej w momencie zwiastowania: Niech mi siê stanie wed³ug s³owa twego.
W ostatnim dniu sesji – w sobotê 25 sierpnia – uczestnicy udali siê z wizyt¹ do
parafii ks. Niemca w Opolu, która zdo³a³a podŸwign¹æ siê ze zniszczeñ spowodowanych powodzi¹, dziêki pomocy nie tylko macierzystego Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego w Polsce i w Niemczech, ale i Koœcio³a katolickiego, do czego
da³ impuls niezw³ocznie na wieœæ o klêsce powodzi abp Nossol.
Nad ca³oœci¹ sesji czuwali dyskretnie a skutecznie gospodarze tego miejsca:
ks. dr Erwin Mateja, dyrektor Centrum w Kamieniu Œl¹skim i ks. prof. Piotr Jaskó³a, dyrektor Instytutu Ekumenizmu i Badañ nad Integracj¹ Uniwersytetu
Opolskiego. W³¹czy³ siê te¿, na ile mu obowi¹zki pozwoli³y, ks. dr Waldemar
Spyra, wicedyrektor wydzia³u katechetycznego Kurii Opolskiej.
Od strony niemieckiej program sesji naszkicowany przez o. Christophera
Lowe opracowali : o. Johannes Lüttiken OSB z Trewiru, o. Athanasius Polag
OSB z Huysburga, pastor Christian Schreier z Grumbach k. Drezdna i brat Philipp Kämpfer z Imshausen.
Od strony polskiej najwiêcej serca i trudu w³o¿y³y w organizacjê spotkania i
oprawê liturgiczn¹ Siostry Szkolne Notre Dame: s. M. Amata Kupka i s. M. Wanda Go³¹bek wraz z gromadk¹ m³odych sióstr z ich macierzystej wspólnoty w
Opolu. Niestrudzon¹ od pocz¹tku do koñca by³a pani mgr Sonia Waindok jako
t³umaczka i uczestniczka zarazem, wspomagana doraŸnie, zw³aszcza w mniejszych grupach, przez dwie m³ode siostry dominikanki: s. Aleksandrê Zarêbê z
Warszawy i s. Urszulê Pyda z Krakowa.
Wy¿ej wymienionym, a tak¿e wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do wytworzenia prawdziwie braterskiej atmosfery spotkania serdeczne
dziêki. Do zobaczenia – ju¿ wkrótce – za dwa lata – w Alexanderdorf.
s. Maria Krystyna Rottenberg FSK

158

POLSCY LUTERANIE A ¯YDZI

S Y LW E T K I

ARCYBISKUP JEREMIASZ
nowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

Zrz¹dzeniem Opatrznoœci ster dwóch wa¿nych oœrodków polskiej ekumenii
dzier¿y jeden cz³owiek. Prawos³awny arcybiskup wroc³awsko-szczeciñski Jeremiasz od 1996 r. jest rektorem Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a 29 paŸdziernika 2001 r. zosta³ wybrany na prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. To pierwszy taki przypadek w dziejach chrzeœcijañstwa w Polsce kierowania przez jedn¹ osobê tymi dwoma wa¿nymi oœrodkami polskiej ekumenii.
Arcybiskupowi Jeremiaszowi zawdziêczam dwie rzeczy. Blisko dwadzieœcia
lat temu z braæmi Makalami z Koœcio³a prawos³awnego próbowaliœmy zbli¿yæ do
siebie m³odych katolików i prawos³awnych. Zorganizowaliœmy w Warszawie kilka nabo¿eñstw i spotkañ. Na jednym z nich by³ obecny m³ody biskup Jeremiasz.
Podczas agapy przy herbacie w sali metropolii warszawskiej przy ul. Œwierczewskiego (dzisiaj Aleja Solidarnoœci) zabra³ g³os jeden z moich katolickich kolegów, uderzaj¹c w bojowe tony. Mówi³, ¿e wobec ateistycznej komuny, która jest
naszym wspólnym wrogiem, powinniœmy siê jednoczyæ – w imiê ekumenizmu –
w walce przeciw niej. Przyznam, ¿e wówczas ten pogl¹d by³ mi doœæ bliski. Na
dodatek zna³em wcale niema³e grono duchownych i œwieckich niekatolików bardzo krytycznie i bojowo nastawionych wobec w³adz PRL. Wspólny front chrzeœcijañski przeciwko komunie – czemu nie? Biskup Jeremiasz polemizowa³ wówczas ze s³owami kolegi i postawi³ sprawê jasno: ekumenizm nie polega na szukaniu wspólnych wrogów i jednoczeniu siê przeciwko komukolwiek. Chodzi w nim
o to, aby razem d¹¿yæ do jednoœci i ka¿dego traktowaæ jak dziecko Bo¿e. Tê lekcjê prawos³awnego biskupa dobrze pamiêtam do dziœ.
Du¿y wp³yw na moj¹ postawê mia³a równie¿ rozmowa z arcybiskupem Jeremiaszem, wówczas jeszcze teologiem œwieckim Janem Anchimiukiem, 15 listopada 1982 r. podczas sympozjum biblijnego „O S³owie Bo¿ym”, zorganizowanego w warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej. Mówi³ mi wówczas o zmarno-
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wanej w Polsce szansie ekumenicznej, jak¹ dawa³ list papie¿a Jana Paw³a II z
okazji 1500. rocznicy Soboru Konstantynopolitañskiego. Chodzi³o o problem
filioque dziel¹cy od wieków katolików i prawos³awnych. Dr hab. Jan Anchimiuk zwróci³ mi uwagê, ¿e w oryginale listu papieskiego by³y s³owa o Duchu
Œwiêtym, i¿ pochodzi od Ojca, natomiast t³umacz, który dokonywa³ przek³adu
na polski okaza³ siê bardziej papieski ni¿ sam papie¿ i zmieni³ ten zwrot na
sformu³owanie: który od Ojca i Syna pochodzi. Poruszy³o mnie to bardzo, a
konsekwencje tego trwaj¹ do dziœ. Od dwudziestu lat, w duchu solidarnoœci i
jednoœci z Koœcio³ami Wschodu, gdy podczas mszy jest odmawiane credo nicejsko-konstantynopolitañskie, chyba jako jedyny uczestnik liturgii opuszczam
s³owa: i Syna. Zawsze myœlê w tym momencie o prawos³awnych i mówiê: Wierzê w Ducha Œwiêtego, który od Ojca pochodzi, braciom z Koœcio³ów wschodnich dedykuj¹c to moje credo.
Te moje osobiste doœwiadczenia pokazuj¹, jak mo¿na byæ obdarowanym przez
brata z innego Koœcio³a i jak owocne mog¹ byæ wzajemne kontakty. Myœlê, ¿e
niejedna osoba, która zetknê³a siê z w³adyk¹ wroc³awsko-szczeciñskim mog³aby
siê podzieliæ podobnymi spostrze¿eniami.
Z racji pe³nionych ró¿norakich funkcji arcybiskup Jeremiasz zabiera czêsto
g³os na szerszym forum. Czêsto te jego wyst¹pienia, osadzone g³êboko w Biblii,
maj¹ charakter osobistego œwiadectwa i pokazuj¹, jak hierarcha ten g³êboko prze¿ywa swoje chrzeœcijañstwo.
Podczas comiesiêcznego nabo¿eñstwa ekumenicznego 4 lutego 2002 r. w koœciele ewangelicko-augsburskim Wniebowst¹pienia Pañskiego w Warszawie w³adyka Jeremiasz komentowa³ fragment Ewangelii wed³ug œw. Marka o uzdrowieniu niewidomego pod Jerychem. Wspominaj¹c o postawie uczniów Jezusa, niezadowolonych, ¿e przeszkadza im jakiœ ¿ebrak, kaznodzieja skrytykowa³ postawê,
któr¹ mo¿na okreœliæ jako egoizm ludzi wierz¹cych. Czy – to pytanie arcybiskup
zaadresowa³ do wszystkich chrzeœcijan – nasza postawa umo¿liwia dotarcie do
Chrystusa stoj¹cym na uboczu? Czy nie patrzymy zazdroœnie, gdy ktoœ bez naszego poœrednictwa chce dotrzeæ do Chrystusa? Czy – pyta³ dalej – pomagamy
czy przeszkadzamy dotrzeæ do Chrystusa? Chodzi tutaj – wyjaœnia³ arcybiskup
Jeremiasz – zarówno o tych, którzy stracili duchowy wzrok, jak i tych, którzy s¹
tak zafascynowani Chrystusem, ¿e gotowi s¹ zdeptaæ tych, którzy przeszkadzaj¹
im w tej fascynacji.
W naszych ekumenicznych wysi³kach – podkreœli³ kaznodzieja – musimy
pamiêtaæ, aby ze wszystkich si³ staraæ siê wejœæ na drogê Chrystusa, tak jak
uczyni³ to uzdrowiony ze œlepoty Bartymeusz. Wtedy jest absolutna pewnoœæ,
¿e wszyscy siê spotkamy – podkreœli³ arcybiskup. Podczas tego samego nabo¿eñstwa, przed koñcowym b³ogos³awieñstwem, w³adyka Jeremiasz dziêkowa³
obchodz¹cemu w³aœnie swoje 30-lecie wspania³emu chórowi prawos³awnemu
pod dyrekcj¹ ks. Jerzego Szurbaka. Wspominaj¹c wspólne zagraniczne woja¿e
z tym zespo³em, opowiada³ o wystêpie w Zurychu, kiedy to chór z Polski wzruszy³ nieskorych do ³ez Szwajcarów. Ewangelicki dostojnik koœcielny mówi³
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chórzystom, ¿e potrafili wydobyæ z serc s³uchaczy to, co oni skrywaj¹ g³êboko
w swoim wnêtrzu. Wspominaj¹c to po wielu latach arcybiskup Jeremiasz
stwierdzi³: S¹ to bardzo wa¿ne s³owa, bo wypowiedzia³ je cz³owiek wierz¹cy w
Chrystusa. Ta konstatacja wiele mówi o postawie w³adyki wroc³awsko-szczeciñskiego. Oznacza, ¿e s³owa wypowiadane przez chrzeœcijan maj¹ dla niego
wyj¹tkow¹ wymowê i s¹ przyjmowane z uwag¹, skoro po latach przytacza je w
publicznym wyst¹pieniu.
Arcybiskup Jeremiasz od dwudziestu lat uczestniczy aktywnie w wyj¹tkowej
inicjatywie ekumenicznej. W dniach stanu wojennego, kiedy ludzie mieli wiêcej
czasu, bo dzia³alnoœæ wielu instytucji by³a „zawieszona”, w niewielkim gronie
przyjació³ z ró¿nych Koœcio³ów zrodzi³a siê myœl o dokonaniu miêdzywyznaniowego przek³adu Biblii. Podobna próba, podjêta w latach szeœædziesi¹tych, okaza³a siê efemeryd¹, a o oficjalnym przek³adzie, który przyniós³ w 2001 r. ekumeniczne wydanie Nowego Testamentu i Psalmów, nikt jeszcze wtedy w Polsce nie
myœla³. Grupa w sk³adzie: prawos³awny Jan Anchimiuk, pastor zielonoœwi¹tkowy
ks. Mieczys³aw Kwiecieñ i dwaj rzymskokatolicy – ks. Micha³ Czajkowski i red.
Jan Turnau (jako sekretarz zespo³u) rozpoczê³a pracê 13 wrzeœnia 1982 r. w dzieñ
œw. Jana Chryzostoma. Jest to wyj¹tkowe przedsiêwziêcie, bo cz³onkowie zespo³u razem zbieraj¹ siê co jakiœ czas i dyskutuj¹ nad ka¿d¹ linijk¹ tekstu biblijnego,
podczas gdy w innych ekumenicznych przek³adach na ogó³ jest tak, ¿e poszczególni bibliœci przynosz¹ po jednej przet³umaczonej ksiêdze nie maj¹c kontaktu z
innymi t³umaczami.
Do 2002 r. prze³o¿yli dwanaœcie ksi¹g Nowego Testamentu. Zdaniem katolickich cz³onków zespo³u arcybiskup Jeremiasz odznacza siê szczególn¹ aktywnoœci¹, co wi¹¿e siê z tym, i¿ Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny zamierza
wykorzystaæ ów przek³ad jako oficjalny tekst liturgiczny.
Red. Turnau tak mówi o w³adyce Jeremiaszu: Ma znakomite przygotowanie filologiczne i g³êbok¹ znajomoœæ tekstów biblijnych. Przy tym pozostaje cz³owiekiem skromnym, ciep³ym i goœcinnym.
Arcybiskup Jeremiasz urodzi³ siê 3 paŸdziernika 1943 r. w Odrynkach na Bia³ostocczyŸnie, w ch³opskiej rodzinie prawos³awnej. Odebra³ gruntowne wykszta³cenie teologiczne, najpierw w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej (19611965), nastêpnie w Moskiewskiej Akademii Teologicznej z siedzib¹ w Zagorsku
(1965-1966) i wreszcie na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Zurychu (19661968). W okresie studiów udziela³ siê aktywnie w œrodowisku akademickim m³odzie¿y prawos³awnej. Od 1968 r. jest pracownikiem naukowym ChAT, gdzie
przeszed³ wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora. W
1977 r. obroni³ tam doktorat, a w 1981 r. uzyska³ habilitacjê na podstawie ca³okszta³tu dorobku naukowego ze szczególnym uwzglêdnieniem rozprawy pt.
„Anio³ów s¹dziæ bêdziemy”. Elementy antropologii i angelologii w I Liœcie œw.
Paw³a do Koryntian. Od 1981 r. jest kierownikiem Katedry Egzegezy Prawos³awnej Nowego Testamentu.
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Ju¿ wtedy dzia³a³ na polu krajowej i œwiatowej ekumenii. W 1968 r. wzi¹³
udzia³ w IV Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Uppsali
(Szwecja) w charakterze stewarda. Uczestnicz¹c w 1975 r. w V Zgromadzeniu
Ogólnym ŒRK w Nairobi (Kenia) jako najm³odszy delegat z Polski, zosta³ wybrany w sk³ad 133-osobowego Komitetu Naczelnego. Funkcjê tê pe³ni³ przez
dwie kadencje, do 1991 r. Poza tym w latach 1972-2001 by³ cz³onkiem Komisji
ds. Dialogu pomiêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski a Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹.
W 1982 r. Œwiêty Synod Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego podj¹³ niezwykle trafn¹ decyzjê, powo³uj¹c dr. hab. Jana Anchimiuka na stanowisko biskupa. 9 stycznia 1983 r. przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie, 25 lutego z³o¿y³ œluby zakonne, przyjmuj¹c imiê Jeremiasza, a 13 marca metropolita Bazyli,
w asyœcie innych biskupów, udzieli³ mu œwiêceñ biskupich (chirotonii).
