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ARTYKU£Y

W£ADYS£AW H£ADOWSKI

ROLA KOŒCIO£ÓW W PROCESACH
INTEGRACJI EUROPY

(Uwagi na marginesie podjêtej przez
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” refleksji)

Zagadnieniu roli Koœcio³ów w integracji Europy poœwiêcono zeszyt specjalny
„Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” zatytu³owany: „Tolerancja, Koœcio³y a
jednoœæ Europy” (nr 3 z 2002 r.). Zgodnie z charakterem periodyku integracja
Europy zosta³a potraktowana jako problem ekumeniczny.

1. Zespó³ zamieszczonych w numerze materia³ów rozpoczyna obszerny wy-
wód prof. Barbary Karolczak-Biernackiej pt. „Problem tolerancji w œwietle inte-
gracji Polski z Uni¹ Europejsk¹” (s. 7-32)1. Wychodz¹c z pojêcia tolerancji jako
okreœlonej postawy osobowoœciowej i z przeprowadzonych badañ ankietowych,
autorka postuluje przemyœlenie uwarunkowañ dla pomyœlnej egzystencji Polaków
w spo³eczeñstwach Unii Europejskiej.

Tymczasem w przewa¿aj¹cej mierze treœæ numeru stanowi¹ rozwa¿ania na-
czelnego redaktora periodyku, prof. Karola Karskiego na temat: „Koœcio³y a jed-
noœæ Europy” (s. 33-76) dope³nione w czêœci koñcowej zeszytu zbiorem doku-
mentów (s. 100-168). Materia³y te maj¹ charakter historyczny. Prof. Karski oma-
wia powstanie w ostatnich dziesi¹tkach lat na naszym kontynencie dwóch
wa¿nych ugrupowañ chrzeœcijañskich Koœcio³ów, tj. Konferencji Koœcio³ów Eu-
ropejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy, by nastêpnie przedstawiæ
dotychczasowy przebieg ekumenicznej wspó³pracy tych gremiów. Z kolei na tle
tych historycznych ustaleñ podjêto w omawianym zeszycie samo zagadnienie roli

1 Numeracja stron, o ile nie jest inaczej zaznaczone, dotyczy materia³ów zeszytu.
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Koœcio³ów w procesach integracji Europy. Temu problemowi zosta³y poœwiêcone
dwa artyku³y: dra Tadeusza Jacka Zieliñskiego pt. „Ewangelicka zasada material-
na prawid³em protestanckiego wk³adu w aksjologiê Unii Europejskiej” (s. 78-89)
i ks. dra Marcina Hintza pt. „Protestancka refleksja nad procesem integracji Euro-
py”. Podczas gdy ks. dr Hintz, nawi¹zuj¹c do rozwa¿añ prof. Karskiego, przepro-
wadzi³ refleksjê g³ównie nad stanowiskiem polskiego ewangelicyzmu w proble-
mie integracji Europy, dr T.J. Zieliñski zastanawia siê ju¿ nad ewentualnym wk³a-
dem protestantyzmu jako takiego w kszta³towanie siê duchowego oblicza Unii
Europejskiej.

Otó¿ dociekania  prof. Karskiego i ks. dra  Hintza ukaza³y w gruncie rzeczy
korzystn¹ sytuacjê dla ewentualnych inicjatyw ewangelizacyjno-integracyjnych.
Mimo utrzymywania siê jeszcze podzia³ów wyznaniowych, Koœcio³y posiadaj¹
istotn¹ wspólnotê wiary, fundament chrzeœcijañskiej odpowiedzialnoœci za wspó³-
czesny œwiat. Wyrazem takiej œwiadomoœci Koœcio³ów jest przytoczone przez ks.
dra Hintza w artykule oœwiadczenie Rady Synodalnej Koœcio³a Ewangelicko-Au-
gsburskiego w RP z roku 2000: Rada Synodalna  /.../  wyra¿a nadziejê, ¿e, wkra-
czaj¹c w nowe tysi¹clecie, Koœcio³y chrzeœcijañskie na naszym kontynencie po-
g³êbi¹ procesy integracyjne, daj¹c wspólnie wiarygodne i ekumeniczne œwiadec-
two (s. 98).

Na tle tych ustaleñ dr T.J. Zieliñski rozwa¿a w swym artykule, jak móg³by
wygl¹daæ wk³ad w to, co nazwa³ aksjologi¹ Unii Europejskiej, a wiêc w uznawa-
ne zgodnie przez jednocz¹ce siê pañstwa podstawowe wartoœci w systemie kultur,
œwiatopogl¹dów i religii. Dochodzi do wniosku, ¿e norm¹ tego wk³adu winna byæ
reformacyjna nauka o usprawiedliwieniu. Poniewa¿ nauka ta, jako pryncypium
treœciowe,  oparta na s³owie objawiaj¹cego i zbawiaj¹cego Boga, ³¹czy w sobie
element dogmatyczny i element etyczny, mo¿e byæ niezawodnym przewodnikiem
w budowie moralnych i spo³ecznych fundamentów Unii Europejskiej.

To pozwala autorowi na sformu³owanie zupe³nie konkretnych postulatów pod
adresem integracyjnych procesów w Europie. W myœl charakterystycznego – zda-
niem autora – indywidualizmu w zbawczej pedagogii Chrystusa protestantyzm
bêdzie oczekiwa³ w jednocz¹cej siê Europie takiej wizji zbiorowego ¿ycia, która
zabezpieczy swobody jednostki. Niemniej doktryna protestancka, wychodz¹c
z za³o¿eñ soteriologicznych, zawsze uczy o wspólnotowym prze¿ywaniu wiary
w Koœciele i o tym, ¿e cz³owiek usprawiedliwiony przez Boga jest powo³any do
coraz pe³niejszego spe³niania siê w s³u¿bie na rzecz innych.  St¹d kolejny postu-
lat: zjednoczona Europa ma byæ wspólnot¹ opart¹ na solidarnoœci. W podobny
sposób dr T.J. Zieliñski, dedukuj¹c dalsze wnioski z nauki o usprawiedliwieniu,
zw³aszcza z podkreœlanej w niej godnoœci osoby ludzkiej, obdarowanej przez
Pana wszechœwiata przyjaŸni¹, formu³uje takie postulaty, jak ró¿norodnoœæ na
wielu p³aszczyznach spo³ecznego ¿ycia, neutralnoœæ œwiatopogl¹dow¹ struktur
publicznych, czy wreszcie trzeŸwy demokratyzm.
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W koñcu dodajmy, ¿e autor protestanckiej opcji integracyjnej, opartej na nauce
o usprawiedliwieniu, ukazuje sw¹ wizjê i sam¹ doktrynê o zbawczym dziele Boga
jako adresowane do osobistego wolnego wyboru cz³owieka.

2. Myœlê, ¿e tytu³, jakim zosta³ zaopatrzony mój tekst, pozwala czytelnikowi
oczekiwaæ jakiegoœ dope³nienia prezentowanej w STUDIACH  refleksji nad rol¹
Koœcio³ów w procesach integracji Europy. I w rzeczy samej chcia³bym zg³osiæ
kilka spostrze¿eñ, zmierzaj¹c do sformu³owania dotycz¹cego nie tylko ewangeli-
zacji jednocz¹cej siê Europy, ale – co wiêcej – zwiastowania œwiatu zbawczego
orêdzia.

Za punkt wyjœcia swoich spostrze¿eñ chcia³bym wzi¹æ wypowiedŸ dra T.J.
Zieliñskiego, którego artyku³, na tle bogatych materia³ów zeszytu specjalnego
STUDIÓW, jawi siê niemal jako egzemplifikacja – z punktu widzenia protestanc-
kiego – programu ewangelizacyjnych dzia³añ chrzeœcijañskich Koœcio³ów w inte-
gruj¹cej siê Europie.

To co przede wszystkim uderza we wnikliwych przemyœleniach autora artyku-
³u – to zdecydowana, jednoznaczna prezentacja chrzeœcijañskiej doktryny o zba-
wieniu jako Ÿród³a dla  wk³adu w integruj¹ce procesy Europy. Dr T.J. Zieliñski,
œwiadomy – jak mówi – „renesansu” nauki o usprawiedliwieniu, dokonanego
dziêki katolicko-luterañskiej Wspólnej Deklaracji z 1999 r., ma wci¹¿ przed oczy-
ma jej historyczn¹ realizacjê w Jezusie Chrystusie, nazywaj¹c j¹ zreszt¹  j¹drem
Ewangelii (s. 80).

Wprawdzie dr T.J. Zieliñski, przedstawiaj¹c g³ównie doktrynalny wymiar pro-
testanckiego wk³adu w integracjê Europy, skoncentrowa³ swoje wywody na jego
treœciowej artykulacji w spo³eczno-kulturowych strukturach i w  zasadzie nie
podj¹³ nie mniej istotnej sprawy, w ramach jakiego procesu, z pewnoœci¹ pog³ê-
biaj¹cego siê, ma przebiegaæ ta „indoktrynacja”. Byæ mo¿e sta³o siê tak dlatego,
¿e omawiany zeszyt STUDIÓW zawiera ju¿ sporo wa¿nych przes³anej w tym
wzglêdzie.

W œwietle wielu ekumenicznych deklaracji Koœcio³ów wk³ad w jednoœæ Euro-
py ma polegaæ nie tyle na przekazie okreœlonej wiedzy, wzbogacaj¹cej i inspiruj¹-
cej struktury organizacyjno-spo³eczne, co raczej na g³oszeniu zbawczego orêdzia
we wspólnej wierze Koœcio³ów.

O tej wierze mówi¹ one, ¿e choæ przekracza wszelkie nasze rozumienie (s.
138), jest niezmiennie wyznawana i przekazywana od czasów staro¿ytnoœci
chrzeœcijañskiej, wypowiadana w komunikatywnym filozoficzno-teologicznym
jêzyku. Czy¿ jest do przecenienia fakt, ¿e zarówno prawda o Trójcy Œwiêtej, jak i
ca³e orêdzie Ewangelii zamyka siê wed³ug ekumenicznie uformowanej œwiado-
moœci Koœcio³ów  w dogmatycznej formule obowi¹zuj¹cej od IV w., tj. w Credo
nicejsko-konstantynopolitañskim? Takie te¿ jest spektrum KARTY EKUME-
NICZNEJ, podpisanej 22 kwietnia 2001 r. przez przewodnicz¹cych: Konferencji
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Koœcio³ów Europejskich (metropolita Jérémie) i Rady Konferencji Episkopatów
Europy (kard. Miros³aw Vlk), z okazji Europejskiego Spotkania Ekumenicznego
w pierwsz¹ niedzielê po wspólnej Wielkanocy tego¿ 2001 r. Wyznaczy³a ona pro-
gramow¹ perspektywê dalszej wspó³pracy: Zgodnie z Ewangeli¹ Jezusa Chrystu-
sa, poœwiadczon¹ w Piœmie Œwiêtym i wyra¿on¹ w ekumenicznym nicejsko-kon-
stantynopolitañskim wyznaniu  wiary z 381 roku, wierzymy w Trójjedynego Boga:
Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Poniewa¿ wyznajemy tu wiarê w jeden, œwiêty, ka-
tolicki i apostolski Koœció³, przeto nasze podstawowe ekumeniczne zadanie pole-
ga na tym, aby tej jednoœci, która zawsze jest darem Bo¿ym, nadaæ widzialny wy-
raz (s. 160).

Nadawanie widzialnego wyrazu jednoœci Koœcio³y pojmuj¹ nie jako wspóln¹
prezentacjê czegoœ, co mo¿na by nazwaæ ideologi¹, ale – ¿eby przypomnieæ przy-
taczane ju¿ oœwiadczenie Rady Synodalnej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
w RP -  jako wspólne, wiarygodne i ekumeniczne œwiadectwo wiary (s. 98).
A œwiadectwo wiary chrzeœcijañskiej to wyraz mocnego przeœwiadczenia, ¿e Bóg
w Jezusie Chrystusie dokona³ zbawczego wydarzenia, nadaj¹c nowy wymiar
œwiatu i ludzkiej historii. Znaczenie tego œwiadectwa jest – w przekonaniu
sk³adaj¹cych je chrzeœcijan – decyduj¹ce dla losów ludzkoœci. W swej treœci jest
ono niezmienne i w tym sensie ponadczasowe. Jednak, co do sposobu jego pre-
zentacji, to niew¹tpliwie winien on byæ przystosowany do mentalnoœci ludzi
danej epoki.