Od 9 wrzeœnia 1983 r. jest Jeremiasz najpierw prawos³awnym biskupem, a potem arcybiskupem wroc³awsko-szczeciñskim. Na terenie swojej eparchii anga¿uje siê w akcje ekumeniczne, jak choæby we Wroc³awiu, gdzie prowadzona jest
znana w ca³ej Polsce inicjatywa pod nazw¹ „Dzielnicy Czterech Œwi¹tyñ”. W akcji tej, obejmuj¹cej spotkania studyjne i modlitewne oraz wspó³pracê charytatywn¹, uczestnicz¹: gmina ¿ydowska oraz trzy parafie – katolicka, prawos³awna
i ewangelicka.
Obowi¹zki ordynariusza eparchii ³¹czy z dzia³alnoœci¹ naukow¹, choæ ostatnio
mniej publikuje. W 1990 r. zosta³ powo³any na stanowisko profesora ChAT. W
1996 r. zosta³ rektorem i funkcjê tê pe³ni ju¿ drug¹ kadencjê (urz¹d ten z³o¿y 31
sierpnia 2002 r.).
Arcybiskup Jeremiasz jest pierwszym prawos³awnym, któremu powierzono
funkcjê prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Dotychczas na czele Rady stali
wy³¹cznie przedstawiciele Koœcio³ów ewangelickich. Chcia³oby siê powiedzieæ:
nareszcie. Godnoœæ prezesa piastuje bowiem cz³owiek reprezentuj¹cy najstarszy i
najliczniejszy z Koœcio³ów cz³onkowskich PRE.
Jednak najwa¿niejsze w tym wszystkim jest to, ¿e w dotychczasowej swej ró¿norodnej dzia³alnoœci arcybiskup Jeremiasz da³ siê poznaæ jako cz³owiek otwarty,
niezwykle wra¿liwy ekumenicznie i powa¿nie traktuj¹cy partnerów dialogu.
Grzegorz Polak
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lipiec – grudzieñ 2001

Z zagranicy
– W Brandenburgu/Havel odby³o siê w pierwszym tygodniu lipca 12. spotkanie reprezentantów Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD) i Patriarchatu
Ekumenicznego Konstantynopola. Temat obrad brzmia³: „Koœcio³y w zrastaj¹cej
siê Europie”. Temat ten, dotycz¹cy aktualnego zagadnienia, domaga³ siê nie tylko
wyjaœnienia kwestii teologicznych, lecz tak¿e stara³ siê ustaliæ rolê Koœcio³ów w
nowej sytuacji. W wyniku obrad przedstawiciele obu stron zdecydowanie potêpili
wszelkie przejawy nacjonalizmu. Oœwiadczyli, ¿e wed³ug chrzeœcijañskiego rozumienia wszyscy ludzie, mê¿czyŸni i kobiety, jako stworzeni na obraz i podobieñstwo Boga, s¹ sobie równi i wzajemnie zwi¹zani. W oparciu o ten chrzeœcijañski
obraz cz³owieka nie mo¿e istnieæ jakoœciowa ró¿nica miêdzy ró¿nymi narodami i
odpowiednio do tego nie mo¿e byæ wy¿szoœci jednego narodu nad drugim. Partnerzy dialogu powitali jednoczeœnie Kartê ekumeniczn¹ jako fundamentalny dokument ekumeniczny dla Europy. Udzielili poparcia wypowiedziom tego dokumentu, stwierdzaj¹c: Przeobra¿aj¹ca moc wiary chrzeœcijañskiej, daj¹ca siê ju¿
zauwa¿yæ w pierwszym stuleciu chrzeœcijañskim, musi siê dziœ znowu uaktywniæ w
d¹¿eniu do ukszta³towania Europy wra¿liwej na problemy ludzkie i spo³eczne.
– 1 lipca w koœciele Saint-Esprit w Pary¿u odby³a siê ceremonia podpisania
Porozumienia (Reuilly Common Statement) miêdzy g³ównymi Koœcio³ami protestanckimi Francji a Koœcio³ami anglikañskimi Wielkiej Brytanii i Irlandii, na
mocy którego dosz³o miêdzy tymi Koœcio³ami do pog³êbienia wspólnoty koœcielnej. Wczeœniej, 16 czerwca, podobna uroczystoœæ odby³a siê w Canterbury. Sygnatariuszami Porozumienia s¹ nastêpuj¹ce Koœcio³y: Koœció³ Reformowany
Francji, Koœció³ Wyznania Augsburskiego Alzacji i Lotaryngii, Ewangelicki Koœció³ Luterañski Francji, Koœció³ Reformowany Alzacji i Lotaryngii, Koœció³ Anglii, Koœció³ Irlandii, Szkocki Koœció³ Episkopalny i Koœció³ Walii. Zawarta
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wspólnota umo¿liwia wiernym tradycji protestanckiej (luteranie i reformowani)
przystêpowanie do Sto³u Pañskiego w Koœciele anglikañskim, i vice versa. Nie
jest jednak mo¿liwa koncelebracja, tj. wspólne sprawowanie Eucharystii przez
duchownych obu tradycji koœcielnych. Dokument powiada: Cieszymy siê z osi¹gniêtego porozumienia i widzimy w nim krok ku widzialnej jednoœci, któr¹ staraj¹
siê manifestowaæ wszystkie Koœcio³y zaanga¿owane w ruchu ekumenicznym.
Uznajemy nasz ruch ku œciœlejszej wspólnocie jako czêœæ naszych d¹¿eñ do szerszej jednoœci, obejmuj¹cej coraz wiêcej Koœcio³ów ró¿nych tradycji. Porozumienie jest rezultatem oficjalnego dialogu, rozpoczêtego w 1992 r. i trwaj¹cego – z
przerwami – przez piêæ lat. Dialog ten bêdzie kontynuowany, skupiaj¹c siê w
pierwszym rzêdzie na zagadnieniu urzêdu biskupiego.
– Synod Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Kanadzie na posiedzeniu w
miejscowoœci Waterloo (prowincja Ontario) na pocz¹tku lipca przyj¹³ deklaracjê,
która wprowadza pe³n¹ wspólnotê koœcieln¹ miêdzy luteranami a Koœcio³em
Anglikañskim Kanady. Anglikanie, obraduj¹cy w tym samym czasie i w tej samej
miejscowoœci, podjêli tak¹ sam¹ decyzjê. Pe³na wspólnota nie oznacza fuzji obu
Koœcio³ów, lecz œcis³¹ wspó³pracê. Zachowuj¹c swoj¹ to¿samoœæ, oba Koœcio³y
uznaj¹ katolickoœæ i apostolskoœæ drugiego Koœcio³a oraz gwarantuj¹ sobie
wspólnotê o³tarza i ambony.
– Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr Konrad Raiser, przebywa³ w dniach 11-14 lipca w Albanii na zaproszenie tamtejszego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Celem podró¿y by³o miêdzy innymi uzyskanie
g³êbszego zrozumienia z³o¿onej sytuacji w po³udniowej czêœci Ba³kanów. Sekretarz generalny przeprowadzi³ rozmowy ze zwierzchnikiem Koœcio³a abp. Anastasiosem i innymi czo³owymi reprezentantami koœcielnymi, spotka³ siê z m³odzie¿¹
przebywaj¹c¹ na letnim obozie koœcielnym, odwiedzi³ te¿ klasztor i szko³ê teologiczn¹ w Durrës. Program pobytu obejmowa³ równie¿ spotkania z reprezentantami Koœcio³a rzymskokatolickiego oraz dwóch wspólnot muzu³mañskich. Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny Albanii jest od 1994 r. cz³onkiem ŒRK. W 1998 r.
abp Anastasios wszed³ w sk³ad Komitetu Naczelnego Rady.
– Ks. dr Stanley J. Samartha, pierwszy dyrektor podzespo³u programowego
„Dialog z wyznawcami ró¿nych religii i ideologii” Œwiatowej Rady Koœcio³ów w
latach 1970-1981, zmar³ 22 lipca po d³ugiej chorobie w Bangalor (Indie) w wieku 81 lat. By³ uznanym specjalist¹ w dziedzinie dialogu chrzeœcijañsko-hinduistycznego. Napisa³ wiele ksi¹¿ek poœwiêconych dialogowi miêdzyreligijnemu.
– W wywiadzie dla w³oskiego dziennika „Avvenire” (koniec lipca) bp Amedee Grab, ordynariusz diecezji Chur w Szwajcarii i od niedawna przewodnicz¹cy
Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) powiedzia³: Dziesiêæ lat temu
by³em przekonany, ¿e jesteœmy o krok od zakoñczenia dialogu ekumenicznego z
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Koœcio³em prawos³awnym i wraz z papie¿em mia³em nadziejê, ¿e rok 2000 przyniesie ostateczne pojednanie. Bp Grab zwróci³ uwagê, ¿e trudnoœci pojawi³y siê
w zwi¹zku z zasadnicz¹ zmian¹ sytuacji politycznej w krajach, które by³y rz¹dzone przez komunistów. Od czasu, gdy siê wyzwoli³y i chrzeœcijanom nieprawos³awnym wolno odbudowywaæ swoje wspólnoty zmuszone do milczenia i prowadziæ znów ewangelizacjê, niektóre grupy wywo³uj¹ zgorszenie prawos³awnych,
którzy oskar¿aj¹ je o prozelityzm – powiedzia³ przewodnicz¹cy CCEE. Bp Grab
wyrazi³ ¿al, ¿e ci, którzy s¹ nam tak bliscy ze wzglêdu na pojêcie Koœcio³a i sakramentów, ze z³o¿onych powodów historycznych czuj¹ siê obra¿eni. Przysz³oœæ
nale¿y jednak do dialogu – podkreœli³ biskup.
– Œwiatowa Rada Metodystów, zrzeszaj¹ca 77 Koœcio³ów w 130 krajach œwiata o ³¹cznej liczbie 36 mln. wyznawców, odby³a w Brighton, w po³udniowej Anglii w dniach od 25 do 31 lipca swoj¹ 18. Œwiatow¹ Konferencjê. Podczas obrad, w których uczestniczy³ emerytowany niedawno przewodnicz¹cy Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Edward Cassidy, zaprezentowano siódmy
oficjalny raport podsumowuj¹cy pracê Wspólnej Komisji ds. Dialogu miêdzy
Koœcio³em rzymskokatolickim a Œwiatow¹ Rad¹ Metodystów. Raport ten, zatytu³owany: „Wypowiadanie prawdy w mi³oœci”, stwierdza, ¿e wszyscy wierz¹cy
maj¹ dar rozpoznawania, odró¿niania i reagowania na prawdê Ewangelii i w ten
sposób odgrywaj¹ rolê w formu³owaniu i interpretacji wiary Koœcio³a. Zgodnie z
raportem, metodyœci uznaj¹ tylko dwa sakramenty – chrzest i Komuniê œw. – lecz
traktuj¹ niektóre sakramenty katolickie, ³¹cznie z ordynacj¹ (œwieceniami kap³añskimi) i ma³¿eñstwem, jako roztropne œrodki ³aski. Raport sugeruje, aby podobieñstwa w tych kwestiach by³y przedmiotem dalszych rozwa¿añ. Podkreœla równie¿ ró¿nice miêdzy obu Koœcio³ami w kwestii autorytetu nauczaj¹cego. Dla katolików charyzmat (dar) nieomylnej prawdy i wiary jest dany biskupom przez
wzgl¹d na Koœció³ powszechny. Konferencje metodystyczne pe³ni¹ rolê urzêdu
nauczaj¹cego, lecz dla metodystów wypowiedzi doktrynalne czynione przez te
konferencje nie maj¹ charakteru wypowiedzi nieomylnych. Raport precyzuje
równie¿ ró¿nice strukturalne w obu Koœcio³ach, które decyduj¹ o innym umiejscowieniu autorytetu nauczaj¹cego. Metodyœci pytaj¹, dlaczego katolicy œwieccy
nie mog¹ byæ w³¹czeni bardziej formalnie do gremiów podejmuj¹cych decyzje
nawet w sprawach doktryny koœcielnej. Katolicy pytaj¹, dlaczego metodyœci nie
podkreœlaj¹ bardziej formalnie roli urzêdu z mocy ordynacji, zw³aszcza roli biskupów i superintendentów, szczególnie w sprawach dotycz¹cych nauczania koœcielnego. Obie strony postanowi³y kontynuowaæ dotychczasowy dialog.
– Exodus palestyñskich chrzeœcijan z terenów okupowanych przez Izrael budzi
niepokój Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Wed³ug statystyk co tydzieñ trzy rodziny
chrzeœcijañskie opuszczaj¹ to terytorium. ŒRK obawia siê, ¿e œwiête miejsca
chrzeœcijañstwa zamieni¹ siê niebawem w zwyk³e muzeum. Dlatego te¿ postuluje
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œcis³¹ koordynacjê dzia³añ w dziedzinie pomocy humanitarnej i obrony praw
cz³owieka w Palestynie, ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³pracy z Organizacj¹ Narodów Zjednoczonych. W lipcu Rada wys³a³a do Ziemi Œwiêtej specjaln¹
komisjê, której zlecono opracowanie programu inicjatyw ekumenicznych na
rzecz przywrócenia pokoju na Bliskim Wschodzie.
– Aktywny sprzeciw wobec z³a i oparcie ¿ycia na zasadach ewangelicznych
dyktuje koniecznoœæ zjednoczenia wysi³ków wszystkich chrzeœcijan – powiedzia³
Aleksy II, prawos³awny patriarcha Moskwy i ca³ej Rosji, w wywiadzie udzielonym czarnogórskiemu dziennikowi „Dan”. Hierarcha podkreœli³, ¿e obok katolickiego prozelityzmu na kanonicznym terytorium naszej Cerkwi w XX wieku nie
brakowa³o te¿ momentów, kiedy dialog katolicko-prawos³awny mia³ konstruktywny charakter i chcia³oby siê mieæ nadziejê, ¿e ten potencja³ nie zostanie roztrwoniony. Zatem nasze Koœcio³y mog³yby zjednoczyæ swoje wysi³ki w dzia³aniach na rzecz pokoju, dobroczynnoœci i w s³u¿bie spo³ecznej i w ten sposób dawaæ wspó³czesnemu œwiatu œwiadectwo chrzeœcijañskich wartoœci, odpowiadaæ
na aktualne problemy nurtuj¹ce ludzi, walczyæ z przejawami grzechu – doda³
zwierzchnik Patriarchatu Moskiewskiego.
– Odrzucony wczeœniej przez w³adze Izraela metropolita Ireneusz I zosta³ wybrany 13 sierpnia prawos³awnym patriarch¹ Jerozolimy. By³ on jednym z 5 kandydatów. W³adze odmawia³y zatwierdzenia jego wyboru ze wzglêdów bezpieczeñstwa i dla dobra Jerozolimy. Dopiero na pocz¹tku sierpnia, pod wp³ywem
miêdzynarodowej presji, rz¹d Izraela wycofa³ swój sprzeciw wobec jego osoby.
Rz¹d Izraela jest bardzo rozczarowany tym wyborem – powiedzia³ rabin David
Rosen i doda³: Ireneusz uwa¿any jest za najmniej ustêpliwego i najmniej sprzyjaj¹cego interesom Izraela. Grecki Koœció³ Prawos³awny w Jerozolimie jest w³aœcicielem licznych gruntów i nieruchomoœci, przez co wywiera on znaczny wp³yw
na œrodowiska polityczne w Izraelu. Poprzednik patriarchy Ireneusza I, Diodor I,
ku niezadowoleniu Arabów, wydzier¿awi³ b¹dŸ sprzeda³ Izraelowi znaczn¹ czêœæ
swojego maj¹tku. Prawos³awny Patriarchat Jerozolimski zajmuje czwarte miejsce
na honorowej liœcie niezale¿nych (autokefalicznych) Koœcio³ów prawos³awnych.
Podlegaj¹ mu wierni w Izraelu i w Jordanii. W trzech krajach – Grecji, na Cyprze
i w Turcji (Stambu³-Konstantynopol) istniej¹ egzarchaty Patriarchatu Jerozolimskiego, bêd¹ce swego rodzaju jego przedstawicielstwami we wspomnianych krajach. Ireneusz I ma 62 lata, urodzi³ siê na wyspie greckiej Samos.
– Pielgrzymka Jana Paw³a II do Rumunii sprzed dwóch lat poprawi³a relacje
miêdzy tamtejszym Koœcio³em katolickim i prawos³awnym – uwa¿a abp JeanClaude Perisset, nuncjusz apostolski w tym kraju. W wywiadzie udzielonym
amerykañskiej katolickiej agencji informacyjnej CNS podkreœli³ on, ¿e klimat w
stosunkach miêdzy obiema wspólnotami sta³ siê o wiele bardziej przyjazny i
doda³: Praktycznym rezultatem wizyty Jana Paw³a II jest zwrot katolikom trzech
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œwi¹tyñ, zajêtych wczeœniej przez prawos³awnych. Istniej¹ wprawdzie jeszcze niewielkie trudnoœci, ale w porównaniu z dotychczasow¹ wrogoœci¹ maj¹ one charakter marginalny – stwierdzi³ nuncjusz.
– Koœcio³y chrzeœcijañskie w Ziemi Œwiêtej zorganizowa³y w dniach od 15 do
28 sierpnia wspólne modlitwy o pokój. Codziennie odprawiano specjalne nabo¿eñstwa, za ka¿dym razem w innej œwi¹tyni. Gospodarzami nabo¿eñstw by³y nastêpuj¹ce Koœcio³y: prawos³awny, ormiañski, syryjski, etiopski, koptyjski, katolicki, anglikañski i luterañski. Og³aszaj¹c inicjatywê wspólnych modlitw,
zwierzchnicy napisali, ¿e s¹ bardzo zaniepokojeni pogorszeniem sytuacji na okupowanych terenach Ziemi Œwiêtej. Wiele rodzin straci³o domy, dramatycznie
wzros³o bezrobocie, nasze dzieci karmione s¹ codziennie nie chlebem, ale widokiem rozlewu krwi, przemoc¹, zabójstwami. Nienawiœæ i chêæ zemsty szerzy siê po
obu stronach tak izraelskiej, jak i palestyñskiej – czytamy w przes³aniu. Wezwano te¿ wszystkich chrzeœcijan do w³¹czenia siê do modlitw o pokój.
– Dr Philip Potter, w latach 1973-1984 sekretarz generalny Œwiatowej Rady
Koœcio³ów, ukoñczy³ 19 sierpnia 80. rok ¿ycia. By³ pierwszym niebia³ym, któremu powierzono tak wysokie stanowisko w ŒRK. Potter pochodzi z wyspy Dominiki po³o¿onej na Morzu Karaibskim. W 1944 r. podj¹³ studia teologiczne w Seminarium Metodystycznym na Jamajce, które kontynuowa³ w Londynie. Jako delegat m³odzie¿owy uczestniczy³ ju¿ w I Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w
Amsterdamie (Holandia) w 1948 r. W 1954 r. podj¹³ pracê w Wydziale M³odzie¿owym ŒRK w Genewie. W 1960 r. zosta³ przewodnicz¹cym Œwiatowego Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich, w 1967 r. powróci³ do ŒRK, gdzie powo³ano go
na dyrektora Wydzia³u ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji. 1 stycznia 1973 r.,
jako nastêpca Amerykanina Eugene Carson Blake’a, zosta³ trzecim sekretarzem
generalnym ŒRK. W okresie jego urzêdowania ŒRK poœwiêca³a wiele uwagi dyskryminacji rasowej, wyzyskowi ekonomicznemu i prawom cz³owieka.
Czwarte spotkanie trzeciej fazy dialogu miedzy reprezentantami Œwiatowego
Aliansu Koœcio³ów Reformowanych i Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan
mia³o miejsce w dniach 22-28 sierpnia 2001 r. w Kapsztadzie (RPA). G³ówny temat – „Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa wobec Królestwa Bo¿ego”
– omówili w kontekœcie sytuacji w Republice Po³udniowej Afryki prof. Dirk J.
Smit (reformowany) i o. Stuart C. Bate OMI (katolik). Zastanawiano siê tak¿e
nad wzajemn¹ relacj¹ miêdzy Królestwem Bo¿ym a dzia³alnoœci¹ na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i integracji stworzenia. W niedzielê, 26 sierpnia cz³onkowie
komisji ds. dialogu uczestniczyli w nabo¿eñstwach odprawianych w okolicznych
parafiach. Nastêpne spotkanie odbêdzie siê we wrzeœniu 2002 r. w Irlandii Pó³nocnej.
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– Zdaniem przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard.
Waltera Kaspera, okresy och³odzenia i trudnoœci we wzajemnych stosunkach
miêdzy Koœcio³ami, z jakimi mamy do czynienia w ostatnim czasie, przyczyniaj¹ siê do procesu dojrzewania ekumenii. W wywiadzie dla czasopisma koœcielnego „Vita Trentina” kard. Kasper stwierdzi³, ¿e trudnoœci na drodze do jednoœci
s¹ lekcj¹ realizmu. Co do obranej drogi nie ma jednak ¿adnej alternatywy. Nawi¹zuj¹c do watykañskiej dokumentu „Dominus Iesus” kardyna³ wyrazi³ opiniê, ¿e
tekst ten nie zosta³ w pe³ni zrozumiany. Poza tym nie dostrzega siê, ¿e w³aœciwym
problemem, tak¿e dla ekumenii, jest dzisiaj szerz¹ca siê niewiara. W³aœciwy dystans nie istnieje dzisiaj ju¿ miêdzy katolikami, prawos³awnymi i protestantami,
lecz miêdzy tymi, którzy wierz¹ w Jezusa Chrystusa i staraj¹ siê ¿yæ zgodnie z
Ewangeli¹, a tymi, którzy uwa¿aj¹ siê za niewierz¹cych lub s¹ po prostu obojêtni
na sprawy wiary. Nawi¹zuj¹c do aktualnej dyskusji na temat nowej definicji prymatu papie¿a kardyna³ podkreœli³, ¿e prymat musi te¿ oznaczaæ autorytet. Gdy¿
brak autorytetu w Koœciele jest ogromnym ograniczeniem, co mo¿na zauwa¿yæ
bardzo wyraŸnie w Koœcio³ach niekatolickich. Katolicy s¹ urzêdowi papieskiemu
wdziêczni za autorytet. Chodzi te¿ o dzielenie z innymi tego aspektu.
– Zwierzchnik Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, patriarcha Aleksy II, jest
gotów spotkaæ siê z Janem Paw³em II. Informacjê tak¹ poda³ podczas internetowej
konferencji prasowej metropolita Cyryl, kierownik Wydzia³u ds. kontaktów zagranicznych Patriarchatu Moskiewskiego. Spotkanie to musi jednak doprowadziæ do
postêpu w prze³amywaniu trudnoœci w stosunkach Stolicy Apostolskiej i rosyjskiego prawos³awia, w przeciwnym razie zamieni siê, zdaniem metropolity, w medialny
spektakl i upublicznienie z³udzeñ pojednania miêdzy oboma Koœcio³ami. Patriarchat Moskiewski zarzuca katolikom prowadzenie agresywnej akcji misyjnej na terenie b. ZSRR oraz wspieranie Koœcio³a greckokatolickiego na Ukrainie.
– Wspó³pracownik Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan ks. Matthias
Türk oœwiadczy³, ¿e jeszcze w tym roku Watykan bêdzie szuka³ mo¿liwoœci poszerzenia Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, podpisanej
w 1999 r. z Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹, na dalszych partnerów. Grupa ekspertów bada, w jakiej mierze do grona sygnatariuszy tej deklaracji mog³yby siê
przy³¹czyæ Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych i Œwiatowa Rada Metodystyczna. Türk przypomnia³, ¿e dokument ten zachêca, aby ju¿ teraz czyniæ to,
co mo¿emy wspólnie czyniæ, zamiast domagania siê tylko tego, co pod wzglêdem
ekumenicznym nie jest jeszcze dla nas mo¿liwe. Poinformowa³, ¿e aktualnie Koœció³ rzymskokatolicki wspó³pracuje z 14 rodzinami wyznaniowymi. Nale¿¹ do
nich m.in. Koœcio³y prawos³awne, anglikañskie, luterañskie, reformowane, metodystyczne, baptystyczne, a od niedawna tak¿e mennonici i adwentyœci. Dialog
teologiczny jest – jego zdaniem – jednym z najwa¿niejszych œrodków do przywrócenia jednoœci. Watykañska deklaracja „Dominus Iesus”, po pocz¹tkowym
okresie nieporozumieñ, wywo³a³a now¹ motywacjê u wszystkich partnerów dialo-
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gu ekumenicznego. Zajêli siê oni bardziej zagadnieniem istoty Koœcio³a i rozumienia urzêdu. Jego zdaniem dokument ten na d³u¿sz¹ metê pomo¿e pog³êbiæ
dialog, gdy¿ wypowiedzia³ siê on jednoznacznie na temat spraw, które s¹ przyczyn¹ bolesnego podzia³u miêdzy Koœcio³ami.
– W Quito (Ekwador) odby³o siê od 27 sierpnia do 1 wrzeœnia drugie spotkanie
Wspólnej Grupy Roboczej Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych. Jako motto obrano wzajemne dostrzeganie siê. Program obrad obejmowa³
wizytê w siedzibie Latynoamerykañskiej Rady Koœcio³ów (CLAI) i udzia³ w nabo¿eñstwie zielonoœwi¹tkowym. W licznych grupach roboczych dyskutowano miêdzy
innymi o teologii i eklezjologii, misji i ewangelizacji, jak równie¿ na temat wzajemnego postêpowania. Podczas nastêpnego spotkania, przewidzianego na wrzesieñ 2002 r., omówione zostan¹ zagadnienia nabo¿eñstwa i jednoœci.
– W Techny Towers, Illinois, USA obradowa³a w dniach od 29 sierpnia do 5
wrzeœnia Komisja ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji Œwiatowej Rady Koœcio³ów. G³ównym przedmiotem obrad by³y przygotowania do kolejnej Œwiatowej
Konferencji Misyjnej, która odbêdzie siê w pierwszej po³owie 2005 r. Jej g³ówny
temat dotyczyæ bêdzie Koœcio³ów jako wspólnot jednaj¹cych i uzdrawiaj¹cych.
W sprawozdaniu koñcowym z obrad czytamy: W epoce globalizacji, której towarzyszy wzrost przemocy, podzia³ów i marginalizacji, zadaniem Koœcio³a jest zwiastowanie pe³ni ¿ycia, jak¹ otrzyma³ od Chrystusa, i praca na rzecz jej urzeczywistnienia. Konferencja w 2005 r. przypadnie w po³owie Dekady przezwyciê¿enia przemocy, któr¹ ŒRK rozpoczê³a w 2001 r. W tym kontekœcie urz¹d
pojednania jest koncepcj¹, któr¹ musimy siê zaj¹æ, aby odnowiæ praktykê misji i
ewangelizacji – stwierdzi³ Jacques Matthey, koordynator Zespo³u ds. Misji i
Ewangelizacji. Po raz pierwszy w dziejach ŒRK cz³onkami Komisji ds. Misji
Œwiatowej i Ewangelizacji s¹ równie¿ reprezentanci Koœcio³a rzymskokatolickiego oraz gremiów ewangelikalnych i zielonoœwi¹tkowych. Wynikaj¹ce z tego faktu mo¿liwoœci wspó³pracy bêd¹ odczuwalne zarówno w fazie przygotowawczej,
jak równie¿ podczas samej konferencji.
– Proces poszerzania Unii Europejskiej na Wschód odbywa siê w taki sposób,
jakby œwiat prawos³awny znajdowa³ siê poza Europ¹, uwa¿a rumuñski teolog
prawos³awny prof. Viorel Ionita. Zarówno on, jak i katolicki biskup Akwizgranu
Heinrich Mussinghof przemawiali 1 wrzeœnia, w ostatnim dniu 5. kongresu „Renovabis”, obraduj¹cego pod has³em: „Europa siê zrasta – ale jak?”. Unia Europejska czêsto uto¿samia siê tylko z Europ¹ Zachodni¹ – ubolewa³ rumuñski teolog, kierownik studium w ramach Konferencji Koœcio³ów Europejskich w Genewie. Przypomnia³, ¿e od 1981 r. do Unii nale¿y Grecja, kraj o przewadze
prawos³awnych, zaznaczaj¹c jednoczeœnie, ¿e nie doœæ mocno podkreœlany jest
fakt, i¿ kraje prawos³awne Europy nie musz¹ siê z ni¹ integrowaæ, gdy¿ po prostu
ju¿ w niej s¹ i wywar³y bogaty wp³yw na duchowoœæ europejsk¹. Stosunek do UE
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nie jest jednolity w ró¿nych krajach o przewadze prawos³awia, stwierdzi³ prof.
Ionita. Zwróci³ uwagê, ¿e nastawienie prawos³awia do Europy zale¿y w znacznym stopniu od politycznego stanowiska wobec Europy w tych krajach naszego
kontynentu, w których tradycyjnie przewa¿a to wyznanie. W ca³ej debacie na temat prawos³awia i Europy wyznawców tego Koœcio³a najbardziej irytuje twierdzenie, ¿e Europa siê koñczy tam, gdzie zaczyna siê prawos³awie, powiedzia³
teolog rumuñski. Przypomnia³, ¿e prawos³awie uwa¿a, i¿ jest czêœci¹ sk³adow¹
religijnych i kulturalnych korzeni Europy, które rozwinê³y siê w pierwszym wieku
chrzeœcijañstwa, w okresie nie podzielonego Koœcio³a.
– W moskiewskiej œwi¹tyni Chrystusa Zbawiciela odby³y siê 3 wrzeœnia uroczystoœci z okazji 40-lecia sakry biskupiej patriarchy moskiewskiego i ca³ej Rosji Aleksego II. Liturgiê sprawowa³ sam jubilat w koncelebrze z licznymi biskupami i ni¿szym duchowieñstwem Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP).