Jeœli chodzi o nasze czasy i duchowoœæ integruj¹cej siê Europy, oka¿e siê
z pewnoœci¹ jako konieczne podjêcie i wytrwa³e prowadzenie dialogu nie tylko
miêdzyreligijnego, ale te¿ wiary chrzeœcijañskiej ze wspó³czesn¹ wiedz¹ histo-
ryczn¹ i filozoficzn¹ oraz z takimi naukami humanistycznymi, jak psychologia
lub socjologia.

3. Koñcz¹c przyd³ugie omówienie zebranych przez STUDIA  materia³ów na
temat roli naszych Koœcio³ów w integracyjnych procesach Europy, nie sposób nie
nawi¹zaæ do zaskakuj¹cego stanowiska naczelnego redaktora miesiêcznika Ko-
œcio³a ewangelicko-reformowanego „Jednota”, p. Krzysztofa Dorosza, który
zreszt¹ sam siê w³¹czy³ w dyskusjê na ten temat w drukowanym ostatnio w swo-
im piœmie artykule „Polskie Koœcio³y ewangelickie a integracja europejska”2.

Pan Krzysztof Dorosz, który we wspomnianym artykule z zatroskaniem
o chrzeœcijañsk¹ ewangelizacjê stawia dramatyczne pytanie: Czy w laickiej
Europie istniej¹ jeszcze treœci chrzeœcijañskie, do których mo¿na nawi¹zaæ?3,
ukaza³ w dwóch drukowanych wczeœniej artyku³ach4 tak¹ koncepcjê wiary chrze-

2 „Jednota” 2003, nr 5-6, s. 9-10.
3 Tam¿e, s. 10.
4 K. Dorosz, Protestantyzm jako wiara krytyczna, „Jednota” 2002, nr 8-9, s. 11-13; ten¿e, Smutni

protestanci, „Jednota” 2003, nr 4, s. 5-7.
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œcijañskiej, która z pewnoœci¹ wyklucza sam¹ mo¿liwoœæ jej wiarygodnego prze-
powiadania.

Przedstawiona przez K. Dorosza koncepcja krytycznej wiary protestanckiej –
w ostrym kontraœcie do programowanego przez Koœcio³y europejskie wiarygod-
nego œwiadectwa chrzeœcijañskiego – mog³aby co najwy¿ej okazaæ siê s³uchaj¹-
cym go, jako przyk³ad w pewnym sensie heroicznej wiary samotnego chrzeœcija-
nina. Sam autor okreœla j¹ jako pustkê, ciszê, niewiedzê i niem¹ adoracjê5, która
rozbija wspólnoty, prawa, przepisy, po czym stawia cz³owieka twarz¹ w twarz
z Bogiem6, i nie mo¿e siê odwo³aæ do ¿adnych znaków transcendencji, bo Boga
mo¿emy poj¹æ wówczas, gdy nasze doœwiadczenie nie notuje ¿adnych sygna³ów
transcendencji, gdy œwiadomoœæ pozbawiona jest wszelkich religijnych tropów7.
A motywem dla p. Dorosza tak skrajnego rozumienia transcendencji Boga jest za-
wsze obawa przed ba³wochwalcz¹ absolutyzacj¹ pierwiastka ludzkiego, choæ
z pewnoœci¹ p. Dorosz jest œwiadomy tego, ¿e transcendentne s³owo Bo¿e musia-
³o byæ – ze wzglêdu na naturaln¹ kondycjê cz³owieka – przybrane w szatê wielo-
rako ograniczonego i zawodnego ludzkiego s³owa, zarówno w procesach obja-
wienia, w koœcielnym przepowiadaniu, jak i w jego odbiorze przez wiarê.

Istotna trudnoœæ zaczyna siê, gdy w dyskusji z p. Doroszem chcemy mówiæ o
wiarygodnoœci przybranego w szatê ludzkiego s³owa Bo¿ego objawienia i chrze-
œcijañskiego œwiadectwa o nim. Pan Dorosz zdaje siê byæ raczej zamkniêty na ten
problem. Wynika to niew¹tpliwie z jego koncepcji samego objawienia i wiary,
które jakoby nie maj¹ ¿adnego oparcia w doœwiadczeniu, ale zapewne tak¿e
z nieporozumienia co do funkcjonuj¹cego tutaj pojêcia wiarygodnoœci. Pan Do-
rosz s³usznie twierdzi: Objawienie zatem nie przemienia tajemnicy w wiedzê8.
Ale przecie¿ wszelkie dociekania nad wiarygodnoœci¹  objawienia i chrzeœcijañ-
skiego œwiadectwa o nim, prowadzone w modelu historyczno-filozoficznym czy
ostatnio hermeneutycznym, nie maj¹ uczyniæ transcendentnych tajemnic Bo¿ych
przedmiotem ograniczonej zawsze i zawodnej wiedzy ludzkiej. Celem tych docie-
kañ jest usprawiedliwiæ zdrowo-rozs¹dkowo postawê chrzeœcijanina wierz¹cego
w objawione tajemnice Bo¿e. One zawsze pozostan¹ rzeczywistoœci¹ nadprzyro-
dzon¹, trwaj¹c¹, jako objawione s³owo Bo¿e, w sposób niepojêty, mo¿na by rzec
– cudowny, w naszym zjawiskowym œwiecie. Mówi o tym wspó³czesny teolog
niemiecki Peter Knauer: Obecnoœæ s³owa Bo¿ego w s³owie ludzkim jest sama
w sobie cudem9. Jest to osi¹galne jedynie dziêki wierze, któr¹ s³usznie mo¿na na-
zwaæ „ukrzy¿owan¹”, zawsze zagro¿on¹ zw¹tpieniem i zawsze czekaj¹c¹ na
Bo¿¹ odpowiedŸ.

5 Protestantyzm jako wiara krytyczna..., s. 13.
6 Tam¿e.
7 Tam¿e.
8 Smutni protestanci..., s. 7.
9 Der Glaube kommt vom Hören.  Ökumenische Fundamentaltheologie, Styria Verlag 1978, s. 273.
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Ale Krzy¿, który stoi w centrum teologii p. K. Dorosza, nie wyczerpuje obja-
wionego s³owa Bo¿ego. W s³owie Bo¿ym, zwiastuj¹cym w jêzyku ludzkim rze-
czywistoœæ transcendentn¹ i historyczn¹, hañba krzy¿a dope³nia siê z chwa³¹
zmartwychwstania w tajemnicy paschalnej. W ten sposób nasza wiara, nie prze-
staj¹c byæ ukrzy¿owan¹, wzbogaca siê w nadziejê chwa³y, która by³a ju¿ udzia-
³em cz³owieka stworzonego na obraz i podobieñstwo Bo¿e, póŸniej utracona
przez grzech. Mo¿e nieco dziwiæ, ze p. K. Dorosz, eksponuj¹c – szczególnie
w przytaczanym artykule „Smutni protestanci”  - teologiê krzy¿a, zdaje siê pomi-
jaæ stanowisko wybitnych teologów protestanckich, jak W. Pannenberg i J. Molt-
mann, którzy, inspiruj¹c siê tradycj¹ Koœcio³a Powszechnego, nie przeciwsta-
wiaj¹ teologii krzy¿a i teologii chwa³y.
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ROLA KOŒCIO£ÓW W PROCESACH INTEGRACJI EUROPY

RYSZARD OBARSKI

METODOLOGICZNE ZA£O¯ENIA TEOLOGII
GRUPY Z DOMBES *

Podmiotem uprawiania teologii najczêœciej jest pojedyncza osoba teologa.
Jednak¿e mo¿na te¿ mówiæ o zbiorowym podmiocie teologii. Niejednokrotnie
spotykaæ mo¿na ujêcia, prezentuj¹ce teologiê poszczególnych Koœcio³ów chrze-
œcijañskich czy te¿ organizacji koœcielnych. Teologiê, szczególnie w dobie eku-
menizmu oraz prowadzonych dwustronnych i wielostronnych dialogów miêdzy-
wyznaniowych, wypracowuj¹ ca³e zespo³y teologów.

Teologowie ci, zarówno pisz¹cy w swojej „ma³ej izdebce”, jak i w sali zgro-
madzeñ mog¹ byæ dobrymi „muzykami” lub wrêcz „wirtuozami”. Ci ostatni po-
trafi¹ genialnie improwizowaæ, wydobywaj¹c harmoniê dŸwiêków za pomoc¹
ca³ej klawiatury, zmieniaj¹c rejestry1. Jednak nie jest ³atwo odnajdywaæ te nuty,
które Bóg zapisa³ w jedynej w swoim rodzaju „symfonii” zbawienia. Mo¿na
znaæ wszystkie klawisze, wszystkie rejestry i wszystkie tajniki budowy instru-
mentu – zasady kompozycji oraz gry, a nigdy nie byæ wirtuozem2. Prawdziwy
teolog wielkiego formatu ³¹czy w sobie ró¿nego rodzaju talenty, charyzmaty.
Takim zbiorowym „wirtuozem” teologii, który od szeœædziesiêciu piêciu lat
odnajduje z wysi³kiem, ale i z radoœci¹ „rejestry” skomponowanej przez
Stwórcê „symfonii” zbawienia, jest francuskojêzyczna ekumeniczna Grupa
z Dombes.

* Artyku³ napisany w ramach projektu badawczego Nr 2 H01B 010 22, finansowanego przez Komitet
Badañ Naukowych w latach 2002-2003.

1 Napiórkowski, Jak uprawiaæ teologiê, Wroc³aw 20023, s. 95-96.
2 Tam¿e, s. 96.
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1. Fenomen Grupy z Dombes

Grupa z Dombes, jako interkonfesyjny zespó³ teologów, utworzony w 1937 roku3

przez ojca Paula Couturiera (1881-1953)4, jednego z wybitnych pionierów duchowe-
go ekumenizmu (inicjatora odnowionej idei Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jed-
noœæ Chrzeœcijan5), przy wspó³pracy katolickiego proboszcza z Lyonu, ks. Laurenta
Rémillieux oraz reformowanego pastora Richarda Bäumlina z Erlenbach w Szwajca-
rii, jest dzisiaj znana i powszechnie uznana w szerokich krêgach ekumenizmu ducho-
wego i doktrynalnego. Odgrywa znacz¹c¹ rolê poœród prowadzonych obecnie miê-
dzykoœcielnych dialogów doktrynalnych. Historia Grupy od samego pocz¹tku by³a
zwi¹zana z klasztorem trapistów, znajduj¹cym siê w oddalonej o 42 km od Lyonu
miejscowoœci Dombes. Jak pisze „weteran” dialogów, uczestnicz¹cy przez wiele lat w
spotkaniach Grupy z Dombes, ks. Pierre Michalon, w swoich pocz¹tkach sk³ada³a siê
z trzynastu ksiê¿y katolickich oraz pastorów reformowanych i luterañskich, z Francji i
Szwajcarii. Jej nazwa pochodzi od tego, ¿e bardzo czêsto gromadzi³a siê w opactwie
trapistów Notre Dame des Dombes, niedaleko Bourg en Bresse6. Tam odbywa³y siê
spotkania przez 60 lat, chocia¿ zdarza³y siê tak¿e spotkania w innych miejscach7.

3 Choæ wed³ug wieloletniego cz³onka Grupy z Dombes, ks. Pierre’a Michalon, powo³uj¹cego siê na
wypowiedŸ o. Couturier, pocz¹tek Grupy datuje siê na 1936 rok. Zob. P. Michalon, L’Abbé Paul Couturier,
„Apôtre de l’Unité des Chrétiens”, son message: l’Oecuménisme Spirituel, Mesnil Saint Loup - Le Mont-
sur-Lausanne 1998, s. 15, 43; ten¿e, Le Groupe de Dombes. Cinquantenaire, „Unité Chrétienne” 1988 nr 90,
s. 47. Uporz¹dkowane dane dotycz¹ce okolicznoœci powstania Grupy podaje C.E. Clifford, The Groupe des
Dombes: A Dialogue of Conversion, The requirement for the degree of doctor of Philosophy in Theology
awarded by the University of the St. Michael’s College, Toronto 2001, s. 32-43, zw³aszcza 36-37.