Listowne ¿yczenia przekaza³ 72-letniemu patriarsze m.in. prezydent Rosji W³adimir Putin, który wysoko oceni³ jego dokonania jako g³owy Koœcio³a i obywatela
kraju. Patriarcha Aleksy II (Aleksiej Ridigier) urodzi³ siê 23 lutego 1929 r. w Tallinie. W 1950 r. przyj¹³ œwiêcenia diakoñskie i kap³añskie, i do 1953 r. pracowa³
w parafiach eparchii talliñskiej. W 1958 r. zosta³ protojerejem. W 1961 r. odby³y
siê jego postrzy¿yny mnisze i 3 wrzeœnia tego¿ roku zosta³ mianowany biskupem
talliñskim i estoñskim oraz tymczasowo zarz¹dza³ eparchi¹ rysk¹ RKP. W 1964 r.
nadano mu tytu³ arcybiskupa, a w 1968 – metropolity. W 1986 r. zosta³ metropolit¹ leningradzkim i nowogrodzkim, z zachowaniem godnoœci metropolity talliñskiego. 7 czerwca 1990 r. Sobór Lokalny RKP powierzy³ mu obowi¹zki patriarchy moskiewskiego i ca³ej Rosji, g³owy Koœcio³a rosyjskiego.
– W dniach od 9 do 13 wrzeœnia odby³a siê w Dobogokö k. Budapesztu zwo³ana przez Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ konferencja na temat: „Antysemityzm i
antyjudaizm dzisiaj”. Zgromadzi³a ona 60 uczestników, chrzeœcijan i ¯ydów, z
15 krajów œwiata. Podczas trwaj¹cych obrad nadesz³a wiadomoœæ a atakach terrorystycznych w USA. Uczestnicy konferencji uchwalili natychmiast krótk¹ deklaracjê, w której potêpili dzia³alnoœæ terrorystyczn¹ w wszelkiej formie, nazywaj¹c
ataki w USA zbrodni¹ przeciw ludzkoœci. Celem konferencji by³o zrobienie przegl¹du stanu dialogu luterañsko-¿ydowskiego w ró¿nych krajach oraz opracowanie
wskazówek u³atwiaj¹cych reagowanie na wypowiedzi antysemickie i antyjudaistyczne. Z Polski w obradach uczestniczy³ mgr Zbigniew Paszta, pracownik naukowo-dydaktyczny Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
– Seriê zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych (11 wrzeœnia)
potêpi³ Komitet £¹cznoœci Islamsko-Katolickiej. We wspólnej deklaracji og³oszonej w Watykanie komitet wyra¿a wielki smutek z powodu liczby ofiar zamachów
i sk³ada kondolencje ich rodzinom. Tego rodzaju akty przemocy nie s¹ drog¹ do
pokoju na œwiecie. Jako przywódcy religijni pragniemy podkreœliæ, ¿e prawdzi-
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wym fundamentem pokoju jest sprawiedliwoœæ i wzajemny szacunek – napisali
prof. Hamid Ahmad ar-Rifaie, przewodnicz¹cy Miêdzynarodowego Islamskiego
Forum Dialogu i biskup Michael L. Fitzgerald, sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego. W Narodowej Katedrze Protestanckiej w Waszyngtonie
odby³o siê nabo¿eñstwo ¿a³obne w intencji ofiar ataku na USA. W uroczystoœci
uczestniczy³ prezydent George W. Bush oraz jego poprzednicy na tym urzêdzie:
Bill Clinton, George Bush, Jimmy Carter i Gerald Ford. Nabo¿eñstwo mia³o charakter ekumeniczny – za ofiary ataku, ich rodziny i tych, którzy nieœli im pomoc
wspólnie modlili siê protestanci, katolicy i muzu³manie. Wyrazy g³êbokiej i serdecznej solidarnoœci i sympatii przekaza³a narodowi, Koœcio³om i organizacjom
religijnym Stanów Zjednoczonych oraz prezydentowi i innym przywódcom tego
kraju Œwiatowa Rada Koœcio³ów. Modlimy siê za tych, którzy pe³ni¹ s³u¿bê ratunkow¹, za przywódców waszego narodu. Niech Bóg da im odwagê i m¹droœæ w tej
strasznej godzinie. Gor¹co modlimy siê, aby by³ to koniec terroru i b³agamy, aby
jego sprawcy wyrzekli siê na przysz³oœæ wszelkich podobnych, nieludzkich, aktów – napisa³ sekretarz generalny ŒRK ks. dr Konrad Raiser.
– W dniach od 11 do 14 wrzeœnia obradowa³ w Genewie Komitet Wykonawczy Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Potwierdzi³ on aktualnoœæ Wytycznych ŒRK w
sprawie osi¹gniêcia sprawiedliwego pokoju na Bliskim Wschodzie i w sprawie
statusu Jerozolimy, jak równie¿ swoje zaanga¿owanie na rzecz aktywnego dialogu miêdzy chrzeœcijanami, muzu³manami i ¯ydami. W uchwalonej rezolucji Komitet Wykonawczy wyrazi³ g³êbokie wspó³czucie wszystkim ofiarom konfliktu a w
szczególnoœci rodzinom tych, którzy ponieœli œmieræ w Palestynie i Izraelu. W ramach og³oszonej przez ŒRK Dekady przezwyciê¿enia przemocy, odbywaj¹cej siê
pod has³em „Koœcio³y na rzecz pokoju i pojednania”, wystosowano apel do
wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich i partnerów ekumenicznych, aby w roku
2002 zwrócili uwagê na intensywne starania o zakoñczenie bezprawnej okupacji
Palestyny i aktywnie uczestniczyli w skoordynowanych wysi³kach ekumenicznych
na rzecz osi¹gniêcia tego celu.
– W Erywaniu konsekrowano 23 wrzeœnia katedrê Ormiañskiego Koœcio³a
Apostolskiego. Z tej okazji do stolicy Armenii przybyli na zaproszenie patriarchy
Ormian Karekina II patriarcha Aleksandrii i ca³ej Afryki Piotr VII, patriarcha
Moskwy i ca³ej Rosji Aleksy II, patriarcha Bukaresztu i ca³ej Rumunii Teoktyst,
dr George Carey, arcybiskup Canterbury i prymas Wspólnoty Anglikañskiej,
kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan,
ks. dr Konrad Raiser, sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów oraz ormiañski patriarcha katolicki Nerses Der-Neresessian. Stolicê Apostolsk¹ reprezentowa³ kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan. W czasie uroczystoœci dosz³o do wa¿nego dla pojednania chrzeœcijan gestu: Karekin II oraz ormiañski patriarcha katolicki uœcisnêli siê z Aleksym
II. Siedemnaœcie wieków chrzeœcijañstwo jest religi¹ pañstwow¹ w Armenii i
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chcemy dzieliæ radoœæ tego œwiêta razem z naszym umi³owanym wspó³bratem,
Jego Œwi¹tobliwoœci¹ Karekinem II – oœwiadczy³ patriarcha Moskwy i ca³ej Rosji. We wnêtrzu nowej katedry jest 1700 miejsc siedz¹cych – to symbol 1700-lecia ormiañskiego chrzeœcijañstwa, a tak¿e znajduj¹ siê w niej relikwie œw. Grzegorza Oœwieciciela, które Ormianom przekaza³ Jan Pawe³ II.
– Jan Pawe³ II przebywa³ w dniach 22-27 wrzeœnia w Kazachstanie i Armenii.
22 wrzeœnia papie¿ przyby³ do Astany, stolicy Kazachstanu i z³o¿y³ wieniec pod
pomnikiem ofiar represji komunistycznych. 23 wrzeœnia celebrowa³ Mszê œw. na
placu Matki Ojczyzny, spotka³ siê z prezydentem Nursu³tanem Nazarbajewem, a
na terenie Uniwersytetu Eurazjatyckiego – z m³odzie¿¹ kazachsk¹. 24 wrzeœnia
Jan Pawe³ II celebrowa³ Mszê œw. w katedrze dla duchowieñstwa i osób zakonnych z Kazachstanu oraz Azji Œrodkowej, zaœ w Sali Kongresowej spotka³ siê z
przedstawicielami œwiata nauki i kultury. 25 wrzeœnia papie¿ przyby³ do Armenii
i spotka³ siê ze zwierzchnikiem Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego, katolikosem Karekinem II. 26 wrzeœnia w stolicy kraju Erywaniu Jan Pawe³ II spotka³ siê
z prezydentem Robertem Koczarianem, odwiedzi³ pomnik Cicernagaberd upamiêtniaj¹cy 1,5 miliona Ormian, wymordowanych przez Turków w 1915 r. oraz
uczestniczy³ w nabo¿eñstwie ekumenicznym w katedrze œw. Grzegorza Oœwieciciela w Erywaniu. 27 wrzeœnia papie¿ odprawi³ w Eczmiadzynie Mszê œw. w obrz¹dku ³aciñskim, og³osi³ wspólnie z katolikosem Karekinem II deklaracjê na temat sytuacji w œwiecie oraz odwiedzi³ klasztor Chor Wirab pod Erywaniem.
– W dniach od 30 wrzeœnia do 27 paŸdziernika odbywa³o siê w Rzymie X
Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów nt. „Biskup s³ug¹ Ewangelii Jezusa
Chrystusa dla nadziei œwiata”. Z wypowiedzi wynika³o, ¿e zdaniem Ojców Synodalnych wiêksza kolegialnoœæ w kierowaniu Koœcio³em nie mo¿e wi¹zaæ siê z
umniejszaniem autorytetu papie¿a. Bp José Riuz Navas, przewodnicz¹cy Konferencji Biskupów Ekwadoru oraz bp Amédée Grab z Chur w Szwajcarii postulowali jednak, by poszerzyæ kompetencje episkopatów narodowych oraz samego
Synodu. Kard. Lászlo Paskai, arcybiskup Budapesztu powiedzia³, ¿e czuje siê
zobowi¹zany do wyst¹pienia w obronie urzêdu biskupa Rzymu – jego zdaniem
jest to szczególnie potrzebne dziœ, gdy wszelka hierarchia budzi niechêæ jednostki. Równie¿ abp Morales Reyes broni³ prymatu papie¿a: Wiernoœæ temu prymatowi jest jedn¹ z najistotniejszych i nie daj¹cych siê niczym zast¹piæ czêœci wiary
chrzeœcijañskiej, a kwestia kolegialnoœci biskupów w prowadzeniu Koœcio³a musi
byæ postrzegana w œwietle samego Objawienia, a nie tylko w perspektywie ludzkiej czy spo³ecznej. W debacie synodalnej g³os zabierali równie¿ „bratni delegaci” (przedstawiciele innych Koœcio³ów), poruszaj¹c m.in. kwestiê relacji miêdzy
kolegialnoœci¹ a prymatem. Prawos³awny metropolita Ambrosius (Finlandia), reprezentuj¹cy Patriarchat Ekumeniczny, powiedzia³, ¿e: mimo regularnej pracy
synodów regionalnych stoimy dziœ wobec licznych, trudnych problemów dotycz¹cych wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami prawos³awnymi. Ju¿ w latach szeœædziesi¹tych
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podjêto przygotowania do Wielkiego Synodu, ale do tej pory przynios³y one mierne
rezultaty. Natomiast anglikañski biskup Peter Forster (Wielka Brytania) oœwiadczy³,
¿e anglikanie uznaj¹, i¿ idea powszechnego prymatu jest m¹dra i nieodzowna. Prymat ten powinien byæ sprawowany przez biskupa Rzymu. (...) Nale¿y d¹¿yæ do porozumienia, które œciœle okreœli prawa i zakres odpowiedzialnoœci, jakie zostan¹ powierzone odnowionemu i w pe³ni ekumenicznemu prymatowi.
– Gerhard Ebeling, jeden z najwybitniejszych teologów ewangelickich po drugiej wojnie œwiatowej, zmar³ 30 wrzeœnia w wieku 89 lat. S³awê uzyska³ jako historyk Koœcio³a i systematyk. Do ksi¹¿ek, które sta³y siê teologicznymi dzie³ami
standartowymi, zalicza siê szczególnie dwie pozycje: „Lutherstudien” oraz „Dogmatik des christlichen Glaubens”. Ebeling nale¿a³ do opozycyjnego wobec nazizmu Koœcio³a Wyznaj¹cego i by³ uczestnikiem Seminarium Teologicznego kierowanego przez Dietricha Bonhoeffera (1906-1945) w Finkenwalde (dziœ: Szczecin-Zdroje). Jego ostatnim i najd³u¿szym miejscem pracy by³ Wydzia³ Teologii
Ewangelickiej Uniwersytetu w Zurychu.
– Desmond Tutu, emerytowany biskup anglikañski Kapsztadu i laureat Pokojowej Nagrody Nobla, ukoñczy³ 7 paŸdziernika 70. rok ¿ycia. W ostatnich latach
kierowa³ „Komisj¹ prawdy i pojednania”, której zadaniem by³o ustalenie zbrodni
pope³nionych w okresie apartheidu. Bp Tutu, który przed rokiem 1994 zwalcza³
rasistowski rz¹d RPA, krytykowa³ te¿ zbrodnie i b³êdy ruchu wyzwoleñczego.
Jest autorem pojêcia „naród têczy”, które opisuje wizjê wielokulturowej Afryki
po³udniowej.
– 12 paŸdziernika spotkali siê w Londynie arcybiskup Canterbury dr George
Carey, honorowy zwierzchnik Wspólnoty Koœcio³ów Anglikañskich i bp Christian Krause – prezydent Œwiatowej Federacji Luterañskiej. W obliczu ataków
terrorystycznych w USA i operacji militarnych w Afganistanie obaj przywódcy
koœcielni opowiedzieli siê za wzmo¿onymi wysi³kami Koœcio³ów na rzecz pokoju
w œwiecie. Ze spraw¹ t¹ wi¹¿e siê szczególnie intensywny i trwa³y dialog miêdzy
chrzeœcijanami i muzu³manami, jak równie¿ œciœlejsza wspó³praca w dziedzinie
pomocy na rzecz rozwoju. Podczas spotkania dokonano te¿ dotychczasowego bilansu dialogu miêdzy Koœcio³ami anglikañskimi i luterañskimi w ró¿nych czêœciach œwiata. W wielu przypadkach zawarta zosta³a ju¿ wspólnota ambony i
Wieczerzy Pañskiej. Jak stwierdzono, potrzeba jeszcze pog³êbionego dialogu na
temat urzêdu biskupiego i jego znaczenia dla jednoœci Koœcio³a.
– Katolicy i anglikanie dyskutuj¹ o dogmatach maryjnych. Dogmaty te by³y
przedmiotem zainteresowania podczas dorocznego spotkania Miêdzynarodowej
Komisji Katolicko-Anglikañskiej w Dublinie. Ks. Don Bolen, wspó³sekretarz komisji ze strony katolickiej oœwiadczy³, ¿e teologowie wstêpnie uzgodnili stanowisko w dyskutowanej kwestii, co pozwoli na wydanie wspólnej deklaracji poœwiê-
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conej roli Marii w ¿yciu i nauczaniu Koœcio³a. Dogmaty o Niepokalanym Poczêciu i Wniebowziêciu to jedne z najpowa¿niejszych ró¿nic doktrynalnych miêdzy
Koœcio³em anglikañskim i katolickim.
– Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola ostrzeg³ Koœció³ grecki przed
podwa¿aniem jego honorowego prymatu w Koœciele prawos³awnym. Œwiêty Synod Patriarchatu opublikowa³ komunikat, w którym podkreœla, ¿e negowanie tej
zwierzchnoœci jest szkodliwe i dla Koœcio³a, i dla narodu greckiego. Synod
ostrzeg³ przed powa¿nymi konsekwencjami, za które odpowiedzialnoœæ bêdzie
ponosiæ wy³¹cznie Grecki Koœció³ Prawos³awny. Komunikat stanowi odpowiedŸ
na trzy listy ateñskiego metropolity Christodoulosa z sierpniu tego roku.
Zwierzchnik Greckiego Koœcio³a Prawos³awnego kwestionowa³ w nich jurysdykcjê Konstantynopola nad czêœci¹ greckich diecezji na pó³nocy kraju oraz domaga³
siê oficjalnego uznania go za g³owê greckiego Œwiêtego Synodu.
– Wizytê w Watykanie z³o¿y³ 22 paŸdziernika prawos³awny patriarcha Antiochii
Ignacy IV Hazim, którego papie¿ odwiedzi³ podczas podró¿y do Syrii na pocz¹tku
maja. W okolicznoœciowym przemówieniu Jan Pawe³ II mówi³ z bólem o tym, ¿e
droga do jednoœci stale napotyka na przeszkody. W opinii papie¿ dialog teologiczny
nie mo¿e zamieraæ, nie wolno nam ulegaæ zniechêceniu i obojêtnoœci. Zwracaj¹c
siê bezpoœrednio do patriarchy Jan Pawe³ II powiedzia³: Obaj ca³e nasze ¿ycie poœwiêciliœmy sprawie jednoœci, gdy¿ nale¿y ona do istoty Koœcio³a. Koœció³ mo¿e byæ
tylko jeden. Dzisiaj trzeba siê zaj¹æ, oczywiœcie, bli¿ej pojêciem jednoœci Koœcio³a.
– Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan poinformowa³a oficjalnie 25 paŸdziernika, ¿e wyda³a „Wskazania”, w myœl których wierni katolickiego Koœcio³a
chaldejskiego mog¹ uczestniczyæ – w przypadku „koniecznoœci duszpasterskiej”
– w Eucharystii sprawowanej w Asyryjskim Koœciele Wschodnim, i vice versa.
W opublikowanym komunikacie stwierdzono, ¿e kroku tego nie nale¿y uto¿samiaæ z pe³n¹ wspólnot¹ eucharystyczn¹. Mimo to chodzi o prawdziwy postêp,
który przybli¿a upragniony dzieñ, w którym mo¿liwe bêdzie wspólne sprawowanie Eucharystii. Z perspektywy duszpasterskiej chodzi tu o decyzjê o charakterze
nadzwyczajnym. Chrzeœcijanie obu rytów stanowi¹ w swoich krajach mniejszoœæ. Niekiedy powstaj¹ powa¿ne trudnoœci w zakresie uczestnictwa w Eucharystii. Po Soborze w Efezie (431), na którym patriarcha Nestoriusz z powodu jednostronnego akcentowania ludzkiej natury Chrystusa zosta³ ekskomunikowany
przez Konstantynopol, wraz z nim chrzeœcijanie asyryjscy od³¹czyli siê od oficjalnego Koœcio³a pañstwowego. Nestoriusz odrzuca³ tytu³ „Theotokos” (Bo¿a
Rodzicielka), powiadaj¹c, ¿e Maria urodzi³a tylko cz³owieka, nie Boga. W 1552
r. czêœæ chrzeœcijan asyryjskich wesz³o w uniê z Rzymem, tworz¹c Koœció³ chaldejski. Jego siedziba znajduje siê w Bagdadzie. Oba Koœcio³y przechowa³y tê
sam¹ tradycjê teologiczn¹, liturgiczn¹ i duchow¹. W 1994 r. patriarcha Koœcio³a
asyryjskiego Mar Dhinka IV podpisa³ z Janem Paw³em II wspóln¹ deklaracjê, któ-
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ra po³o¿y³a kres doktrynalnym ró¿nicom i nieporozumieniom w sprawie dwóch natur Chrystusa. Dzisiaj na œwiecie ¿yje ok. 400 tys. chrzeœcijan asyryjskich (g³ównie
w Iraku, na Bliskim Wschodzie, Europie pó³nocnej, USA i Australii), natomiast
chrzeœcijan chaldejskich jest ok. 800 tys. (¿yj¹ przewa¿nie w Iraku).
– Z Jerozolimy do Betlejem wyruszy³ Konwój Solidarnoœci i Pokoju. W Konwoju szli przedstawiciele organizacji pokojowych oraz Koœcio³ów chrzeœcijañskich z Jerozolimy, m. in. abp Pietro Sambi (delegat apostolski w Jerozolimie i
Palestynie), bp Kamal Hanna Bathish (ordynariusz pomocniczy w £aciñskim Patriarchacie Jerozolimy) oraz hierarchowie prawos³awni i protestanccy. Chcieli oni
w ten sposób zamanifestowaæ solidarnoœæ z mieszkañcami Betlejem. Uczestnicy
Konwoju wezwali w³adze izraelskie do natychmiastowego wycofania oddzia³ów
z miast palestyñskich, a obie strony konfliktu do zaprzestania przemocy. Po zakoñczeniu marszu jego uczestnicy wrêczali ¿o³nierzom izraelskim ulotki z wydrukowanym biletem powrotnym do Tel Awiwu.
– Na Ukrainie dzia³a nowa wspólnota prawos³awna: Ukraiñski Apostolski Koœció³ Prawos³awny. W czerwcu grupa by³ych duchownych Ukraiñskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego og³osi³a powstanie nowego Koœcio³a i wyœwiêcenie na biskupa ks. Zachariasza. Na czele nowej struktury stan¹³ bp Micha³ (Dutkiewicz), by³y biskup bia³ocerkiewski i humañski. W paŸdzierniku biskupi Micha³,
Teoktyst i Zachariasz udzielili sakry biskupiej o. £ukaszowi. Powiadomili o tym
biskupów Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos³awnego w USA, który podlega jurysdykcji Patriarchatu Konstantynopola. Now¹ wspólnotê potêpi³y w³adze Koœcio³a Autokefalicznego. W tej chwili na Ukrainie dzia³aj¹ cztery Koœcio³y prawos³awne:
Patriarchatu Moskiewskiego, Patriarchatu Kijowskiego i Autokefaliczny (te dwie
wspólnoty zamierzaj¹ siê wkrótce zjednoczyæ) oraz Koœció³ Apostolski.
– Koœció³ melchicki oraz prawos³awni w Syrii bêd¹ w tym samym czasie œwiêtowaæ Wielkanoc. Decyzjê tak¹ podj¹³ patriarcha Koœcio³a melchickiego, Grzegorz
III Lahm. 350 tys. katolików syryjskich bêdzie zatem obchodziæ Wielkanoc wed³ug
kalendarza juliañskiego. W maju podczas pobytu w Syrii Jan Pawe³ II zaapelowa³
do chrzeœcijan na Bliskim Wschodzie, by w tym samym czasie œwiêtowali pami¹tkê Zmartwychwstania Chrystusa jako znak d¹¿enia do pe³nej jednoœci.
– Przy zgliszczach World Trade Center odby³o siê nabo¿eñstwo ¿a³obne w intencji
ofiar ataku terrorystycznego na Nowy Jork (28 paŸdziernika). Modlitwom przewodniczy³ metropolita Nowego Jorku, kard. Edward Egan w obecnoœci rabina Josepha
Potasnicka, pastora Franklina Grahama oraz duchownego muzu³mañskiego Imama
Izak-El Mu’eed Pasha. Na uroczystoœci przyby³ te¿ burmistrz Nowego Jorku, Rudolf
Giuliani, gubernator George Pataki oraz nowojorscy senatorowie Charles Schumer i
Hilary Clinton. Przy gruzach Œwiatowego Centrum Handlu zgromadzi³o siê prawie
10 tys. osób – zaproszenia otrzyma³y wy³¹cznie rodziny ofiar zamachu z 11 wrzeœnia.

176

KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

– Prezydent Œwiatowej Federacji Luterañskiej bp Christian Krause i przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Walter Kasper podczas spotkania w Brunszwiku 28 paŸdziernika potwierdzili swoj¹ wolê do
wspó³pracy i dalszego dialogu. Stwierdzili, ¿e na Koœcio³ach spoczywa wspólna odpowiedzialnoœæ. Obaj wypowiedzieli siê z uznaniem na temat podpisanej
w 1999 r. Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Osi¹gniête
porozumienia musz¹ jednak doprowadziæ do konkretnych nastêpstw w ¿yciu i
doktrynie. Kard. Kasper podkreœli³, ¿e decyzja Koœcio³a rzymskokatolickiego
na rzecz ekumenizmu jest nieodwo³alna i nieodwracalna. W rozmowie z dziennikarzami kardyna³ zapowiedzia³ rozpoczêcie rozmów teologicznych na temat
usprawiedliwienia z przedstawicielami Koœcio³ów reformowanych i metodystycznych, a tak¿e reprezentantów Koœcio³ów anglikañskich w charakterze goœci. W ten sposób konsens osi¹gniêty z luteranami uleg³by poszerzeniu na dalsze Koœcio³y protestanckie. Zaprzeczy³, jakoby Watykan przywi¹zywa³ najwiêksze znaczenie do dialogu z Koœcio³ami prawos³awnymi. Bp Krause zwróci³
uwagê, ¿e luteranie zapraszaj¹ ju¿ katolików jako goœci do Wieczerzy Pañskiej,
natomiast odwrotnie nie jest to jeszcze mo¿liwe. W Niemczech, gdzie obie spo³ecznoœci s¹ jednakowo silne liczebnie, jest to centralna kwestia dla ¿ywej
wspólnoty – podkreœli³. Kard. Kasper przyzna³, ¿e kwestia Wieczerzy Pañskiej
jest piln¹ spraw¹. Jest ona jednak œciœle zwi¹zana z kwesti¹ rozumienia Koœcio³a i wspólnym fundamentem wiary. Tote¿ podczas rozmów kwestiê Wieczerzy
Pañskiej od³o¿ono najpierw na bok.
– Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Walter Kasper zdystansowa³ siê od kontrowersyjnej deklaracji watykañskiej „Dominus Iesus”. Podczas spotkania teologów katolickich i protestanckich w Bernie w dniu
29 paŸdziernika kardyna³ stwierdzi³, ¿e równie¿ Koœcio³y wyros³e z Reformacji
s¹ Koœcio³ami, aczkolwiek Koœcio³ami innego typu. Jednak trzeba zdaæ sobie
sprawê, ¿e Koœcio³y ewangelickie rozumiej¹ siebie w sposób, który nie pokrywa
siê ze samorozumieniem Koœcio³a katolickiego. Wyjaœniaj¹co trzeba dodaæ, ¿e
deklaracja „Dominus Iesus”, opublikowana w 2000 r. przez watykañsk¹ Kongregacjê Nauki Wiary, stwierdzi³a, ze Koœcio³y wyros³e z Reformacji nie s¹ Koœcio³ami, lecz tylko wspólnotami koœcielnymi. Wywo³a³a ona rozczarowanie i krytykê po stronie protestanckiej. Kard. Kasper stwierdzi³: Wiem, ¿e Dominus Iesus,
delikatnie mówi¹c, zosta³a przyjêta nieprzychylnie przez chrzeœcijan niekatolickich i g³êboko ich zrani³a. Osobiœcie ¿yczy³bym sobie innego tonu i innego jêzyka.
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, podpisana w 1999 r.
przez oficjalnych przedstawicieli Watykanu i Œwiatowej Federacji Luterañskiej,
jest – zdaniem przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan –
wa¿nym etapem na drodze do widzialnej jednoœci Koœcio³a. Lecz nie jest jeszcze
mo¿liwa wspólna Wieczerza Pañska rozdzielonych chrzeœcijan. Jednak Duch
Bo¿y dzie³o jednoœci, które rozpocz¹³, doprowadzi do koñca – podkreœli³. Mo¿e
dojœæ do tego równie niespodziewanie jak upadek muru berliñskiego.
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– „Wspólnota Koœcio³a wed³ug rozumienia ewangelickiego” – taki tytu³ nosi
dokument opracowany przez Izbê ds. Teologii Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech i podany do publicznej wiadomoœci 30 paŸdziernika. Tekst ten spotka³ siê z
ostr¹ krytyk¹ strony katolickiej, m. in. kard. Waltera Kaspera, przewodnicz¹cego
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan (w dziale „Sprawozdania i dokumenty”
zamieszczamy polski przek³ad tego dokumentu).
– Dialog nie zawsze jest ³atwy i wolny od cierpienia, bo na drodze do wspólnej
zgody rodz¹ siê nieporozumienia i uprzedzenia, a przyjazna d³oñ mo¿e zostaæ odrzucona – mówi³ do uczestników posiedzenia plenarnego Papieskiej Rady ds.
Dialogu Miêdzyreligijnego Jan Pawe³ II. Papie¿ spotka³ siê z przedstawicielami
tego gremium 9 listopada w Watykanie. To wa¿ne, mówi³ papie¿, ¿e przedmiotem obrad jest postêp w dialogu miêdzyreligijnym i to w chwili, gdy ca³a ludzkoœæ jest nadal w stanie szoku po wydarzeniach 11 wrzeœnia. – Pojawi³y siê opinie, ¿e jesteœmy œwiadkami prawdziwego starcia religii. Ale jak mówi³em ju¿ wielokrotnie, by³oby to fa³szowaniem samej religii – stwierdzi³ papie¿. Wyjaœnia³
dalej, ¿e jeœli nakazem ca³ej spo³ecznoœci miêdzynarodowej jest kultywowanie
dobrych stosunków miêdzy ludŸmi nale¿¹cymi do ró¿nych tradycji etnicznych i
religijnych, jeszcze pilniejsz¹ potrzeb¹ jest to, a¿eby czynili to sami wierni, kieruj¹c siê otwartoœci¹ i zaufaniem. Kiedy wybuchaj¹ konflikty, pokój mo¿e zapanowaæ tylko dziêki procesowi pojednania, a to wymaga zarówno pokory, jak i wielkodusznoœci. Kontakt z wyznawcami innych religii jest czêsto Ÿród³em wielkiej
radoœci – mówi³ papie¿ – bowiem dziêki niemu odkrywamy dzia³ania Boga w
umys³ach i sercach ludzi, a tak¿e w ich obrzêdach i zwyczajach.