4 O postaci za³o¿yciela Grupy, jego ¿yciu, myœli i podejmowanych dzia³aniach mo¿na przeczytaæ w
nastêpuj¹cych pozycjach: Paul Couturier. Apôtre de l’Unité. Témoignages, Lyon 1954; Oecuménisme spirituel:
les écrits de l’abbé Paul Couturier, Présentation et commentaire par M. Villain, Tournai 1963; M. Villain,
L’abbé Paul Couturier, apôtre de l’unité chrétienne, Souvenirs et documents, Tournai-Paris 1957; J. Barbier,
L’Abbé Couturier, Apôtre de l’Unité chrétienne. Visages de l’église, Paris 1989; syntetyczne informacje na
temat ojca Couturier zob. Michalon, L’Abbé Paul Couturier, dz. cyt.; R. Clément, Une vie offerte pour l’unité:
Mgr Paul Couturier, „Unitas” 6 (1953) nr 10, s. 87-91; S. Nagy, Couturier Paul, EK, t. 3, kol. 612-613.

5 Informacje na temat roli ojca Couturier w rozpowszechnieniu idei modlitwy o jednoœæ chrzeœcijan zob.
Clément, s. 89; J. Czerski, Modlitwa ekumeniczna, Ku chrzeœcijañstwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu,
W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S. Koza (red.), Lublin 1997, s. 758-759. Najwa¿niejsze daty zwi¹zane z t¹ ide¹
zob. Quelques dates importantes dans l’histoire de la pri2re pour l’unité et la semaine de la pri2re, „Unité
Chrétienne” 1998 nr 131, s. 50.

6 Michalon, L’Abbé Paul Couturier, s. 43. Listê uczestników pierwszych spotkañ Grupy podaje
M. Villain, Histoire du groupe interconfessionnel des Dombes, „Verbum Caro” 18(1964) nr 70, s. 5-8 oraz
S.C. Napiórkowski, Eucharystia w dialogu. Uzgodnienie Grupy z Dombes, RTK 24 (1977) z. 2, s. 29-30;
J. Kumala, Maryja w symfonii zbawienia wed³ug Grupy z Dombes, SM 3 (2001) nr 3, s. 267-268.

7 W Erlenbach (1938, 1942 - w tych latach odby³y siê po dwa spotkania, najpierw w Dombes, potem
w Erlenbach), Presinge (1946, 1950, 1954, 1956, 1958) i Grandchamp (1948) w Szwajcarii oraz w Cormatin
(1960, 1962, 1964) i Taizé (1953, 1966, 1968, 1970) we Francji. Od 1971 spotkania mia³y miejsce tylko w
opactwie w Dombes. Por. Villain, Histoire du groupe, s. 9, 11-14 oraz Ph. Rocher, Le Groupe oecuménique des
Dombes (1953-1985), Th2se: Maîtrise d’histoire, Université Lumi2re Lyon 2e, 1991, s. 50-51. Encyklopedyczne
informacje o Grupie zob. S. Nagy, Dombeski Oœrodek Ekumeniczny, Groupe des Dombes, w: EK, t. 4, kol. 55-56.
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Od 1998 roku, z uwagi na opuszczenie przez zakonników swojego klasztoru (spa-
dek liczebnoœci), coroczne, wrzeœniowe sesje Grupy z Dombes maj¹ miejsce rów-
nie¿ niedaleko Lyonu, w klasztorze sióstr benedyktynek, w opactwie Pradines.
Nazwa Grupy pozostaje jednak nie zmieniona.

Od samych pocz¹tków a¿ do dnia dzisiejszego spotkania charakteryzowa³y siê
bogactwem refleksji teologicznej, modlitw¹, wzajemnym zrozumieniem i nie-
ustannym poszukiwaniem jednoœci na p³aszczyŸnie zarówno chrzeœcijañskiego
¿ycia wiar¹ i z wiary, jak i na p³aszczyŸnie doktrynalnej. Podczas prezentowania
swoich stanowisk i wymiany opinii ju¿ podczas pierwszych spotkañ dostrzegalna
by³a dyskrecja i uderzaj¹ca atmosfera przyjaŸni. Nigdy nie nazywano ich [spo-
tkañ – R.O.] «konfrontacj¹» czy nawet «dyskusjami», ale «rozmowami» czy «wy-
mian¹ pogl¹dów». Da³o siê zauwa¿yæ pewnego rodzaju niepokój, by przypadkiem
nie uraziæ, nawet nieœwiadomie, drugiej strony. W póŸniejszym okresie, kiedy
uczestnicy spotkañ nauczyli siê siebie, zapoznali siê ze specyfik¹ s³ownictwa i teo-
logicznego myœlenia drugiej strony, pocz¹tkowa ostro¿noœæ nie by³a ju¿ tak po-
trzebna8.

Jeszcze przed wybuchem wojny, w 1939 roku ojciec Couturier zdecydowa³ siê
stworzyæ drug¹ grupê dialogu, o profilu akademickim (okreœla³ j¹ mianem „ko-
mórki miêdzywyznaniowej”). Jednak jego zamierzenie, by równolegle spotyka³y
siê dwie grupy, w sk³ad których wchodziliby ci sami ksiê¿a katoliccy, nie mog³o
byæ zrealizowane z racji ich nadmiernego przeci¹¿enia prac¹. Ostatecznie do
pierwszej grupy do³¹czy³y nowe osoby zarówno ze strony katolickiej, jak i prote-
stanckiej. Ze wzglêdu na trudnoœæ w komunikowaniu siê przedstawiciele nie-
mieckojêzycznego ewangelicyzmu szwajcarskiego zostali zast¹pieni przez fran-
cuskojêzycznych profesorów i pastorów ze Szwajcarii oraz z Francji9.

Czas wojny nie sprzyja³ rozwojowi Grupy – odby³y siê tylko dwa spotkania
w 1942 roku. Jednak¿e ju¿ od 1946 roku spotkania maj¹ swoj¹ sta³¹ porê – pierw-
szy tydzieñ wrzeœnia. Od tego momentu Grupa wkracza w nowy etap swej dzia-
³alnoœci, dojrzewaj¹c stopniowo pod wzglêdem metody ekumenicznej oraz poru-
szanych zagadnieñ teologicznych. Z czasem ustalono liczebnoœæ Grupy z Dombes
na 40 osób10, co obowi¹zuje do dzisiaj – po³owê stanowi¹ rzymscy katolicy, a po-
³owê ewangelicy reformowani (w wiêkszoœci) i luterañscy. W ci¹gu 65 lat jej ist-
nienia w szeregach Grupy znalaz³o siê wielu znanych teologów. Do bardziej zna-

8 Napiórkowski, Eucharystia w dialogu, s. 30. Wiêcej szczegó³ów na temat pocz¹tków funkcjonowania
Grupy podaje Villain, Histoire du groupe, s. 9-11.

9 Protestantom przewodzi³ kaznodzieja z genewskiej katedry œw. Piotra, Jean de Saussure. Obok niego
w sk³ad Grupy weszli profesorowie uniwersytetów z Montpellier, Genewy, Lozanny, Neuchâtel, Pary¿a
i Strasburga oraz pastorzy z Lyonu, Pary¿a, po³udniowo-wschodniej Francji i bracia ze wspólnoty Taizé.
Katolików reprezentowali profesorowie teologicznych fakultetów oraz zakonnych i diecezjalnych
seminariów z ca³ej Francji, w tym wielu z Lyonu. Zob. Villain, Histoire du groupe, s. 12.

10 Jest to liczba przybli¿ona, bowiem bywa³y spotkania, w których uczestniczy³o mniej teologów;
podobnie nie wszystkie uzgodnienia zosta³y podpisane dok³adnie przez czterdziestu cz³onków Grupy.
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nych postaci tej grupy nale¿eli czy nale¿¹ ojcowie Jean-Noël Aletti, René
Baupère, Gustave Martelet, Pierre Michalon, Bernard Sesboüé, Maurice Villain,
Joseph Hoffmann, a ze strony protestanckiej pastorzy Alain Blancy, Hebert Roux i
brat Max Thurian z Taizé11.

Francuska ekumeniczna Grupa z Dombes stanowi fenomen w teologii wspó³cze-
snej. Podejmuj¹c odwa¿nie najtrudniejsze tematy teologii interkonfesyjnej wypra-
cowuje dokumenty – uzgodnienia, które zdumiewaj¹ poszczególne Koœcio³y, ³ago-
dz¹c jednoczeœnie napiêcia miêdzy chrzeœcijanami oraz inicjuj¹c nowe ujêcia kla-
sycznych doktryn. Choæ s¹ to uzgodnienia prywatnego dialogu teologów
katolickich i ewangelickich (pastorów, ksiê¿y, zakonników, a od 1988 roku tak¿e
trzech sióstr zakonnych i jednej œwieckiej kobiety), to jednak uzyskuj¹ znaczny od-
dŸwiêk w oficjalnych teologicznych dialogach miêdzykoœcielnych. Po dokumenty
Grupy z Dombes siêga siê chêtnie, czerpi¹c z nich obficie, pomimo i¿ nadal pozo-
staje ona tylko prywatnym zespo³em teologów, pracuj¹cym bez oficjalnego manda-
tu Koœcio³a12. Znaczenie tych uzgodnieñ, sposób rozwi¹zywania istniej¹cych kwe-
stii spornych, ale i sam autorytet wspó³pracuj¹cych ze sob¹ teologów (nie bêd¹cych
tylko profesorami uniwersytetów, ale tak¿e zaanga¿owanymi duszpasterzami w
swoich Koœcio³ach), decyduj¹ o tym, i¿ na wypracowane przez Grupê uzgodnienia
doktrynalne powo³uj¹ siê oficjalne mieszane komisje ekumeniczne. Podobnie w³a-
dze koœcielne (nie tylko reprezentuj¹ce francuski episkopat), czy te¿ ró¿nego rodza-
ju organizacje ekumeniczne (przyk³adem Œwiatowa Rada Koœcio³ów) wysoko ceni¹
pracê Dombeskiego Oœrodka Ekumenicznego13. Przejawem tego jest chocia¿by
otrzymanie przez Grupê z Dombes nagrody „René Laurentin – Pro Ancilla Domi-
ni” podczas XIII Miêdzynarodowego Sympozjum Mariologicznego w Rzymie. Na-
groda ta, przyznawana przez rzymsk¹ uczelniê Marianum (Papieski Wydzia³ Teolo-
giczny), zosta³a wrêczona w dniu 5 paŸdziernika 2001 roku aktualnym wspó³prze-
wodnicz¹cym Grupy: katolickiemu ksiêdzu Bruno Chenu oraz luterañskiemu

11 S.C. Napiórkowski, Odnajdywanie wzajemnego zrozumienia. Grupa z Dombes o Maryi. Przedmowa
do polskiego wydania dokumentu „Maryja w Bo¿ym planie i w komunii œwiêtych”, SM 3 (2001) nr 4, s. 274

12 W ocenie wspó³czesnych dialogów interkonfesyjnych bierze siê pod uwagê rodzaj wypracowanych
ekumenicznych dokumentów doktrynalnych, posiadaj¹cych ró¿n¹ rangê: 1. oficjalne dokumenty
miêdzykoœcielne podpisane przez reprezentuj¹cych Koœció³ delegatów lub samych zwierzchników Koœcio³ów,
np. przyjêta w 1999 roku przez Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ i Koœció³ rzymskokatolicki Wspólna
deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu; 2. oficjalne dokumenty wypracowane przez grupy mieszane,
powo³ane przez dialoguj¹ce ze sob¹ Koœcio³y, np. Raport z Malty, przyjêty przez Komisjê katolicko-luterañsk¹,
3. dokumenty prywatne dialoguj¹cych ze sob¹ teologów, reprezentuj¹cych w³asne Koœcio³y bez oficjalnego
mandatu - do tych ostatnich zaliczaj¹ siê uzgodnienia Grupy z Dombes. Por. Napiórkowski, Eucharystia w
dialogu, s. 38; L. Malewicz, Grupa z Dombes – ekumenizm prywatny, BE 4 (1975) nr 1, s. 26-27.