– Jan Pawe³ II zaapelowa³ 13 listopada o wzmo¿enie wysi³ków na rzecz ekumenizmu i przypomnia³ o potrzebie dyskusji nad urzêdem papieskim. Papie¿
skierowa³ orêdzie do obraduj¹cego w Watykanie zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Wprawdzie, mimo wielu budz¹cych nadziejê
oznak, nie zosta³a jeszcze osi¹gniêta pe³na jednoœæ chrzeœcijan, ale u progu nowego tysi¹clecia znaleŸli siê oni w nowej sytuacji, jakiej przed 50. laty nie mo¿na
sobie by³o wyobraziæ – napisa³ Jan Pawe³ II. Ze s³ownika ekumenicznego musz¹
raz na zawsze znikn¹æ takie pojêcia, jak kryzysy, zw³oka, opiesza³oœæ, czy kompromisy – stwierdzi³ Jan Pawe³ II. Ich miejsce powinny zaj¹æ, doda³ papie¿, takie kluczowe pojêcia, jak zaufanie, cierpliwoœæ, wytrwa³oœæ, dialog, nadzieja.
Dialog ekumeniczny, zdaniem papie¿a, powinien te¿ ujmowaæ nawet trudne tematy, takie jak urz¹d papieski. Impuls do dzia³ania pozwala nam odkryæ, jak wiele
nowych rzeczy mo¿na uczyniæ w rozwijaniu wspólnych wysi³ków na rzecz pe³nej, widzialnej jednoœci wszystkich chrzeœcijan. Jan Pawe³ II zapewni³, ¿e dla
niego osobiœcie i dla jego pontyfikatu ekumenizm jest priorytetem duszpasterskim, a wytyczona przez Sobór droga jest nieodwracalna. Wytyczaæ j¹ powinien
dialog prawdy oraz spotkanie w braterstwie. Jan Pawe³ II zwróci³ te¿ uwagê na
pracê wielu miêdzynarodowych komisji ds. dialogu.
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– W Berekfürdö (Wêgry) odby³o siê w dniach 15-20 listopada trzecie posiedzenie plenarne Komisji Nadzwyczajnej ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach Œwiatowej Rady Koœcio³ów (tekst komunikatu zamieszczamy w
dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
– Kard. Walter Kasper, Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan,
zdementowa³ informacjê prasy izraelskiej, ¿e dosz³o do porozumienia w kontrowersyjnej sprawie budowy meczetu w Nazarecie. Nie jest zgodna z prawd¹ informacja
zamieszczona w dzienniku „Maariv”, ¿e zgodzono siê na dom modlitwy pod warunkiem, i¿ bêdzie on ma³y, powiedzia³ kard. Kasper 26 listopada w Rzymie. Przypomnia³, ¿e podczas wizyty w Izraelu, w dniach 19-22 listopada, spotka³ siê m.in. z prezydentem Izraela Mosze Kacawem. Po spotkaniu powiedzia³ dziennikarzom: Budowa
meczetu w s¹siedztwie Bazyliki Zwiastowania NMP nie s³u¿y stosunkom miêdzy
chrzeœcijanami a muzu³manami. By³oby to prowokacj¹, gdyby to by³a du¿a budowla.
Chrzeœcijanie w Ziemi Œwiêtej i Stolica Apostolska od pocz¹tku krytykowali plan
budowy meczetu na publicznym placu przed sanktuarium chrzeœcijañskim. Przeciwni
budowie byli tak¿e muzu³manie i przywódca Autonomii Palestyñskiej Jaser Arafat.
– Jan Pawe³ II przyj¹³ na audiencji cz³onków grupy roboczej Miêdzynarodowej
Komisji Teologicznej Anglikañsko-Rzymskokatolickiej. W przemówieniu podkreœli³, ¿e ich obecnoœæ w Watykanie jest znakiem, jak dalek¹ drogê przebyli katolicy i
anglikanie od czasów Soboru Watykañskiego II. Mo¿emy dziêkowaæ Bogu za
prawdziwy postêp ekumenizmu – doda³ przypominaj¹c, ¿e celem tej wspólnej podró¿y jest to, by anglikanie i katolicy uczyli siê razem modliæ i pracowaæ. Papie¿ zauwa¿y³, ¿e w tych trudnych czasach œwiat bardziej ni¿ kiedykolwiek potrzebuje
wspólnego œwiadectwa chrzeœcijan w ka¿dej dziedzinie, poczynaj¹c od obrony ¿ycia
ludzkiego i jego godnoœci, a¿ po krzewienie idei sprawiedliwoœci i pokoju.
– Trudnoœci, na jakie napotyka ostatnio Miêdzynarodowa Komisja ds. Dialogu
Teologicznego miêdzy Koœcio³em katolickim i prawos³awnym, powinny zostaæ
przeanalizowane i przezwyciê¿one – napisa³ Jan Pawe³ II w orêdziu do patriarchy
ekumenicznego Konstantynopola Bart³omieja I. Dialog musi znowu odzyskaæ
swój pierwotny pozytywny sens, co umo¿liwi rozwi¹zanie autentycznych problemów. Musi mu równie¿ towarzyszyæ ów entuzjazm, którego Ÿród³em mo¿e byæ tylko cnota nadziei i wiary – stwierdzi³ Jan Pawe³ II. Papie¿ podziêkowa³ te¿ Bart³omiejowi I za jego stale okazywan¹ gotowoœæ do wspó³pracy z Koœcio³em katolickim. List przekazali patriarsze przedstawiciele Watykanu, którzy 30 listopada
brali udzia³ w uroczystoœciach ku czci œw. Andrzeja Aposto³a w Stambule. Delegacji katolickiej przewodniczy³ kard. Walter Kasper.
– W Genewie zmar³ w wieku 90 lat Gerhart Riegner, pionier dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego. Przez wiele lat by³ cz³onkiem Œwiatowego Kongresu
¯ydów oraz honorowym przewodnicz¹cym Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan i
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¯ydów. Riegner, niemiecki prawnik ¿ydowskiego pochodzenia, II wojnê œwiatow¹ spêdzi³ na emigracji w Szwajcarii. Tam dowiedzia³ siê od jednego z przemys³owców o nazistowskich planach eksterminacji ¯ydów. 8 sierpnia 1942 r.
wys³a³ telegram do brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Departamentu Stanu w USA, w którym informowa³ o zamierzeniach Hitlera. Depesza ta
przesz³a do historii jako „telegram Riegnera”.
– Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów w orêdziu z okazji œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia podkreœli³, ¿e naszego œwiata nie uratuje wzmo¿ona konkurencja prowadzona w warunkach materialnych ograniczeñ, lecz ³aska i mi³osierdzie. £aska Bo¿a, w której sam Bóg nas spotyka, przyjê³a w Jezusie Chrystusie
ludzki kszta³t. Prze³amuje ona warunki materialnych ograniczeñ i uwalnia z przymusu odwetu. Bóg w stosunkach z nami nie bierze pod uwagê naszych osi¹gniêæ,
zamo¿noœci lub si³y. Bóg daje i rozdaje wielkodusznie nie bacz¹c na koszty. Obdarza ¿yciem i obfitoœci¹ (J 10, 10) zw³aszcza tych, którzy w naszym nie³askawym œwiecie nale¿¹ do przegranych.
– Wed³ug danych z koñca 2001 roku, Rosyjski Koœció³ Prawos³awny na swym
obszarze kanonicznym, tzn. w by³ym ZSRR, ale bez Ukrainy, dzieli siê na 130
diecezji, w których istnieje 13 907 parafii. Pracuje w nich 14 953 duchownych, w
tym 13 048 ksiê¿y i 1905 diakonów. Te i wiele innych danych ujawni³ na spotkaniu z duchowieñstwem Moskwy zwierzchnik Koœcio³a patriarcha Aleksy II. W
eparchiach (diecezjach) pracuje 126 biskupów diecezjalnych i 27 pomocniczych
(wikariuszy). Patriarchatowi Moskiewskiemu podlega 569 klasztorów, w tym 272
mêskie i 297 ¿eñskie. RKP prowadzi 5 akademii duchownych, 30 seminariów, 45
szkó³ duchownych (ni¿szego szczebla ni¿ seminaria), 1 instytut teologiczny, 2
uniwersytety prawos³awne, 9 duszpasterskich kursów przygotowawczych, 3 eparchialne ¿eñskie szko³y duchowne, 7 szkó³ katechetycznych i 3 szko³y psalmistek.
– 24 Europejskie Spotkanie M³odych zorganizowane przez Ekumeniczn¹
Wspólnotê z Taizé w Budapeszcie rozpoczê³a 28 grudnia wspóln¹ modlitw¹ w wielu jêzykach. Prawdziwe poszukiwanie pokoju wi¹¿e siê z gotowoœci¹ do przebaczenia – mówi³ w swej medytacji za³o¿yciel Wspólnoty brat Roger Schutz. Codziennie
rano w koœcio³ach i domach parafialnych stolicy Wêgier, m³odzi ludzie spotykali
siê w grupach miêdzynarodowych, aby dzieliæ siê doœwiadczeniami oraz dyskutowaæ o tym, jak budowaæ zaufanie i poczucie odpowiedzialnoœci. W trakcie spotkañ
mówiono tak¿e o integracji europejskiej. Sylwester – jak zwykle – mia³ charakter
wspólnej, ekumenicznej modlitwy o pokój na œwiecie. Listy do uczestników spotkania wystosowali sekretarz generalny ONZ Kofi Annan, papie¿ Jan Pawe³ II, anglikañski arcybiskup Canterbury George Carey oraz patriarcha Aleksy II, zwierzchnik Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Do stolicy Wêgier przyjecha³o ok. 70
tys. m³odych ludzi z ca³ej Europy, w tym 27 tys. Polaków, 4 tys. W³ochów i 4 tys.
Rumunów. By³y te¿ pielgrzymki z Litwy, Estonii, a tak¿e z krajów ba³kañskich.
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Z kraju
– W dniach od 6 do 10 lipca odby³y siê w Bia³ymstoku ekumeniczne, zamkniête rekolekcje, w których wziê³o udzia³ oko³o 100 osób œwieckich, g³ównie
rzymskich katolików z Polski i Bia³orusi, ale i kilkoro wyznawców prawos³awia.
Rekolekcje prowadzili trzej ksiê¿a prawos³awni, dwaj rzymskokatoliccy, jeden
mariawicki i jeden metodystyczny. Bezpoœrednio po naukach uczestnicy mieli
mo¿noœæ zadawania pytañ, a kaznodzieje udzielali publicznie odpowiedzi.
– Ksi¹dz kardyna³ Józef Glemp w wywiadzie dla KAI-u z okazji 20. rocznicy
nominacji na prymasa Polski (7 lipca), na pytanie: „Co jest najwiêksz¹ pora¿k¹
Koœcio³a w czasie ostatniej dekady wolnoœci?”, da³ miêdzy innymi tak¹ odpowiedŸ: Mamy zaniedbania na polu ekumenicznym. Nie potrafiliœmy ze stosunkowo
ma³¹ grup¹ przedstawicieli innych wyznañ, jak¹ mamy w Polsce, utworzyæ trwa³ych form wspó³pracy. Nie potrafiliœmy ich przekonaæ, ¿e wiêkszoœæ, która jest silna,
nie jest zagro¿eniem, ale mo¿e byæ bardzo pomocna w rozwi¹zywaniu rozmaitych
wspólnych problemów. To s¹ trudne sprawy i tu ujawni³a siê nasza s³aboœæ.
– Na Œwiêtej Górze Grabarce k. Siemiatycz, najbardziej znanym sanktuarium
prawos³awnym w Polsce odby³y siê w niedzielê, 19 sierpnia, z okazji œwiêta Przemienienia Pañskiego (Spasa Izbawnika), uroczystoœci, którym przewodniczy³
zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego metropolita
Sawa i goszcz¹cy w naszym kraju patriarcha Aleksandrii i ca³ej Afryki Piotr VII.
W uroczystoœci wzi¹³ równie¿ udzia³ katolicki biskup drohiczyñski Antoni Pacyfik
Dydycz oraz lwowski arcybiskup Augustyn z Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos³awnego, podlegaj¹cego Patriarchatowi Moskiewskiemu. Metropolita Sawa podkreœli³, ¿e
choæ Koœció³ prawos³awny jest mniejszoœci¹ w Polsce, zawsze g³osi³ œwiatu zbawienn¹ prawdê o swojej wierze. Patriarcha Piotr powiedzia³, ¿e wspólnie sprawowana na Grabarce Eucharystia sta³a siê okazj¹ do podkreœlenia jednoœci bratnich
Koœcio³ów autokefalicznych oraz manifestacj¹ duchowego procesu globalizacji.
Jego przejawem jest w³aœnie œwiadectwo jednoœci obu Koœcio³ów. Wed³ug niego
Koœció³ prawos³awny, wydaj¹c siê zró¿nicowany kulturowo i narodowoœciowo, paradoksalnie jest w swej istocie doskona³ym przyk³adem jednoœci dla dzisiejszego,
podzielonego œwiata d¹¿¹cego do roz³amów. Koœció³ prawos³awny w Polsce jest
mniejszoœci¹, dlatego tym bardziej powinniœcie staæ siê wiêkszoœci¹ pod wzglêdem
pozytywnych wartoœci – wezwa³ zwierzchnik Koœcio³a w Aleksandrii zgromadzonych. W Eucharystii uczestniczy³o oko³o 20 tys. pielgrzymów. Wiêkszoœæ przyjecha³a ze wschodnich miejscowoœci Polski, ale byli tak¿e goœcie z Ukrainy i Bia³orusi. Niektórzy, tradycyjnie ju¿, przynieœli ze sob¹ pó³metrowe krzy¿e, dziêkuj¹c
Bogu za doznane ³aski lub zostawiali je na Œwiêtej Górze, prosz¹c o wys³uchanie
nowych próœb. Tradycja pielgrzymowania na Grabarkê siêga 1710 r., kiedy to –
jak g³osi miejscowa legenda – grupa mieszkañców Siemiatycz, postêpuj¹c za rad¹
starca-wizjonera, znalaz³a na Grabarce schronienie przed epidemi¹ cholery. To oni
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tak¿e zapocz¹tkowali zwyczaj przynoszenia krzy¿y wotywnych i ustawiania ich na
górze. Wodzie z tutejszego Ÿród³a przypisuje siê moc uzdrawiaj¹c¹, wiêc pielgrzymuj¹cy na Grabarkê obmywaj¹ chore miejsca p³óciennymi chusteczkami, które potem zostawiaj¹ na brzegu strumyka.
– Pierwsz¹ w Polsce œwi¹tyniê ekumeniczn¹ otwarto 8 wrzeœnia w Kielcach.
Powsta³a ona z inicjatywy wojewody œwiêtokrzyskiego Wojciecha Lubawskiego.
Nabo¿eñstwu S³owa Bo¿ego przewodniczy³o 5 biskupów i 4 duchownych z ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
Premiera Jerzego Buzka reprezentowa³ wiceminister spraw wewnêtrznych i administracji Józef P³oskonka. Przybyli tez parlamentarzyœci, w³adze samorz¹dowe
Kielc i województwa oraz kielczanie ró¿nych wyznañ. Zdaniem biskupa katolickiej diecezji kieleckiej Kazimierza Ryczana, œwi¹tynia ta ma przede wszystkim
znaczenie religijne i spo³eczne. Dziêki inicjatywie wojewody, chrzeœcijanie mog¹
w Kielcach wspólnie odmawiaæ Ojcze nasz w jednej œwi¹tyni, a to miejsce bêdzie
ich jednoczyæ – stwierdzi³. Prezes PRE bp Jan Szarek mówi³ w kazaniu m.in. o
tym, ¿e jeœli chrzeœcijanie chc¹ w XXI wieku, w spo³eczeñstwie doby sekularyzacji, zabieraæ g³os w sprawach istotnych dla egzystencji cz³owieka, to powinni to
czyniæ razem, sk³adaj¹c chrzeœcijañskie œwiadectwo wiary opartej na S³owie Bo¿ym. Bp Szarek wyrazi³ przy tym nadziejê, ¿e powstanie wspólnej œwi¹tyni, która sta³a siê wed³ug niego znakiem nadziei w drodze pojednania – zachêci chrzeœcijan ró¿nych wyznañ do dzia³ania i zaanga¿owania na rzecz ruchu ekumenicznego. W liœcie do uczestników premier Jerzy Buzek napisa³, ¿e otwarcie
ekumenicznej œwi¹tyni jest œwiadectwem wspólnego wszystkim Polakom i chrzeœcijanom pragnienia, aby szukaæ dróg do jednoœci zgodnie z wol¹ Zbawiciela,
aby wszyscy byli jedno. Inicjator powstania œwi¹tyni wojewoda Lubawski jest
przekonany, ¿e dziêki nowo powsta³ej w Kielcach œwi¹tyni ekumenicznej, mieszkañcy miasta poka¿¹ œwiatu, ¿e nie tylko s¹ tolerancyjni, ale darz¹ siê wzajemn¹
chrzeœcijañsk¹ mi³oœci¹, bez wzglêdu na pogl¹dy polityczne czy narodowoœæ.
Œwi¹tynia ekumeniczna mieœci siê w budynku, który pierwotnie by³ koœcio³em
ewangelicko-augsburskim.
– W wielu polskich miastach odprawiono Msze œw. w intencji ofiar zamachów
terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych. W Mszy œw., odprawionej w katedrze polowej 13 wrzeœnia przez bp. S³awoja Leszka G³odzia, uczestniczyli m.in.
prezydent, premier, marsza³kowie Sejmu i Senatu, pracownicy ambasady amerykañskiej, attachés wojskowi kilkunastu krajów oraz biskupi: prawos³awny – Miron i ewangelicki – Ryszard Borski. – Metropolita gdañski abp Tadeusz Goc³owski przestrzega³ przed formu³owaniem pochopnych zarzutów pod adresem wyznawców islamu i wezwa³ chrzeœcijan do dialogu, tak¿e z islamem. Podaj¹c
przyk³ady dobrych kontaktów chrzeœcijan z muzu³manami w Gdañsku, abp Goc³owski zaznaczy³, ¿e skrajne myœlenie fundamentalistyczne nie odzwierciedla
myœlenia religii muzu³mañskiej.
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– Dwa krzy¿e – katolicki i prawos³awny – stanê³y 15 wrzeœnia przy grobach
jeñców radzieckich na Œwiêtym Krzy¿u. W latach 1941-42 z g³odu, z zimna, wycieñczenia i chorób zmar³o tam ok. 6 tys. jeñców wiêzionych przez Niemców.
Pochowani zostali na polanie Bielnik za wschodnimi murami klasztoru ojców
oblatów. Podczas ekumenicznej uroczystoœci drewniane, wysokie krzy¿e poœwiêci³ sandomierski biskup pomocniczy Edward Frankowski i proboszcz parafii
prawos³awnej w Kielcach ks. W³adys³aw Tyszuk.
– W dniach 17-19 wrzeœnia odby³a siê w Bia³ymstoku, w Oœrodku Kultury
Prawos³awnej, kolejna konsultacja diakonijna, zorganizowana przez Biuro Polskiej Rady Ekumenicznej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Koœcio³ów cz³onkowskich – Prawos³awnego, Starokatolickiego Mariawitów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego i Chrzeœcijan Baptystów. Uczestnicy
przedstawiali dzia³alnoœæ charytatywn¹ swoich Koœcio³ów w przesz³oœci i obecnie. Zapoznali siê te¿ z projektami nowych ustaw i rozporz¹dzeñ reguluj¹cych
status i dzia³alnoœæ charytatywn¹ organizacji pozarz¹dowych. Podczas wyjazdu
do Hajnówki i Trzeœcianki zwiedzano prawos³awny dom seniora i stacjê socjaln¹
oraz cerkiew. W Bia³ymstoku uczestnicy zwiedzili dom opieki prowadzony przez
Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów.
– Powsta³ pierwszy w Polsce ekumeniczny przek³ad Nowego Testamentu i
Ksiêgi Psalmów. W prezentacji przek³adu w Wy¿szym Warszawsko-Praskim Seminarium Duchownym w Warszawie (26 wrzeœnia) uczestniczyli m.in.: kard. Józef Glemp, abp Jeremiasz z Koœcio³a Prawos³awnego oraz bp Janusz Jagucki,
zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Prace nad t³umaczeniem
trwa³y 6 lat w gronie Miêdzywyznaniowego Zespo³u T³umaczy z 11 Koœcio³ów
chrzeœcijañskich: rzymskokatolickiego, prawos³awnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-metodystycznego, polskokatolickiego, starokatolickiego mariawitów, baptystów, zielonoœwi¹tkowego, zborów Chrystusowych i adwentystów dnia siódmego. Jak powiedzia³a Barbara Enholc-Narzyñska, dyrektor generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce, którego
nak³adem ukaza³o siê ekumeniczne wydanie Nowego Testamentu – decyduj¹cym
impulsem do rozpoczêcia prac nad przek³adem by³y postanowienia II Polskiego
Synodu Plenarnego Koœcio³a rzymskokatolickiego, chocia¿ pierwsze próby podejmowano ju¿ przed 40 laty m.in. z inicjatywy biblisty bp. Kazimierza Romaniuka. Jako pierwsze, w 1997 roku, ukaza³y siê ekumeniczne t³umaczenia Ewangelii wg œw. Mateusza oraz wg œw. Marka. W trzydziestoosobowym zespole t³umaczy, oœmiu biblistów reprezentowa³o Koœció³ rzymskokatolicki. Nowy
Testament zosta³ przet³umaczony na jêzyk polski z wydania krytycznego tekstu
greckiego Nowego Testamentu. Przek³ad ten respektuje „Wytyczne do wspó³pracy
miêdzywyznaniowej w t³umaczeniu Biblii” opracowane w 1987 r. przez watykañski Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Zjednoczone Towarzystwa Biblijne (polski przek³ad opublikowaliœmy na naszych ³amach w nr. 2 z 1989 r.). Wiernoœæ ory-
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gina³owi to podstawowa zasada naszego przek³adu – deklaruj¹ t³umacze z miêdzywyznaniowego zespo³u. Zapewniaj¹, ¿e œwiadomie zrezygnowali z archaizacji jêzyka, aby translacja bardziej odzwierciedla³a wspó³czesny jêzyk polski.
– 28 wrzeœnia zmar³ ks. Andrzej Bardecki, d³ugoletni asystent koœcielny „Tygodnika Powszechnego” i kierownik dzia³u religijnego. Mia³ 85 lat. W 1951 r.
zosta³ asystentem koœcielnym „Tygodnika Powszechnego” i funkcjê tê pe³ni³ nieprzerwanie (z wyj¹tkiem lat 1953-56, gdy pismo nie ukazywa³o siê) do 1991
roku. Bra³ czyny udzia³ we wszystkich wa¿nych wydarzeniach, w które zaanga¿owane by³o krakowskie czasopismo, a jego artyku³y i komentarze, zw³aszcza nt.
Soboru Watykañskiego II, nale¿¹ do klasyki polskiej publicystyki religijnej. Ks.
Bardecki by³ kanonikiem krakowskiej kapitu³y metropolitalnej i jednym z pionierów ekumenizmu w archidiecezji, a tak¿e wybitnym znawc¹ problemów Koœcio³a
w Polsce. Uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê 3 paŸdziernika w katedrze na
Wawelu. Mszy œw. przewodniczy³ kard. Franciszek Macharski. Cia³o zmar³ego
zosta³o z³o¿one w grobowcu ksiê¿y kanoników archidiecezji krakowskiej na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
– Biuletyn KAI z 30 wrzeœnia poinformowa³, ¿e we Wroc³awiu powstaje ekumeniczna stacja opieki medyczno-socjalnej pod patronatem katolickiej „Caritas”,
ewangelicko-augsburskiej organizacji „Diakonia” i prawos³awnej „Eleos”. Stacja
œwiadczyæ bêdzie pomoc pielêgniarsk¹ chorym w domach. Organizatorzy zamierzaj¹ podpisaæ umowê z Dolnoœl¹sk¹ Kas¹ Chorych, by dostêp do us³ugi mogli
mieæ wszyscy mieszkañcy Wroc³awia. Stacja opieki medyczno-socjalnej we
Wroc³awiu jest kolejnym etapem ekumenicznego programu charytatywnego.
Pierwszym przedsiêwziêciem by³o ubieg³oroczne dzie³o Wigilijnej Pomocy Dzieciom, kiedy to na plakatach pojawi³y siê loga organizacji charytatywnych trzech
Koœcio³ów: katolickiego, prawos³awnego i ewangelicko-augsburskiego.
– Pracê dydaktyczn¹ rozpocz¹³ 1 paŸdziernika Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Œl¹skiego. Wœród kadry wyk³adowców znaleŸli siê dwaj profesorowie z Niemiec:
wyk³adowca katolickiej nauki spo³ecznej ks. prof. Lothar Roos z Bonn i ks. prof.
Lothar Ullrich, specjalista teologii dogmatycznej i ekumenicznej z Erfurtu. Kierownikiem Katedry Teologii Ewangelickiej zosta³ luteranin – ks. prof. Manfred Uglorz.
Dziekanem Wydzia³u jest ks. prof. Wincenty Myszor. Na mocy umowy miêdzy rz¹dem a Episkopatem utrzymanie Wydzia³u bêdzie w wiêkszoœci finansowane z bud¿etu pañstwa. Koœció³ rzymskokatolicki natomiast zadba o bazê lokalow¹.
– Chrzest przyjêty u mormonów nie mo¿e byæ uznany przez Koœció³, gdy¿ nie
wyznaj¹ oni wiary w trójjedynego Boga – stwierdzi³ abp Alfons Nossol, przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Podczas obrad Konferencji Episkopatu biskup opolski omówi³ dokument Kongregacji Doktryny Wiary z
5 czerwca dotycz¹cy chrztu cz³onków Koœcio³a Jezusa Chrystusa Œwiêtych Dni
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Ostatnich. Dwaj profesorowie z Uniwersytetu Gregoriañskiego, jezuici – o. Luis
Ladaria oraz o. Urbano Navarete rozpatrzyli problem z punktu widzenia teologicznego i pastoralnego. O. Ladaria stwierdzi³, ¿e mormoni nie dziel¹ wiary Koœcio³a chrzeœcijañskiego w Trójcê Œwiêt¹ i nie uznaj¹ rzeczywistoœci duchowej
jako osobnej, wed³ug nich wszelka rzeczywistoœæ ma charakter materialny, tak¿e
Bóg. Dlatego chrzest mormoñski nie jest wa¿ny, gdy¿ nie s¹ dope³nione merytoryczne warunki chrztu – rytua³ nie jest wyrazem autentycznej chrzeœcijañskiej
wiary w Boga Trójjedynego. O. Navarete formu³uje natomiast konkretne skutki
duszpasterskie w wypadku zawierania ma³¿eñstw mieszanych – je¿eli jedno z narzeczonych jest mormonem, nale¿y traktowaæ go jako osobê nie ochrzczon¹ i
udzieliæ sakramentu po uzyskaniu odpowiedniej dyspensy – jak dla osób nie
ochrzczonych. Koœció³ Jezusa Chrystusa Œwiêtych Dni Ostatnich, którego cz³onkowie potocznie nazywani s¹ mormonami, zosta³ za³o¿ony w Stanach Zjednoczonych w 1830 r. W 1999 r. wspólnota mormonów w Polsce liczy³a 1,1 tys. cz³onków. W ca³ym kraju pracowa³o wówczas 114 misjonarzy.
– Dnia 10 paŸdziernika w siedzibie Biskupa Diecezji Œl¹sko-£ódzkiej Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów w £odzi odby³o siê ósme posiedzenie Komisji
Mieszanej ds. Dialogu miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Koœcio³em Starokatolickim w sk³adzie: strona rzymskokatolicka – bp Bronis³aw Dembowski
(wspó³przewodnicz¹cy), ks. prof. Ireneusz Mroczkowski i ks. prof. Henryk Seweryniak, strona mariawicka – bp Ludwik Jab³oñski (wspó³przewodnicz¹cy), ks.
prof. Pawe³ Rudnicki i ks. mgr Grzegorz Dró¿d¿. W toku posiedzenia uznano
donios³oœæ Europejskiej Karty Ekumenicznej dla dialogu miêdzy obu Koœcio³ami. Bp L. Jab³oñski przekaza³ informacjê o dzia³alnoœci Polskiej Rady Ekumenicznej i Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Jednoczeœnie ofiarowa³ tekst ekumenicznego przek³adu Nowego Testamentu i Psalmów bp. Dembowskiemu. Strona
rzymskokatolicka poinformowa³a o postêpie kwerendy, dotycz¹cej dokumentów
mariawickich w Archiwum Watykañskim. Cz³onkowie Komisji stwierdzili, ¿e
dalsza praca badawcza powinna zmierzaæ do wyjaœnienia przyczyn ekskomuniki
wiêkszej na³o¿onej na ks. J. Kowalskiego i M.F. Koz³owsk¹. Strona mariawicka
ustosunkowa³a siê do rzymskokatolickiego rozumienia urzêdu papieskiego. Z kolei strona rzymskokatolicka przedstawi³a kwestie dotycz¹ce „Pierwotnego tekstu
Objawieñ Mateczki”. Ustalono, ¿e na zaproszenie bp. B. Dembowskiego nastêpne spotkanie Komisji odbêdzie siê 6 marca 2002 r. we W³oc³awku.
– Rada Wspólna Katolików i Muzu³manów jest przeciwna eskalacji przemocy
i przenoszeniu konfliktów gospodarczych i politycznych na p³aszczyznê stosunków miêdzyreligijnych. To stanowisko przedstawili wspó³przewodnicz¹cy Rady
– Zdzis³aw Bielecki i Selim Chazbijewicz – 19 paŸdziernika na konferencji prasowej w Warszawie. Na spotkaniu odczytano oœwiadczenie, w którym Rada wyra¿a g³êbokie ubolewanie i przekazuje wyrazy wspó³czucia wszystkim cierpi¹cym z powodu terroru i przemocy. Rada wzywa do dialogu, bo tylko on daje
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wzajemne poznanie i zrozumienie oraz poszanowanie racji drugiej strony. Bp Tadeusz Pikus, cz³onek zarz¹du g³ównego Rady oraz delegat Episkopatu ds. dialogu
z muzu³manami, doda³, ¿e zanim dojdzie do dialogu, trzeba pokazaæ prawdê.