13 Por. Napiórkowski, Eucharystia w dialogu, s. 38; ten¿e, Wprowadzenie, w: Kap³añstwo w dialogu.
Uzgodnienie Grupy z Dombes pt. „Ku pojednaniu w sprawie pos³ugiwañ”, „Czêstochowskie Studia
Teologiczne” 4 (1976), s. 44. Znaczenie dokumentów jest tym wiêksze, i¿ s¹ t³umaczone na inne jêzyki. Por.
B. Sesboüé, Groupe des Dombes, w: Dictionary of the Ecumenical Mouvement, M. Lossky i inni (ed.),
Geneva 1991, s. 445-446. Uzasadnione jest zatem zdanie Sesboüé, ¿e in this way it fulfills its calling to serve
ecumenical dialogue creatively in the field of doctrine. Tam¿e, s. 446.
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pastorowi Jean Tartier, za ostatni dokument-uzgodnienie, zatytu³owany Marie dans le
dessein de Dieu et la communion des saints (Maryja w Bo¿ym planie i w komunii
œwiêtych)14. W dokumencie tym dialoguj¹cy teologowie poszukuj¹ w sposób twórczy
i odwa¿ny dróg do jednoœci miêdzy protestantyzmem a katolicyzmem w tak trudnym
obszarze tematycznym, jakim jest osoba Maryi, Matki Pana. Informuj¹c o przyznaniu
nagrody, Prezydent Marianum w liœcie do ks. Maurice’a Jourjon, wspó³przewodni-
cz¹cego Grupy do 1999 roku, okreœli³ opublikowanie dokumentu o Maryi jako wyda-
rzenie ekumeniczne (événement oecuménique), a samo uzgodnienie jako owoc g³êbo-
kiej refleksji, trwa³ego doœwiadczenia wiary, szczerego dialogu o¿ywianego wol¹ wza-
jemnego zrozumienia, aby przyczyniæ siê do rozwoju ekumenizmu w punkcie
dotycz¹cym nauki o Dziewicy Maryi, który okreœla siê jako szczególnie sporny.

Na taki widoczny sukces Grupa z Dombes pracowa³a przez ca³e dziesiêciole-
cia. W ci¹gu szeœædziesiêciu piêciu lat jej dzia³alnoœci (1937-2002) mo¿na wyró¿-
niæ cztery okresy15. Od pierwszych spotkañ sprzed II wojny œwiatowej a¿ do 1955
roku do sta³ych elementów ekumenicznego dialogu obok refleksji teologicznej
nale¿a³a modlitwa i liturgia. Spotkania polega³y na uczeniu siê ekumenizmu du-
chowego, ³¹cz¹c go z postulowanym ekumenizmem doktrynalnym. Choæ Grupa
nie sformu³owa³a w tym okresie ¿adnych uzgodnieñ, ani tez teologicznych, to
jednak podejmowane tematy spotkañ (Tradycja, Koœció³, Maryja, sakramenty,
sprawy ostateczne i wstawiennictwo œwiêtych, chrystologia Soboru Chalcedoñ-
skiego, Duch Œwiêty)16 oraz wypracowywanie w³asnej metody ekumenicznej
(dialog doktrynalny po³¹czony z modlitw¹ i duchow¹ wymian¹) przynios³y swoje
owoce w póŸniejszych dokumentach.

W latach 1956-1970 (drugi okres) teologowie z Dombeskiego Oœrodka Eku-
menicznego opracowywali tematy dotycz¹ce ró¿nych dziedzin teologii (chrysto-
logii, eklezjologii, pneumatologii, antropologii) w formie tez, streszczaj¹cych
osi¹gniête uzgodnienia stanowisk17.

14 Zob. J. Kumala, „Wspó³czesna hermeneutyka a biblijne teksty mariologiczne”. XIII Miêdzynarodowe
Sympozjum Mariologiczne (Rzym, 2-5 X 2001), SM 3(2001) nr 4, s. 422. List prezydenta Marianum,
informuj¹cy o przyznaniu tej nagrody, znajduje siê w archiwum Grupy z Dombes w Lyonie, w centrum
ekumenicznym Unité Chrétienne: I.M. Calabuig, Courrier du Président de Marianum (Faculté Théologie
Pontificale) adressé au P. Maurice Jourjon du 19.05.2001 1 propos de l’attribution le Prix «René Laurentin-
Pro Ancilla Domini» au Groupe des Dombes.

15 W literaturze spotkaæ mo¿na pewne ró¿nice w ustalaniu liczby etapów funkcjonowania Grupy oraz
czasu ich trwania w zale¿noœci od przyjêtego kryterium; mo¿na by bowiem wydzieliæ trzy, cztery lub piêæ
okresów jej istnienia. Zob. Napiórkowski, Wprowadzenie, s. 44-45; ten¿e, Eucharystia w dialogu, s. 30-33;
Kumala, Maryja w symfonii zbawienia, s. 268-269.

16 Villain, Histoire du groupe, s. 12-14; por. Napiórkowski, Eucharystia w dialogu, s. 31.
17 Teksty tez z lat 1956-1970 mo¿na znaleŸæ w zbiorze tez i uzgodnieñ Grupy, wydanym w 1988 roku:

Pour la communion des Églises. L’apport du Groupe des Dombes 1937-1987, Le Centurion, Paris 1988
[dalej: PcomE], s. 9-34. Komentarz dotycz¹cy historii spotkañ z lat 1956-1962 w art. J. de Bacciochi, Essai
de commaintaire historique sur les théses, „Verbum Caro” 18(1964) nr 70, s. 27-44 (na s. 53 znajduje siê
bibliografia dotycz¹ca spotkañ Grupy z lat 1946-1961). Zob. te¿ omówienie tez: ten¿e, Les th2ses des
Dombes: étude, „Pages documentaires” 1968 nr IX, s. 21-41.
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Od 1971 roku swoje uzgodnienia Grupa prezentowa³a w obszernych, teolo-
gicznie i literacko przygotowanych dokumentach: Vers une même foi eucharisti-
que (1971), Pour une réconcilition des minist2res (1972), Le minist2re épiscopal
(1976), L’Esprit Saint, l’Église et les Sacraments (1979)18.

W 1980 roku teologowie dombescy wkroczyli w nowy etap pracy, przygotowu-
j¹c kolejny dokument Le minist2re de communion dans l’Église universelle (1985)19

ju¿ w nowej perspektywie metodologicznej. Bior¹c pod uwagê analizê historyczn¹
Koœcio³a niepodzielonego oraz podzielonych ju¿ Koœcio³ów wyznaniowych, trakto-
wali tê analizê jako klucz hermeneutyczny swojej teologicznej pracy20.

W 1985 roku na podstawie nowej hermeneutyki ekumenicznej Grupa rozpoczê³a
studium, które mia³o doprowadziæ do przygotowania niezmiernie istotnego pod
wzglêdem metodologicznym dokumentu, wzywaj¹cego Koœcio³y chrzeœcijañskie
do nawrócenia: Pour la conversion des Eglises. Identité et changement dans la dy-
namique de communion (1991)21. Przez szeœæ lat Grupa pracowa³a nad tym zagad-
nieniem, maj¹c œwiadomoœæ, i¿ dotyczy ono sedna w³asnej metodologii teologicz-
no-ekumenicznej. Natomiast zastosowanie tej metodologii w czasie pracy nad kon-
kretnym, ale jak¿e trudnym i delikatnym zagadnieniem, mia³o miejsce podczas
nastêpnych szeœciu lat dialogu. Otó¿ na jesieni 1991 roku Grupa z Dombes podjê³a
temat roli i miejsca Maryi, Matki Pana w misterium zbawienia oraz we wspólnocie
œwiêtych. Jak pisz¹ autorzy osi¹gniêtego uzgodnienia Marie dans le dessein de
Dieu et la communion des saints (1997-1998)22, w tradycji naszych Koœcio³ów to
zagadnienie Maryi Panny jest szczególnie konfliktogenne z uwagi na swoje znacze-
nie w przestrzeni wiary chrzeœcijañskiej oraz na sprzeczne, emocjonalne reakcje,
które ustawicznie wyzwala. Zechcieliœmy zatem zaproponowaæ drogê nawrócenia
w duchu naszego poprzedniego dokumentu „Ku nawróceniu Koœcio³ów”23. Aktual-

18 Vers une m%me foi eucharistique? Accord entre catholiques et protestants, Les Presses de Taizé 1972
[dalej: FE]; Pour une réconciliation des minist2re. Éléments d’accord entre catholiques et protestants, Les
Presses de Taizé 1972 [dalej: PRM]; Le minist2re épiscopale: Réflexions et propositions sur le minist2re de
vigilance et d’unité dans l’Église particuli2re, Les Presses de Taizé 1976 [dalej: ME]; L’Esprit Saint,
l’Église et les Sacraments, Les Presses de Taizé 1979 [dalej: ESES].

19 Le minist2re de communion dans l’Église universelle, Le Centurion, Paris 1986 [dalej: MC].
20 W 1988 roku, z okazji 50-lecia istnienia Grupy z Dombes wszystkie dotychczas wypracowane tezy i

dokumenty ponownie zosta³y opublikowane w jednym zbiorze Pour la communion des Eglises (PcomE).
Zob. przyp. 17.

21 Pour la conversion des Églises. Identité et changement dans la dynamique de communion, Centurion/
Bayard-Presse, Paris 1991 [dalej: PCE].

22 W 1997 roku ukaza³a siê pierwsza czêœæ tego uzgodnienia Marie dans le dessein de Dieu et la
communion des saints, I. Une lecture oecumenique de l’histoire et de l’Écriture, Bayard Éditions, Paris
1997, zawieraj¹ca ekumeniczn¹ lekturê historii i Pisma Œwiêtego. W roku 1998 zaœ druga czêœæ Marie dans
le dessein de Dieu et la communion des saints, II. Controverse et conversion, Bayard Éditions, Paris 1998,
podejmuj¹ca kwestie sporne oraz wskazuj¹ca drogi zbli¿enia, a nawet uzgodnienia w spojrzeniu katolików
i protestantów na osobê Maryi. Rok póŸniej obydwie czêœci zosta³y ponownie wydane w jednej ksi¹¿ce
Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints, I. Une lecture oecumenique de l’histoire et de
l’Écriture, II. Controverse et conversion, Bayard Éditions-Centurion, Paris 1999 [dalej: MDD].

23 MDD 1.
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nie Grupa pracuje nad równie istotnym i trudnym zagadnieniem autorytetu (w³a-
dzy) w Koœciele, zreszt¹ podejmowanym ju¿ przez ni¹ na prze³omie lat piêædzie-
si¹tych i szeœædziesi¹tych.

Dokumenty Dombeskiego Oœrodka Ekumenicznego publikowane s¹ w jêzyku
francuskim, choæ wiêkszoœæ z nich jest dostêpna równie¿ w innych jêzykach za-
chodnich. Dotyczy to szczególnie dwóch ostatnich dokumentów. Na gruncie pol-
skim dotychczas dokonano przek³adu jedynie trzech dokumentów: Doktrynalna
zgoda o Eucharystii24, Ku pojednaniu w sprawie pos³ugiwañ25 oraz Maryja w Bo-
¿ym planie i w komunii œwiêtych26. W polskiej literaturze teologicznej mo¿na zna-
leŸæ nieliczne artyku³y, analizuj¹ce wyniki pracy Grupy, zapisane w tezach i
uzgodnieniach. Komentarze i szczegó³owe analizy odnosz¹ siê do wspomnianych
powy¿ej, przet³umaczonych na jêzyk polski uzgodnieñ27 oraz do dokumentu ekle-
zjologiczno-metodologicznego, jakim jest dokument z 1991 roku wzywaj¹cy do
nawrócenia Koœcio³ów28.

Na zachodzie Europy stan badañ nad Grup¹ z Dombes przedstawia siê znacz-
nie bardziej korzystnie. Obok ró¿norodnych omówieñ, recenzji dokumentów oraz
analiz szczegó³owych zagadnieñ (w najwa¿niejszych jêzykach europejskich)29

spotkaæ mo¿na szersze historyczne i teologiczne opracowania owoców pracy
„czterdziestki” z Dombes. Dwa wiêksze opracowania dotycz¹ prezentacji historii
Grupy, z tym ¿e jedna z nich, praca doktorska, napisana przez Catherine E. Clif-

24 Doktrynalna zgoda o Eucharystii, t³um. K. Strzelecka, „Jednota” 16 (1972) nr 10-11, s. 8-10 lub
Eucharystia. Doktrynalne uzgodnienie Grupy z Dombes, t³um. S. C. Napiórkowski, „Roczniki Teologiczne“
43 (1966) z. 2, s. 324-329; Znaczenie Eucharystii. Duszpasterskie 24-329; uzgodnienie Grupy z Dombes,
t³um. S. C. Napiórkowski, tam¿e, s. 324-329.

25 Kap³añstwo w dialogu. Uzgodnienie Grupy z Dombes pt. „Ku pojednaniu w sprawie pos³ugiwañ”,
Wprowadzenie i przek³ad S.C. Napiórkowski, „Czêstochowskie Studia Teologiczne” 4 (1976), s. 48-58.

26 Maryja w Bo¿ym planie i w komunii œwiêtych, t³um. R. Obarski, SM 3 (2001) nr 4, s. 271-407 [dalej:
MPB]. Przek³ad dokumentu Pour la conversion des Eglises w przygotowaniu.

27 Pierwszym w jêzyku polskim tekstem, omawiaj¹cym historiê, metodê pracy oraz tezy i dwa pierwsze
uzgodnienia Grupy z Dombes jest wzmiankowany ju¿ artyku³ Malewicz, s. 13-31. Obszerny komentarz do
dokumentu o Eucharystii mo¿na znaleŸæ w pozycji ju¿ cytowanej: Napiórkowski, Eucharystia w dialogu,
s. 33-40. Ogólne uwagi do uzgodnienia dotycz¹cego pos³ugiwañ: Napiórkowski, Wprowadzenie, s. 43-47;
natomiast prezentacje ostatniego uzgodnienia Grupy z Dombes na temat Maryi, zob. Kumala, Maryja
w symfonii zbawienia, s. 266-299; Napiórkowski, Odnajdywanie wzajemnego zrozumienia, s. 274-278.
Bibliografiê dotycz¹c¹ tego dokumentu podaje J. Kumala, Recepcja maryjnego dokumentu Grupy z Dombes.
Bibliografia, SM 3(2001) nr 4, s. 411-416.

28 L. Górka, O nawrócenie Koœcio³ów. To¿samoœæ i przemiana w realizacji wspólnoty, recenzja,
„Roczniki Teologiczne” 42 (1995) z. 7, s. 227-231.

29 Na temat uzgodnienia Pour la conversion des Eglises przyk³adowe artyku³y: A. Blancy, Can the
Churches convert? Should the Churches convert?, „The Ecumenical Review” 44 (1992) nr 4, s. 419-429;
ten¿e, Langage des identités et nécessaire conversion des Églises, „Foi et vie” 92 (1993) nr 1, s. 49-65;
natomiast ostatniemu dokumentowi Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints poœwiêcono
wiele stron na ³amach ró¿nych czasopism, m.in. „Nouvelle Revue Théologique” nr 71 (1999); „Ephemerides
Mariologicae” 50 (2000) nr 1; „Ambrosius” 75 (1999); „Marianum” nr 62 (2000), gdzie znaleŸæ mo¿na
tak¿e bibliografiê poœwiêcon¹ temu uzgodnieniu: Perrella S., La recezione del Documento di Dombes su
Maria. Ricognizione bibliografica, „Marianum” 62(2000), s. 347-355.
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ford30 i obroniona w 2001 roku na Uniwersytecie St. Michael’s College w Toronto
w Kanadzie, przedstawia dzieje Grupy pod k¹tem wypracowywania przez ni¹ me-
tody dialogu ekumenicznego, którego istot¹ jest nawrócenie. Druga jest prac¹ magi-
stersk¹, jak¹ Philippe Rocher przygotowa³ na wydziale historii Uniwersytetu Lu-
mière 2 w Lyonie w 1991 roku, dokumentuj¹c historiê Grupy z Dombes w latach
1953-198531. Wartoœciow¹ pozycj¹ jest równie¿ rozprawa doktorska Jorge A. Scam-
pini, obroniona na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii w 2001 roku, której
problematyka koncentruje siê na dokumencie o nawróceniu Koœcio³ów, podkreœla-
j¹c znaczenie metody ekumenicznej, wypracowanej przez Grupê z Dombes, dla
eklezjologii32. Wszystkie trzy prace podejmuj¹ siê odkrycia, opisania i oceny meto-
dy pracy Grupy z Dombes, wskazuj¹c na jej ewolucjê na przestrzeni lat.

Tematyka tez i dokumentów, wypracowanych zarówno we wczeœniejszym
okresie, zebranych w tomie Pour la communion des Eglises (Koœció³, sakramenty,
w³adza w Koœciele, pos³ugiwania duchowe, papiestwo, pos³ugiwanie biskupie,
sukcesja apostolska, interkomunia), jak i opublikowanych w latach dziewiêædzie-
si¹tych, obejmuje wiêkszoœæ istotnych zagadnieñ teologii ekumenicznej. Do naj-
trudniejszych obok prymatu papieskiego oraz Eucharystii nale¿y równie¿ teologia
maryjna i w tym zakresie tematycznym teologowie z Dombes powiedzieli wspól-
nie bardzo wiele. Te niew¹tpliwe, uznane sukcesy Grupy prowokuj¹ pytanie, jak i
dziêki czemu jej cz³onkowie osi¹gaj¹ zamierzone cele, wypracowuj¹c co kilka lat
uzgodnienia w tak trudnych kwestiach. Jest to pytanie o za³o¿enia metodologicz-
ne ich teologicznej pracy. W artykule tym chodzi wiêc o zaprezentowanie naj-
wa¿niejszych elementów metodologii teologicznej Grupy z Dombes, o skatalogo-
wanie zasad pracy teologicznej, którymi Grupa siê pos³uguje. Zasadniczym zada-
niem bêdzie udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie za³o¿enia natury
metodologicznej przyjmuj¹ dombescy teologowie oraz jaki jest kszta³t ekume-
nicznej teologii, wynikaj¹cej z takich za³o¿eñ.

Celem analizy dokumentów wypracowanych przez dombistów bêdzie odnale-
zienie specyfiki teologicznej metody Grupy z Dombes poprzez postawienie pyta-
nia o znaczenie kategorii nawrócenia dla teologii i ¿ycia poszczególnych Koœcio-
³ów. Istotnymi pytaniami szczegó³owymi, ukierunkowuj¹cymi badanie, bêd¹ na-
stêpuj¹ce: jak¹ wartoœæ posiada postulat nawrócenia Koœcio³ów oraz o jakich
znaczeniach nawrócenia mówi¹ teologowie z Dombes? Jakie konsekwencje wy-
nikaj¹ z tego postulatu dla kszta³tu teologii i w jaki sposób winna przebiegaæ jego
realizacja? Jak winien przebiegaæ proces konstruowania teologii, która odpowia-
da³aby paradygmatowi nawrócenia i jakie mo¿na wyró¿niæ jego etapy? Jakie za-

30 Clifford, dz. cyt., zob. 7-355.przyp. 3.
31 Rocher, dz. cyt., zob. przyp. 7.
32 J.A. Scampini, La conversion de las iglesias. Una necesidad y una urgencia de la fe. La experiencia

del Groupe de Dombes como desarrollo de un método ecuménico eclesial (1937-1997), L’Université de
Fribourg 2001.
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sady prowadzenia dialogu doktrynalnego i uprawiania ekumenicznej teologii po-
jednania przyjêli protestanccy i katoliccy cz³onkowie Grupy?

W konsekwencji tak zrekonstruowana metoda, która jako taka specyfikuje
dan¹ dyscyplinê nauki, pozwoli okreœliæ rodzaj i oryginalnoœæ teologii uprawianej
przez teologów z Dombeskiego Oœrodka Ekumenicznego.

2. Konstruowanie teologii pojednania

W pierwszym rzêdzie wydaje siê uzasadnione zaprezentowanie metody pracy
Grupy z Dombes, której owocem s¹ dokumenty, wypracowywane przez francu-
skich i szwajcarskich teologów w okresie ostatnich trzydziestu lat istnienia Gru-
py. W sposób wyraŸny mo¿na bowiem dostrzec pewne etapy teologicznej pracy,
maj¹ce swoje odzwierciedlenie w samej strukturze dokumentów, wp³ywaj¹ce jed-
noczeœnie w sposób istotny na kszta³t konstruowanej przez dombistów teologii.

2.1. Etapy

Metoda pracy Grupy z Dombes wydaje siê byæ w swoich zamierzeniach prosta i
u¿yteczna z jednej, a zarazem uprawniona i wiarygodna pod k¹tem merytorycznej
wartoœci z drugiej strony. Podejmuj¹cy ze sob¹ dialog protestanccy i katoliccy teolo-
gowie konstruuj¹ swoj¹ wspóln¹ teologiê w trzech etapach. O takiej trójstopniowej
metodzie mo¿na mówiæ jednak dopiero w przypadku dokumentu L’Esprit Saint,
l’Église et les Sacraments, opublikowanego przez Grupê w 1979 roku. Natomiast trzy
wczeœniejsze dokumenty maj¹ inn¹ strukturê, co zwi¹zane jest z tym, ¿e teologiczna
metoda Grupy z Dombes by³a wtedy in statu fieri33. Cztery ostatnie dokumenty-
uzgodnienia posiadaj¹ potrójn¹ strukturê, zwykle zapowiedzian¹ i krótko scharaktery-
zowan¹ przez autorów w uwagach wstêpnych do poszczególnych dokumentów34.

33 Spoœród nich dokument z 1976 roku, Le minist2re épiscopal najbardziej przypomina, jeœli chodzi o
strukturê, kolejne dokumenty. Zasadnicz¹ ró¿nic¹ wzglêdem nich jest pominiêcie w nim historycznej analizy
omawianego zagadnienia (obecna jest natomiast refleksja doktrynalna oparta o dane biblijne oraz dane
Tradycji apostolskiej, a tak¿e propozycje nawrócenia - metanoi). Dwa pierwsze dokumenty: Vers une m%me
foi eucharistique? (1971) oraz Pour une réconciliation des minist2res (1972) s¹ uzgodnieniami
doktrynalnymi, zawieraj¹cymi elementy pastoralne oraz wezwania skierowane do Koœcio³ów, by d¹¿y³y do
wzajemnego uznania oraz do podejmowania decyzji odnoœnie do poruszanych zagadnieñ, a tak¿e pewne
propozycje nawrócenia wyznaniowego. Na tym etapie rozwoju Grupy w dokumentach nie ma jeszcze
egzegezy czy lektury Pisma Œwiêtego oraz studium historycznego.

34 ESES nr 3-5, PcomE, s. 117-118; MC nr 10-12, PcomE, s. 163-164 oraz s. 158; PCE, s. 11-17, 21-22;
MDD, s. 11-12 oraz nr 2-6, s. 17-18 (I czêœæ dokumentu), s. 99-100 (II czêœæ dokumentu); w polskim
przek³adzie: MPB, s. 282, 286 i 339.
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Katoliccy i ewangeliccy cz³onkowie Grupy z Dombes chc¹ najpierw stawiaæ sobie
nawzajem pytania o historiê dogmatów, o historyczny kszta³t myœli teologicznej, w³¹cz-
nie z nauczaniem Ojców Koœcio³a, o stan liturgii w nastêpuj¹cych po sobie okresach
historii oraz o kszta³t pobo¿noœci zarówno ten z przesz³oœci, jak i ten wspó³czesny35.

Nastêpny etap, choæ chronologicznie drugi, nie mo¿e byæ oceniany jako mniej
wa¿ny. Chodzi w nim o odnalezienie obrazu danego zagadnienia w Piœmie Œwiê-
tym. Biblijne œwiadectwo ma staæ siê podstaw¹ i kryterium oceny tradycji teolo-
gicznych i pobo¿noœciowych, rozwiniêtych w historii oraz punktem wyjœcia do
dalszego etapu konstruowania teologii.

Ostatni etap teologicznej pracy Grupy z Dombes obejmuje przeanalizowanie
zagadnieñ w aspekcie doktrynalnym (w dokumencie o Maryi mo¿na wyró¿niæ
dwie czêœci tego etapu). Teologowie z Dombes prezentuj¹ te wszystkie zagadnie-
nia, ró¿ni¹ce obie strony dialogu, pod k¹tem dogmatycznym, by nastêpnie poszu-
kiwaæ dróg pojednania. Formu³uj¹ konkretne postulaty nawrócenia, które wypo-
wiedziane w jêzyku charakterystycznym dla ka¿dego z Koœcio³ów powinny zo-
staæ uwzglêdnione w procesie pojednania.

Niektórzy teologowie, podejmuj¹cy siê krytycznej analizy dokumentów Gru-
py, a szczególnie ostatniego dotycz¹cego osoby Maryi, dostrzegaj¹ w tak ujêtych
etapach pracy metodologiê, charakteryzuj¹c¹ siê schematem hic et nunc – ante –
post36. Podkreœlaj¹ w ten sposób, ¿e punktem wyjœcia dla dombistów jest aktualny
stan rzeczy, który nale¿y naœwietliæ w oparciu o g³êbok¹ analizê historii, otrzy-
muj¹c¹ swoje znaczenie dopiero w kontekœcie studium Pisma Œwiêtego. Ostatecz-
nie pozwala to ponownie wróciæ do wspó³czesnej sytuacji, wymagaj¹cej wyja-
œnienia istniej¹cych kontrowersji oraz wskazania „œrodków zaradczych”, które
dodawa³yby si³y na „drodze nawrócenia” ku pe³nej jednoœci.