Trzeba pokazaæ, ¿e islam nie jest religi¹, która wychowuje wy³¹cznie fanatyków
religijnych – stwierdzi³. Imam meczetu w Gdañsku i wspó³przewodnicz¹cy Rady
ze strony muzu³mañskiej, Selim Chazbijewicz, stwierdzi³: Ci, którzy siê decyduj¹
na samobójcze ataki terrorystyczne wyrzekaj¹ siê swojej religii. Podziêkowa³ on
wszystkim za solidarnoœæ po incydencie, jaki mia³ miejsce w gdañskim meczecie
tu¿ po ataku terrorystycznym w USA. Jego zdaniem, winê za dewastacjê meczetu
ponosz¹ m.in. media, które wywo³uj¹ antymuzu³mañsk¹ histeriê. Rada zaapelowa³a wiêc do mediów o powœci¹gliwoœæ i odpowiedzialnoœæ.
– W Polsce przebywa³ z kilkudniow¹ wizyt¹ zwierzchnik Serbskiego Koœcio³a
Prawos³awnego patriarcha Pawe³ (20-24 paŸdziernika). Patriarcha odprawi³ 21
paŸdziernika liturgiê w warszawskiej katedrze prawos³awnej œw. Marii Magdaleny. Wraz z nim sprawowali j¹ zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a
Prawos³awnego metropolita Sawa oraz 6 innych biskupów polskich. Po nabo¿eñstwie abp Sawa udekorowa³ patriarchê orderem œw. Marii Magdaleny I stopnia.
Podczas pobytu w naszym kraju patriarcha Pawe³ spotka³ siê z prezydentem
Aleksandrem Kwaœniewskim oraz z prymasem Polski kard. Józefem Glempem.
Odwiedzi³ Chrzeœcijañsk¹ Akademiê Teologiczn¹ w Warszawie oraz uda³ siê w
podró¿ po Polsce: odwiedzi³ Œwiêt¹ Górê Grabarkê, Bielsk Podlaski, Klejniki i
Bia³ystok.
– Polscy mariolodzy zaapelowali o odnowê kultu maryjnego. Has³o sympozjum „Przez Jezusa do Maryi” traktujê jako wielki apel do wszystkich teologów,
aposto³ów kultu maryjnego, kustoszów sanktuariów maryjnych o odnowê kultu
maryjnego. Jezus musi byæ na pierwszym miejscu – powiedzia³ o. prof. Stanis³aw
Celestyn Napiórkowski, podsumowuj¹c dwudniowe sympozjum mariologiczne,
które zakoñczy³o siê 27 paŸdziernika w Licheniu. Wed³ug niego has³o „Przez Jezusa do Maryi”, które odnaleŸæ mo¿na w nauczaniu Jana Paw³a II, jest niezwykle
nowatorskie. To w œwietle Jezusa Chrystusa dostrzegamy wielkoœæ, godnoœæ i rolê
Maryi w dziele zbawienia – stwierdzi³ o. Napiórkowski. W œwiadomoœci wiernych Chrystus jest bardzo daleko, jakby uton¹³ w bóstwie. Poniewa¿ nast¹pi³a
dewaluacja cz³owieczeñstwa Chrystusa – zdaniem o. Napiórkowskiego – miêdzy
cz³owiekiem a Bogiem wytworzy³a siê pustka. W tê pustkê wkroczyli poœrednicy
drugorzêdni: œwiêci i Matka Bo¿a. – Jest jakimœ teologicznym i duszpasterskim
horrendum, jeœli w tekstach maryjnych jest pe³no myœli o poœrednictwie Matki
Bo¿ej, a nie ma myœli o poœrednictwie Chrystusa i Ducha Œwiêtego – powiedzia³
kierownik Katedry Mariologii KUL. W sympozjum uczestniczy³o ponad 50 teologów, m.in. rektor Seminarium Prawos³awnego w Warszawie ks. dr Jerzy Tofiluk i wyk³adowca Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej ks. dr W³odzimierz
Nast, który mówi³ o mariologii w tradycji ewangelickiej.

186

KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

– W Warszawie w dniu 29 paŸdziernika w oœrodku Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego odby³o siê nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Rady Ekumenicznej. Celem obrad by³a nowelizacja statutu oraz wybór nowych w³adz. Ustêpuj¹cy prezes bp Jan Szarek z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady oraz poinformowa³, ¿e Komisja Statutowa zaproponowa³a zmiany w statucie. Prezydium PRE
zaakceptowa³o poprawki. Podczas obrad Walne Zgromadzenie przyjê³o nowy statut, wed³ug którego dokonano wyboru nowego zarz¹du PRE. Prezesem wybrano na
piêcioletni¹ kadencjê abpa Jeremiasza z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Wiceprezesami zostali: bp Janusz Jagucki (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) i bp Edward Puœlecki (Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny), sekretarzem – prezbiter Andrzej Seweryn (Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów), skarbnikiem
bp W³odzimierz Jaworski (Koœció³ Starokatolicki Mariawitów). Nowy prezes abp
Jeremiasz (jego sylwetkê zamieszczamy w bie¿¹cym zeszycie „Studiów”) jest profesorem Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej i obecnie rektorem tej uczelni. W
macierzystym Koœciele sprawuje funkcjê ordynariusza diecezji wroc³awsko-szczeciñskiej. Jest znan¹ postaci¹ ruchu ekumenicznego. W latach 1975-1991 by³ przez
dwie kadencje cz³onkiem Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Jest
te¿ aktywnym wspó³pracownikiem Konferencji Koœcio³ów Europejskich. Zaanga¿owany jest w dialog zarówno z Koœcio³ami ewangelickimi w Europie Zachodniej,
jak i w tworzenie ekumenicznego klimatu w kontaktach PRE z Koœcio³ami prawos³awnymi Rosji, Ukrainy i Bia³orusi. Tak wiêc PRE po raz pierwszy bêdzie kierowana przez wysokiego dostojnika Koœcio³a Prawos³awnego. Dotychczas prezesami
Rady byli zwierzchnicy trzech Koœcio³ów protestanckich: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego i Ewangelicko-Metodystycznego.
– W dniach 9-11 listopada w Ewangelickim Oœrodku Diakonijnym „Tabita” w
Konstancinie-Jeziornie mia³a miejsce coroczna Ekumeniczna Konferencja Kobiet. Wziê³y w niej udzia³ przedstawicielki Koœcio³ów: ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-metodystycznego, prawos³awnego, starokatolickiego mariawitów, greckokatolickiego i rzymskokatolickiego z
ca³ej Polski. Konferencjê zorganizowa³a Komisja Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej. Uczestniczki wys³ucha³y trzech prelegentek. Referat „Dekada przeciw
przemocy” wyg³osi³a Kornelia Pilch, „Nie wszystko na sprzeda¿ – Polska YWCA
wobec komercjalizacji przemocy” – Biruta Pachnik, a na temat „Problemy przemocy wobec kobiet – perspektywa rz¹dowa i pozarz¹dowa” mówi³a Wanda Nowicka. Referatom towarzyszy³a dyskusja. W programie przewidziano te¿ sprawozdania z pracy komisji kobiet w poszczególnych oddzia³ach PRE oraz przewodnicz¹cej Polskiego Komitetu Œwiatowego Dnia Modlitwy Kobiet, a tak¿e
omówienie liturgii ŒDMK w 2002 r. przygotowywanej przez kobiety z Rumunii.
– Dzieñ Judaizmu, wezwanie do comiesiêcznego postu i modlitwy w intencji pokoju oraz przygotowanie aktualnego zbioru dokumentów Koœcio³a na temat dialogu –
to g³ówne tematy obrad Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, które odby-
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³y siê 13 listopada w Warszawie. Rada postanowi³a przygotowaæ dwa zbiory dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat dialogu religijnego oraz dialogu z judaizmem.
Ten drugi zbiór ma byæ dostêpny w Internecie i wydany w formie ksi¹¿kowej w nak³adzie 2-3 tys. egzemplarzy. Obecnie Rada sk³ada siê z trzech biskupów: przewodnicz¹cego Stanis³awa G¹deckiego, który kieruje Komitetem ds. Dialogu z Judaizmem,
Bronis³awa D¹browskiego – przewodnicz¹cego Komitetu ds. Dialogu z Niewierz¹cymi oraz Tadeusza Pikusa, kieruj¹cego Komitetem ds. Dialogu z Religiami Niechrzeœcijañskimi (zast¹pi³ na tym stanowisku bpa Zygmunta Paw³owicza).
– W Teatrze Dramatycznym w Warszawie z okazji proklamowanego przez
UNESCO 16 listopada Œwiatowym Dniem Tolerancji wrêczono po raz pi¹ty Medale „Zas³u¿ony dla Tolerancji”. Organizatorem uroczystoœci by³a Ekumeniczna
Fundacja Tolerancja, wspó³organizatorami: Miasto Sto³eczne Warszawa, Starostwo
Powiatu Warszawskiego i Gmina Warszawa Centrum. Nagrody indywidualne
otrzymali: ks. Micha³ Czajkowski, red. Józefa Hennelowa, dyr. Szymon Szurmiej i
prof. Barbara Weigel. Nagrody zespo³owe przyznano Chrzeœcijañskiej Akademii
Teologicznej i Miêdzynarodowej Kapitule Orderu Uœmiechu. Laureatami nagrody
zagranicznej zostali: prof. Simone Weil z Francji i Irina Nikolska z Rosji.
– Przez ca³y Adwent trwa³o Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom. Po raz drugi
wziê³y w nim udzia³ trzy siostrzane organizacje charytatywne: rzymskokatolicka
„Caritas Polska”, ewangelicko-augsburska „Diakonia” i Prawos³awny Oœrodek
Mi³osierdzia „Eleos”. Patronat nad Dzie³em obj¹³ I Program TVP, wspiera³a go
wiêkszoœæ polskich mediów. Dochód ze sprzeda¿y œwiec przeznaczono na parafialne i diecezjalne programy pomocy najubo¿szym dzieciom.
– Dnia 10 grudnia Jury Nagrody im. Œw. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego przyzna³o po raz dwudziesty szósty nagrody za szczególne osi¹gniêcia w
dziedzinie kultury, sztuki sakralnej, dzia³alnoœci charytatywnej, spo³ecznej i ekumenicznej. Wœród nagrodzonych znaleŸli siê m.in.: ks. dr Józef Budniak i ks. Marek Jerzy Uglorz, duchowny katolicki i ewangelicki, którzy otrzymali nagrodê za
rozwiniêcie modelowej wspó³pracy ekumenicznej na szczeblu lokalnym, w Brennej na Œl¹sku Cieszyñskim; red. Grzegorz Polak, m. in. wieloletni wspó³pracownik
„Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”, który zosta³ nagrodzony za wieloletni¹
dzia³alnoœæ publicystyczn¹, przyczyniaj¹c¹ siê do przezwyciê¿enia uprzedzeñ konfesyjnych i kszta³towania postaw ekumenicznych; ks. dr Grzegorz Sosna i Antonina Troc-Sosna – za dorobek naukowy w zakresie dokumentowania dziejów i dzia³alnoœci Koœcio³a prawos³awnego; metropolita prawos³awny Miñska i S³ucka, egzarcha Bia³orusi Filaret – za dzia³alnoœæ ekumeniczno-charytatywn¹.
– Krakowski Oddzia³ Polskiej Rady Ekumenicznej i Miêdzywydzia³owy Instytut Ekumenii i Dialogu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zorganizowali 12 grudnia sesjê zatytu³owan¹: „Karta Ekumeniczna – jej znaczenie i perspek-
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tywy realizacji na gruncie polskim”. Wprowadzenia w dzieje powstawania i problematykê Karty Ekumenicznej dokona³ ks. Aldo Giordano, sekretarz generalny
Rady Konferencji Episkopatów Europy. Dokument ten z punktu widzenia przedstawiciela tradycji prawos³awnej omówi³ o. ihumen dr Warsonofiusz Doroszkiewicz, tradycji ewangelickiej ks. pastor Piotr G¹siorowski z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego, tradycji katolickiej – o. dr hab. Andrzej Napiórkowski. Sesjê zakoñczy³ panel z udzia³em referentów i redaktorów czasopism religijnych.
– Utworzenie bazy informacji na temat religii niechrzeœcijañskich w Polsce
oraz w³asnej strony internetowej planuje Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrzeœcijañskimi Episkopatu Polski. Komitet, na którego czele stoi bp Tadeusz
Pikus, spotka³ siê po raz pierwszy w nowej kadencji, 18 grudnia w Warszawie.
Na spotkaniu dyskutowano nad g³ównymi zadaniami Komitetu i koncepcj¹ jego
prac. Postanowiono podj¹æ konkretne inicjatywy, m. in. opracowaæ szeroko rozumian¹ bazê informacyjn¹, dotycz¹c¹ religii niechrzeœcijañskich w Polsce, a tak¿e
utworzyæ w³asn¹ stronê internetow¹. Rozmawiano tak¿e na temat dnia modlitw
poœwiêconego islamowi, który z ustanowienia Konferencji Episkopatu Polski bêdzie ju¿ po raz drugi obchodzony 26 stycznia 2002 r. Uczestnicy spotkania mówili równie¿ o nadziejach, jakie wi¹¿¹ z dniem modlitwy w intencji pokoju 24
stycznia 2002 r., na który papie¿ Jan Pawe³ II zaprosi³ przedstawicieli wszystkich
religii do Asy¿u. W sk³ad Komitetu wchodz¹: ks. dr Witold Adamczewski SJ (sekretarz), ks. mgr Jan Bereza OSB, ks. dr Wojciech Kluj OMI, ks. prof. dr hab.
W³adys³aw Kowalak SVD, ks. dr Jaros³aw Ró¿añski OMI, dr hab. Eugeniusz Sakowicz, ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, ks. dr Eugeniusz Œliwa SVD i dr
hab. Wies³aw Wysocki.
– Ks. dr Piotr Jaskó³a, prodziekan Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego odebra³ 19 grudnia w Warszawie z r¹k prezydenta RP nominacjê profesorsk¹. Nowo mianowany profesor zwi¹zany jest z Wydzia³em Teologicznym
Uniwersytetu Opolskiego od oœmiu lat. Wczeœniej pracowa³ w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a obecnie pe³ni funkcjê zastêpcy dyrektora Instytutu Ekumenizmu i Badañ nad Integracj¹. Jego zainteresowania
naukowe obejmuj¹ dialog ekumeniczny katolików z anglikanami i luteranami.
49-letni duchowny jest cz³onkiem Komisji Katolicko-Luterañskiej ds. Dialogu.
Opracowa³: Karol Karski
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