2.1.1. Nawrócone odczytanie historii Koœcio³a

Grupa z Dombes przygotowywa³a najpierw tezy, a póŸniej dokumenty podczas
opisywanych ju¿ „spotkañ wrzeœniowych” (w pierwszym tygodniu wrzeœnia). Je-
œli chodzi o tezy wypracowane w latach 1956-1970, to pierwszy projekt tez by³
ka¿dego roku aprobowany jednomyœlnie przez wszystkich cz³onków podczas
„spotkania wrzeœniowego”, natomiast ostateczny kszta³t nadawany tezom wypra-
cowywa³a potem ma³a grupa redaktorów po uwzglêdnieniu propozycji poprawek

35 W przypadku dokumentu Pour la conversion des Églises autorzy wprowadzaj¹ przed etapem
historycznym jeszcze jeden etap, zatytu³owany Klucze jêzykowe, w którym przebadane zosta³y pod k¹tem
socjologicznym i teologicznym dwa podstawowe terminy, stanowi¹ce sedno tego dokumentu; chodzi
mianowicie o „to¿samoœæ” i „nawrócenie”. Zob. PCE nr 10-55, s. 23-37 (zapowiedŸ tego etapu znajduje siê
ju¿ na pocz¹tku, w momencie prezentacji dokumentu, s. 11-12).

36 Por. G. Bruni, Chiavi di lettura del documento su Maria del Gruppo di Dombes, „Marianum” 62 (2000),
s. 299-304; ten¿e, Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei santi, Introduzione al Documento del
Gruppo d Dombes, „Theotokos” 6 (1998), s. 224; Kumala, Maryja w symfonii zbawienia, s. 272-273.
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przysy³anych przez cz³onków Grupy37. Tezy z tego okresu by³y pierwszymi teksta-
mi, przyjêtymi przez uczestników dialogu, a opublikowanymi po raz pierwszy w
1964 roku, choæ jeszcze bez ich podpisów. Nie obejmowa³y wszystkich dyskutowa-
nych podczas spotkañ kwestii, ani nie obejmowa³y wszystkich uzgodnieñ, do jakich
dombiœci dochodzili. Traktowali je jako proste wskazówki, odnosz¹ce siê do tych
punktów zgody, które wydawa³y siê nowe, najbardziej delikatne lub najwa¿niejsze,
a które by³y znakiem postêpu w dialogu, czy te¿ punktem wyjœcia dla dalszych jego
etapów38. Dlatego te¿ nawet wtedy, gdy nie udawa³o siê im zredagowaæ wspólnych
tez wyra¿aj¹cych jednomyœlne stanowisko (co mia³o miejsce w 1961 roku), przygo-
towywali wspóln¹ deklaracjê, która precyzowa³a trudnoœci oraz wskazywa³a kieru-
nek przysz³ych badañ, potwierdzaj¹c jednoczeœnie zasadnicze punkty zgody39.

Natomiast ka¿dy z poszczególnych dokumentów, opublikowanych w nastêp-
nym okresie dzia³alnoœci Grupy (od 1971 roku) wymaga³ solidnego przygotowa-
nia, co zabiera³o zwykle od trzech do szeœciu lat. W czasie corocznych sesji pre-
zentowane by³y referaty, opracowane i wyg³aszane przez cz³onków Grupy oraz
przez zaproszonych teologów, specjalistów w danej dziedzinie (w Dombes obec-
ny by³ m.in. Y. Congar, w 1958 – temat Koœcio³a, w 1972 – temat Eucharystii).
Wœród prelegentów obecni byli nie tylko teologowie protestanccy i katoliccy, ale
równie¿ prawos³awni (P. Evdokimov, 1965-1967; N. Lossky; C. Argenti, 1980,
1983, 1994), a tak¿e przedstawiciele innych nauk – historycy, psycholodzy. Dziê-
ki ich uczestnictwu mo¿liwe by³o uwzglêdnienie ró¿norodnych punktów widze-
nia w opracowywaniu szczegó³owych kwestii. Przy podejmowaniu nowych za-
gadnieñ prezentowane by³y zatem referaty, ukazuj¹ce proces historycznego roz-
woju prawd wiary, praktyk pobo¿noœciowych, kaznodziejstwa.

Taka pog³êbiona analiza historii Koœcio³a, zarówno tego niepodzielonego, jak
i póŸniejszych odrêbnych historii Koœcio³ów wyznaniowych, mo¿liwa miêdzy in-
nymi dziêki skorzystaniu z kompetencji ekspertów, zapraszanych na sesje Grupy
z Dombes, pozwoli³a niejednokrotnie na wypracowanie studium, które – jak pisz¹
dombiœci we wstêpnych uwagach do dokumentu Le minist2re de communion dans
l’Église universelle – ³¹czy bratersk¹ ¿yczliwoœæ z krytyczn¹ wolnoœci¹40. Cecha
ta dotyczy nie tylko tego dokumentu, ale tak¿e wszystkich wczeœniejszych uzgod-
nieñ, a tym bardziej póŸniejszych.

37 Taki sposób przygotowywania tez mia³ miejsce po tym, jak w 1964 roku Jean Bosc opublikowa³ swoje
refleksje na temat metody wypracowywania tekstów tez, pisz¹c m.in.: Ne devrions pas d’autre part veiller 1 ce que
tous les membres du groupe des Dombes participent d’une façon plus active au travail et 1 la recherche. Il serait par
exemple tr2s précieux qu’entre nos sessions, chacun ait la possibilité et prenne la peine de recevoir, d’annoter, de
commenter les textes établis. Ten¿e, Qu’est pour nous l’oecuménisme?, „Verbum Caro” 18 (1964) nr 70, s. 25.

38 Por. Baciocchi, Essai de commentaire historique, s. 26, przyp. 1.
39 Zob. Thèses 1961. Sacerdoce et minist2re de L’Église, PcomE s. 17-18. Por. Baciocchi, Les th2ses,

s. 30; ten¿e, Fidélité dogmatique et recherche oecuménique, „Foi et Vie” 70 (1971) nr 2-4, Numéro Spécial:
Hommage à Jean Bosc, s. 15.

40 MC nr 10, PcomE, s. 161, por. te¿ s. 158.
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Maj¹c na uwadze szczególn¹ wra¿liwoœæ protestantów, jeœli chodzi o formu³o-
wanie teologicznych wniosków na podstawie Pisma Œwiêtego41 oraz uwzglêdniaj¹c
posoborow¹ odnowê biblijn¹ w Koœciele katolickim, trzeba zastanowiæ siê, dlacze-
go Grupa z Dombes rozpoczyna swoj¹ refleksjê i skupia uwagê na historycznym
rozwoju Koœcio³ów, ich doktrynalnej nauki oraz pobo¿noœci? OdpowiedŸ na to py-
tanie mo¿na odnaleŸæ w samych dokumentach. Dombescy teologowie za ka¿dym
razem uzasadniali swoj¹ metodê pracy wskazuj¹c na fakt, ¿e jest to zabieg meto-
dyczny nie tylko uprawniony, ale tak¿e przynosz¹cy owoce. W 1985 roku w cyto-
wanym powy¿ej uzgodnieniu, podejmuj¹cym zagadnienie pos³ugiwania wspólnoty
(communion) na rzecz Koœcio³a powszechnego, w taki oto sposób argumentowali
koniecznoœæ rozpoczêcia pracy od analizy historycznej:

W podejœciu do zagadnienia, które tak silnie naznaczy³o nasze podzia³y, wyda-
wa³o siê nam konieczne wyjœæ od danych historii Koœcio³a, pocz¹wszy od epoki
poapostolskiej a¿ do naszych dni. Nie mieszaj¹c czasów i chwil, ten historyczny
przegl¹d wieków najbardziej znacz¹cych pozwoli nam w pe³ni wzi¹æ pod uwagê
sprawy historyczne, czy te¿ kulturowe i s³aboœci ludzi. Pomo¿e nam lepiej rozpo-
znaæ to, co przynale¿y do misterium Koœcio³a i stanowi dla niego dar Chrystusa
w wiernoœci Duchowi Œwiêtemu; gdy¿ komunia w przestrzeni nie da siê rozdzieliæ
od komunii w czasie. Pozwoli nam zgromadziæ komplementarne sposoby spe³nia-
nia pos³ugi komunii. Wyzwoli nas z wyznaniowych uprzedzeñ, które prowadz¹ do
wy³¹czania. Wielka ksiêga historii nauczy nas relatywizowaæ to, co powinno byæ,
aby lepiej wy³uskaæ to, co istotne. W tym w³aœnie duchu stopniowo przegl¹dniemy
pierwsze i drugie tysi¹clecie historii Koœcio³a42.

Teologowie z Dombes byli œwiadomi tego, ¿e wspólne odczytywanie historii
w duchu ekumenicznym jest ju¿ samo w sobie aktem teologicznym wielkiej wagi.
W dyskusji na ³amach „Esprit et Vie”, dotycz¹cej tego dokumentu, jako uzasad-
nienie koniecznoœci i owocnoœci takiego „oczyszczania pamiêci” jeden z dombi-
stów przywo³ywa³ wypowiedŸ papie¿a Jana Paw³a II, który w 1984 roku
w Szwajcarii zachêca³ teologów podzielonych Koœcio³ów, by wspólnie pisaæ hi-
storiê… z obiektywizmem, wyra¿aj¹cym g³êbok¹ mi³oœæ bratersk¹43. W takim du-

41 Zreszt¹ podobne pytanie dotycz¹ce miejsca Pisma Œwiêtego w dyskursie teologicznym odnotowuj¹
sami autorzy dokumentu Pour la conversion des Églises: Dlaczego tak póŸno nastêpuje zwrócenie siê do
Pisma Œwiêtego? Na pewno protestant bêdzie zbity z tropu, spostrzegaj¹c, ¿e Pismo pojawia siê tak daleko
w dokumencie. Odpowiadaj¹c na nie, wskazuj¹ na fakt historycznego procesu kszta³towania siê kanonu
Pisma Œwiêtego, które nie trafia na tabula rasa, omijaj¹c te historyczne okolicznoœci, które je kszta³towa³y,
ani te, które spe³nia³y swoj¹ rolê w jego przyjêciu. PCE, s. 14.

42 MC nr 10, PcomE, s. 163.
43 Sesboüé, Les cinquante ans du Groupe des Dombes, „Esprit et Vie” z 17.12.1987, s. 699, przyp. (*);

wypowiedŸ papie¿a zaczerpniêta z „Documentation catholique” 1984 nr 1878, s. 726. Natomiast we
wprowadzeniu do dokumentu cytuj¹ podobn¹ sugestiê Lukasa Vischera: Il nous faut une nouvelle conscience
du passé… Est-il possible de comprendre et d’écrire l’histoire de l’Église d’une mani2re qui permette
1 toutes les Églises de s’y reconnaître?… L’histoire des autres Églises doit commencer 1 faire partie de
notre propre histoire. MC, Liminaire, PcomE, s. 158. ê û
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chu podejmowali siê dokonaæ wspólnego i precyzyjnego zestawienia tego, co
przydarzy³o siê nam przez dwadzieœcia stuleci: obecna sytuacja odnajduje w nim
po czêœci wyjaœnienie i byæ mo¿e odnajdzie œrodek leczniczy44.

Ten pierwszy etap pracy teologów dombeskich, zawieraj¹cy historyczny prze-
gl¹d poruszanych zagadnieñ w przypadku ka¿dego z dokumentów, obejmuje
ró¿n¹ liczbê stron45. Najwiêcej miejsca zosta³o mu poœwiêcone (podobnie zreszt¹
jak i nastêpnym etapom) w ostatnim dokumencie mariologicznym. Taki stan rze-
czy t³umacz¹ sami teologowie, którzy czuli siê w obowi¹zku zaprezentowaæ
wszechstronnie i dog³êbnie rozwój doktryny oraz pobo¿noœci maryjnej, by potem,
po przebadaniu doktrynalnym kwestii spornych, d¹¿yæ, jak to jest w zwyczaju
w dokumentach Grupy, do przedstawienia propozycji „nawrócenia Koœcio³ów”46.

2.1.2. Ekumeniczna relektura Pisma Œwiêtego

Fakt, ¿e lektura i interpretacja Pisma Œwiêtego nastêpuje w tekstach Grupy
z Dombes dopiero po przeœledzeniu historycznego rozwoju danej doktryny i prak-
tyki koœcielnej, nie oznacza, jakoby Biblia mia³a odgrywaæ drugorzêdn¹ rolê.
Autorom chodzi³o najpierw o to, by stan¹æ w pe³nej prawdzie o sobie nawzajem,
o w³asnych tradycjach, by dopiero potem z odwag¹ podj¹æ siê ponadkonfesyjnej
interpretacji Pisma, co z kolei pozwoli³o ujrzeæ naœwietlone wczeœniej historycz-
ne rozbie¿noœci w odpowiednich proporcjach. Dombiœci pisz¹ w dokumencie
z 1986 roku: S¹dzimy równie¿, ¿e bez tego obowi¹zkowego [historycznego –
R.O.] przejrzenia, zwrócenie siê do Pisma nara¿one by³oby na ryzyko ukrycia
naszych wzajemnych uprzedzeñ w wybiórczej lekturze i tendencyjnych interpreta-
cjach. Naszym zadaniem jest raczej odczytanie Pisma z równie bieg³¹, co mo¿liw¹
znajomoœci¹ wyzwañ, jakie stoj¹ przed nami, tak aby uj¹æ jego ca³oœciowe na-
uczanie, maj¹c na uwadze szacunek dla jego bogactwa i komplementarnoœci jego
ró¿norodnych danych47.

Nie tylko w tym dokumencie daje siê zauwa¿yæ, ¿e autorzy z Dombes podkre-
œlali nadrzêdn¹ rolê studium Pisma Œwiêtego48, które z drugiej strony jest zako-

44 MC, Liminaire, PcomE, s. 159.
45 ESES nr 6-43, PcomE, s. 118-131 (w dokumencie tym po krótkiej historycznej analizie terminu

„sakrament”, autorzy prezentuj¹ tak¿e aktualne trudnoœci zwi¹zane z problematyk¹ sakramentów w aspekcie
ekumenicznym i kulturowym); MC nr 13-94, PcomE, s. 165-196; PCE nr 56-154, s. 39-82; MDD nr 8-119,
s. 21-68; w polskim przek³adzie: MPB s. 287-320.

46 MDD s. 99; MPB s. 339. Ostatecznie teologowie z Dombes motywuj¹ to wszechstronne przebadanie
problematyki mariologicznej tym, ¿e jest nie do przyjêcia, aby istotny spór pomiêdzy chrzeœcijanami toczy³
siê z powodu matki ich Zbawiciela. MDD nr 7.

47 MC nr 11, PcomE, s. 163.
48 Œwiadomoœæ pierwszeñstwa odwo³ywania siê do Pisma Œwiêtego by³a zawsze obecna w naszym

sposobie myœlenia. Wyraziliœmy to, ujmuj¹c nasz dokument pod patronatem hymnu z Listu do Filipian.
Tymczasem charakter naszej pracy zdeterminowa³ nas do uczynienia formalnego odniesienia do Pisma
Œwiêtego dopiero w trzecim etapie, w formie teologicznej relektury i weryfikacji. PCE nr 9, s. 22.
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rzenione w historii. Biblia niesie w sobie zapis tych wszystkich wydarzeñ, bez
przeœledzenia których nie by³oby mo¿liwe coraz g³êbsze zrozumienie istoty orê-
dzia Ewangelii. Dlatego w dokumentach Grupy z Dombes ten etap wspólnej, eku-
menicznej relektury miejsc biblijnych mia³ za zadanie wraz z poprzedzaj¹cym go
etapem historycznym podprowadziæ do etapu doktrynalnej debaty i poszukiwania
dróg ku widzialnej jednoœci Koœcio³a. Pismo Œwiête i jego odczytywanie we
wspólnocie Koœcio³a by³o najistotniejszym elementem w procesie odnajdywania
prawdy o Koœciele i jego wierze. Dokonuj¹c odnowionej lektury w ekumenicz-
nym zespole teologów, dombiœci wydawali siê byæ œwiadomi tego, ¿e Pismo nie
jest poza histori¹: czytamy je jako potwierdzenie tego wszystkiego – pisali w 1986
roku – co dotyczy konstytutywnego wydarzenia naszej wiary. Nasza lektura chce
byæ aktem podporz¹dkowania siê jego uprawnionej w³adzy (autorité qualifiée).
Przyjmujemy ostatecznie, ¿e jest ono kryterium rozeznania wielowiekowego szla-
ku wczeœniej przywo³anego, podobnie jak uleg³a lektura Pisma zobowi¹zuje do
wiernego jego t³umaczenia w Koœciele wspó³czesnym i przysz³ym49.

Drugi etap konstruowania teologii przez Grupê niemal we wszystkich omawia-
nych uzgodnieniach zajmowa³ znaczn¹ czêœæ ka¿dego z dokumentów50. Do lektu-
ry Pisma Œwiêtego autorzy przywi¹zywali coraz wiêksz¹ wagê, co wi¹za³o siê
z faktem dojrzewania Grupy jako wspólnoty nie tylko teologów, ale tak¿e braci
poszukuj¹cych jednoœci w wierze. I w³aœnie dlatego podejmowali siê na przyk³ad
trudnego zadania odnalezienia drogi ku pojednaniu w nauce o Matce Pana i siêga-
li po œwiadectwo biblijne, chc¹c wyraziæ wszystko to, co nas jednoczy w tym sa-
mym wyznaniu wiary, w którym Maryja znajduje miejsce, przypadaj¹ce jej
w udziale w chrzeœcijañskiej ekonomii zbawienia51.

2.1.3. Uzgodnienia doktrynalne i propozycje nawrócenia

Po bardziej lub mniej rozwiniêtym studium historyczno-biblijnym Grupa
z Dombes podejmowa³a siê wnikliwego studium doktrynalnego. Nastêpowa³a
zwykle prezentacja aktualnego stanu doktrynalnych kwestii spornych, jakie dziel¹
Koœcio³y protestanckie i Koœció³ katolicki. Teologowie dombescy podejmowali
siê precyzyjnego ustalenia wci¹¿ dziel¹cych rozbie¿noœci52, by nastêpnie poszuki-
waæ dróg do wypracowywania uzgodnieñ. £¹czy³o siê z tym równie¿ przygoto-

49 MC nr 11, PcomE, s. 163-164.
50 ME nr 11-30, PcomE, s. 85-91; ESES nr 44-77, PcomE, s. 131-142; MC nr 95-132, PcomE,

s. 196-210; PCE nr 155-178, s. 83-92; MDD nr 120-194, s. 69-92; w polskim przek³adzie: MPB, s. 320-337.
51 MDD nr 3.
52 Na przyk³ad we wprowadzeniu do dokumentu Le minist2re de communion dans l’Église universelle

autorzy s¹ œwiadomi istniej¹cych kwestii spornych, w tym przypadku dotycz¹cych urzêdu nauczycielskiego
Koœcio³a: Aujourd’hui, nous avons conscience de n’avoir pas résolu tous les points de contentieux qui
demeurent. En particulier nous n’avons pas voulu aborder les probl2mes concernant le magist2re doctrinal.
MC 12, PcomE, s. 164.
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wanie propozycji nawrócenia skierowanego do ka¿dego z Koœcio³ów53. Ostatnie
trzy dokumenty, a szczególnie dokument maryjny zawiera³y listê konkretnych
postulatów, jakie nale¿a³oby uwzglêdniæ, by osi¹gniête uzgodnienia zosta³y zaak-
ceptowane przez oficjalne urzêdy koœcielne, a przede wszystkim by zosta³y wpro-
wadzone w ¿ycie. Aby nast¹pi³ proces recepcji, autorzy dokumentów wskazywali
na koniecznoœæ realizowania tych postulatów nawrócenia w lokalnych wspólno-
tach chrzeœcijañskich na poziomie liturgii, katechezy, kaznodziejstwa. Dlatego te¿
ten ostatni etap konstruowania teologii pojednania posiada rys dogmatyczny i
duszpasterski.

Do³¹czaj¹c komentarz do dokumentu Ku pojednaniu w sprawie pos³ugiwañ,
teologowie z Dombes podkreœlali, ¿e jego druga czêœæ jest bardzo odmiennego
stylu od pierwszej. Chodzi w niej, po wczeœniejszym ujawnieniu zasadniczej zgody
teologicznej, o zaproponowanie nieekskluzywnego zarysu  refleksji i zastosowania
w praktyce, dotycz¹cego pojednania w kwestii pos³ugiwañ, które dziel¹ z uwagi
na historiê i doktrynalne opracowanie54. Ten ostatni etap ukazywania praxis ¿ycia
eklezjalnego, posiada swoj¹ wartoœæ jedynie na podstawie poprzedniego, doktry-
nalnego ujêcia podejmowanego zagadnienia. Ta druga czêœæ nie mia³aby ¿adnej
wiarygodnoœci, gdyby nie opiera³a siê na pierwszej; sk¹din¹d pierwsza, pozosta-
wiona sama, mog³aby powodowaæ wiarê w fa³szyw¹ darmowoœæ, a nawet
w pewn¹ nieprzydatnoœæ dialogu doktrynalnego, poniewa¿ nie ods³ania³aby woli
odblokowania istniej¹cych sytuacji i nie podtrzymywa³aby nadziei55.

Dombiœci wyra¿ali nadziejê, zdaj¹c siê w pierwszym rzêdzie na Bo¿¹ wolê, ¿e
takie przedsiêwziêcie bêdzie mia³o swoje pozytywne nastêpstwa pod warunkiem,
¿e wszyscy podzieleni chrzeœcijanie bêd¹ rozmyœlaæ nad tymi propozycjami, ¿e
bêd¹ siê stale odnawiaæ (wezwanie do nawrócenia) oraz od nowa stawiaæ sobie na-
wzajem pytania56. Jest to wiêc istotny element metody teologicznej, któr¹ Grupa
okreœla mianem „metody ekumenicznego uzgodnienia”, poniewa¿ rozumie j¹ jako
drogê w¹sk¹, ale decyduj¹c¹ o pojednaniu i odnalezionej komunii eklezjalnej57.

Owocem takiej trójstopniowej metody konstruowania teologii jest ostatecznie
odnajdywanie wspólnego rozumienia dogmatów, wyjaœnianie stosowanych przez
obydwie tradycje pojêæ, wzajemne przybli¿enie mentalnoœci oraz eksplikacja sta-

53 ME nr 31-76, PcomE, s. 91-103; ESES nr 77-126, PcomE, s. 142-155 (szkic doktrynalny); MC
nr 133-162, PcomE, s. 210-221 (propozycje nawrócenia wyznaniowego; dokument ten stanowi³ jedynie
przygotowanie do czêœci doktrynalnej, której nie podjêto, poniewa¿ okolicznoœci nie pozwoli³y na jej
napisanie; por. Sesboüé, Les cinquante ans, s. 699, przyp. *); PCE nr 179-221, (nie ma czêœci doktrynalnej,
natomiast dodano sugestie dla nawrócenia w katechezie s. 107-109); MDD nr 204-288, s. 107-148;
w polskim przek³adzie: MPB, s. 339-375 (kwestie sporne); MDD nr 289-338, s. 149-171; w polskim
przek³adzie: MPB, s. 339-375 (nawrócenie Koœcio³ów).

54 PRM, Commentaire, PcomE, s. 76.
55 Tam¿e.
56 Nous avons tous 1 réfléchir, 1 nous renouveler et 1 nous interpeller 1 nouveau. Il y aura, si Dieu le

veut, une suite 1 cette entreprise. MC, Liminaire, PcomE, s. 159.
57 PcomE, s. 6.



30

RYSZARD OBARSKI

nu faktycznego istniej¹cych rozbie¿noœci w doktrynie i praktyce Koœcio³ów.
Systematyczne i pog³êbione studium zarówno historyczne, jak i biblijne stano-
wi ponadto konieczn¹ i metodologicznie skuteczn¹ podstawê do przeprowadze-
nia doktrynalnej debaty. Nie oznacza to jednak, ¿e Grupa stawia³a sobie za cel
rozwi¹zanie w publikowanych dokumentach ka¿dego problemu zwi¹zanego
z podejmowanymi zagadnieniami58. Tym niemniej dziêki tak przyjêtej metodzie
pracy mo¿liwa jest kompetentna i wyczerpuj¹ca prezentacja wci¹¿ dziel¹cych
obydwie tradycje spraw spornych oraz osi¹gniêcie doktrynalnych uzgodnieñ,
które staj¹ siê w ten sposób pomostem do podejmowania w przysz³oœci nie roz-
strzygniêtych kontrowersji. Nieodzownym skutkiem takiej metody teologicznej,
realizowanej na drodze naœwietlenia danego zagadnienia w perspektywie histo-
ryczno-biblijnej, a potem dogmatycznej jest tak¿e wskazanie konkretnych pro-
pozycji nawrócenia dla ka¿dego z Koœcio³ów59. Prezentuj¹c w 1997 roku
pierwsz¹ czêœæ mariologicznego uzgodnienia, teologowie z Dombes stwierdzili,
¿e Grupa wierna swej ekumenicznej zasadzie stara³a siê w tej pierwszej
czêœci najpierw podj¹æ wspóln¹ lekturê historii i Pisma Œwiêtego, aby nastêpnie
zbadaæ, a nawet przezwyciê¿yæ nadal istniej¹ce kwestie sporne oraz zapro-
ponowaæ chrzeœcijanom i odpowiednim Koœcio³om konkretne kroki nawróce-
nia60. Realizacja tych postulatów mia³aby, wed³ug cz³onków Grupy z Dombes,
zbli¿yæ nas wzajemnie do siebie oraz przybli¿yæ nas do tego dnia, w którym ko-
munia miêdzy nami bêdzie mog³a byæ w sposób widzialny zaznaczona i w pe³ni
prze¿yta61.

2.2. Paradygmat nawrócenia w teologii

Po zaprezentowaniu etapów konstruowania teologii, której kszta³t odnajduje-
my w dokumentach Grupy z Dombes, konieczne wydaje siê byæ przyst¹pienie do
odnalezienia istoty jej metody badañ teologicznych. W dwóch punktach podjêta
zostanie kwestia wp³ywu zasadniczej kategorii metodologicznej, sformu³owanej
przez Grupê z Dombes w dokumencie Pour la conversion des Églises, na proces
konstruowania teologii. Chodzi tu o podstawowe wezwanie do nawrócenia, który
to postulat ma odgrywaæ niezast¹pion¹ rolê zarówno dla ¿ycia wiary poszczegól-
nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, jak i dla ich teologii.

58 Sesboüé, mówi¹c o uzgodnieniu z 1986 roku na temat urzêdu papieskiego, stwierdza: un nouveau
document (…) ne prétend pas résoudre le probl2me mais l’éclairer par une étude historique et biblique
renouvelée. Ten¿e, Les cinquante ans, s. 700.

59 C’est pourqui, 1 la lumi2re de cet éclairage mutuel entre histoire et Écriture, nous proposerons en
terminant 1 nos Églises respectives des éléments de conversion confessionelle. MC nr 12, PcomE, s. 164.

60 MDD, s. 12; MPB, s. 282.
61 MC nr 12, PcomE, s. 164.
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2.2.1. To¿samoœæ poprzez nawrócenie

W 1985 roku Grupa z Dombes rozpoczê³a pracê nad wspomnianym dokumen-
tem, w którym sformu³owa³a istotê swojej w³asnej metody teologicznej. Bior¹c
pod uwagê poprzednie tezy i dokumenty, w których pojawia³a siê wielokrotnie
proœba o nawrócenie Koœcio³ów (od 1969 roku), teologowie z Dombes okreœlili
to, co wydaje siê sednem nie tylko dialogu ekumenicznego, ale i uprawianej
w duchu ekumenizmu teologii – chodzi mianowicie o paradygmat nawrócenia.
Charakteryzuj¹c wyzwanie, jakie stoi przed Grup¹, stwierdzili w opublikowanym
w 1991 roku dokumencie Pour la conversion des Églises, ¿e jej oryginalna meto-
da – w duchu jej za³o¿yciela, ojca Couturier – polega w rzeczywistoœci na wezwa-
niu Koœcio³ów zaanga¿owanych w dialog ekumeniczny do konkretnych aktów me-
tanoi62. Ca³y ten dokument posiada wi¹¿¹ce znaczenie dla kszta³towania to¿samo-
œci poszczególnych Koœcio³ów, a przede wszystkim dla poszukiwania takiej
jednoœci chrzeœcijan, która bêdzie siê charakteryzowaæ odnajdywaniem wiernoœci
wobec Pana, gdy¿ bêd¹c wierne Panu i id¹c ku Niemu, wspólnoty chrzeœcijañskie
wyraŸniej zbli¿aj¹ siê jedne ku drugim63.

Aby to osi¹gn¹æ, by ukszta³towaæ pe³n¹ chrzeœcijañsk¹ to¿samoœæ, której
s¹ podporz¹dkowane to¿samoœæ eklezjalna i wyznaniowa, konieczne jest wej-
œcie na drogê zmiany, drogê nawrócenia. Grupa odwo³a³a siê tu do biblijnego
terminu métanoia, które w swoich tekstach t³umaczy jako nawrócenie (conver-
sion) lub skrucha (repentance)64. Jednym z najistotniejszych wniosków, do ja-
kich dosz³a Grupa z Dombes po wielu latach dialogu, jest stwierdzenie, ¿e
to¿samoœæ ka¿dego z wyznañ nie mo¿e pog³êbiaæ siê bez podjêcia wysi³ku sta-
³ego nawrócenia. Taka logika, jak stwierdzili autorzy dokumentu, w pierwszej
chwili wydaje siê byæ sprzecznoœci¹, prowadzi jednak do ukonstytuowania to¿-
samoœci, która nie mo¿e przetrwaæ, czy to na poziomie osobowym, czy te¿ ekle-
zjalnym, bez nieustannego i ci¹g³ego nawrócenia65. Jeszcze pod koniec lat
szeœædziesi¹tych, gdy Grupa wypracowywa³a tezy, teologowie z Dombes

62 PCE s. 9.
63 PCE s. 7. Ponad dwadzieœcia lat wczeœniej, w 1969 Grupa sformu³owa³a podobny wniosek: Nous ne

pouvons pas aboutir 1 l’unité par le seul accord théologique. Il y faut une conversion (métanoia) ecclésiale,
o3 chaque Église reconnaisse ses manques. Thèses 1969, Église et Esprit Saint, cz. II, PcomE, s. 31.

64 Zob. ME nr 1, przyp. 1, punkt 7), PcomE, s. 81; PCE nr 36, 156. Dombiœci przyjmuj¹ t³umaczenie
métanoia jako conversion na podstawie ekumenicznego przek³adu Biblii, TOB, natomiast jako repentance –
Biblii Jerozolimskiej. zob. PCE nr 156, przyp. 1. Semantyka tego terminu jest niezwykle bogata, Dekret o
ekumenizmie ³¹czy nawrócenie z otrzyman¹ od Ducha Œwiêtego ³ask¹ prawdziwego umartwienia, pokory i
³agodnoœci w pos³udze, ducha braterskiej wspania³omyœlnoœci w stosunku do drugich. (DE nr 7). W literaturze
ekumenicznej podaje siê liczne elementy sk³adowe pojêcia „nawrócenie”, np. uznanie i wyznanie w³asnego
grzechu, szczególnie grzechu przeciw jednoœci, skoncentrowanie refleksji na wartoœciach wspólnych z innymi
Koœcio³ami, studium teologii i ¿ycia bratnich Koœcio³ów, ale równie¿: wiernoœæ, czyli czystoœæ i przejrzystoœæ
¿ycia zharmonizowanego z Ewangeli¹, cierpliwe pos³ugiwanie, braterska dobroæ serca, umi³owanie prawdy,
pokora. A. Skowronek, W trzydziestolecie Dekretu o ekumenizmie, AK 123 (1994) nr 512, s. 34.

65 PCE s. 10.
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dostrzegali koniecznoœæ nawracania siê ku Ewangelii, okazywania skruchy
i przemieniania siê. Potwierdzeniem jest zdanie z 1969 roku, które Bernard Ses-
boüé66 przywo³a³ w artykule, upamiêtniaj¹cym piêædziesiêciolecie istnienia
Grupy: Nie mo¿emy d¹¿yæ do jednoœci przez sam¹ zgodê teologiczn¹. Konieczne
jest nawrócenie (métanoia) eklezjalne, w którym ka¿dy Koœció³ uznaje swoje
braki67. Dlatego prawdziwy jest wniosek, ¿e jednoœæ Koœcio³a, jakiej pragnie
Chrystus, wymaga od Koœcio³ów pe³nego zaanga¿owania na drodze nawróce-
nia68. W innym miejscu ten sam teolog okreœla³ teologiczn¹ metodê Grupy jako
opart¹ na duchowym przeœwiadczeniu, zgodnie z którym pojednanie pomiêdzy
Koœcio³ami mo¿e przyjœæ jedynie jako owoc procesu nawrócenia ze strony ró¿-
nych wyznañ – wzajemne nawracanie siê i bycie razem nawróconymi do Boga
i jego Chrystusa69.

W recepcji dokumentów Grupy z Dombes, a szczególnie uzgodnienia Pour la
conversion des Églises podkreœla siê fakt, ¿e dombescy teologowie okreœlili to¿-
samoœæ i nawrócenie na trzech poziomach: w odniesieniu do tego, czym jest
chrzeœcijañstwo, Koœció³ i wyznanie70. Istotnym wnioskiem, do jakiego doszli jest
teza, ¿e wtedy, gdy to¿samoœæ chrzeœcijañska jest traktowana jako wartoœæ pod-
stawowa, mo¿liwa jest odnowa Koœcio³a i oczyszczenie to¿samoœci eklezjalnej
ka¿dego z podzielonych Koœcio³ów, a to¿samoœæ konfesyjna oznacza akceptacjê
mo¿liwych zró¿nicowañ wyznaniowych, pozwalaj¹c na trwanie we wspólnocie
niepodzielonej wiary71. Gdy jest inaczej, to znaczy gdy absolutyzuje siê to¿sa-
moœæ konfesyjn¹, przyznaj¹c jej pierwszorzêdne znaczenie, wówczas to¿samoœæ
chrzeœcijañska, ale i eklezjalna zostaje os³abiona72.

Dombiœci zwrócili uwagê na to, ¿e z pojêciem koœcielnego nawrócenia wi¹¿e siê
inne wyra¿enie, jakie pojawi³o siê w XVII wieku, a do którego w drugiej po³owie
XX wieku czêsto siê odwo³ywano. Chodzi o prawdê eklezjologiczn¹, ¿e Ecclesia

66 Jest to jeden z tych dombistów, którego myœl teologiczn¹ trudno przeceniæ, jeœli chodzi
o funkcjonowanie Dombeskiego Oœrodka Ekumenicznego. Sesboüé jest od 1968 roku cz³onkiem Grupy
z Dombes, w której, jak sam pisze, otrzyma³ jednoczeœnie ducha ekumenizmu duchowego, który pochodzi od
ojca Couturier i prawdziw¹ metodê teologii ekumenicznej. Ten¿e, Pour une théologie oecum2nique, Paris
1990, s. 7.

67 Thèses 1969, II, PcomE s. 31. Zob. Sesboüé, Les cinquante ans, s. 700.
68 Zob. PCE, s. 9.
69 Sesboüé, Groupe des Dombes, s. 445. Taki proces nawrócenia Koœcio³ów nie jest ³atwy. Jednak – jak

pisze w biuletynie informacyjnym episkopatu Francji ówczesny cz³onek Grupy, D. Sicard, oceniaj¹c
omawiany dokument jako warty szerszego rozpropagowania – sur ces chemins de conversion, il faut prendre
au sérieux les exigences d’une communion qui respecte les valeurs d’unité, d’inculturation, de
réconciliation, face aux inévitable conflits. Mais n’est-ce pas le chemin sur lequel le Seigneur a appelé ceux
qui voulaient se mettre 1 sa suite ? Ten¿e, Trente ans d’oecuménisme en France, Paris 1992, „Document
d’Episcopat”: bulletin épiscopale du Secrétariat de la Conference des Év%ques de France 1992 nr 14, s. 12.

70 Por. Górka, s. 229.
71 Por. tam¿e.
72 Górka odnosz¹c siê do takiego wniosku Grupy stwierdza, ¿e Tak postawiona teza potrafi fascynowaæ i

trudno odmówiæ jej istotnych elementów prawdziwoœci. Tam¿e.
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semper reformanda73. W dokumencie z 1991 roku teologowie dombescy przywo³ali
j¹ w kontekœcie charakteryzowania nawrócenia eklezjalnego w epoce potrydenc-
kiej. Przypominaj¹c dwie postaci z XVII wieku, Filipa Jakuba Spenera oraz Jana
Amosa Komeñskiego (Comenius), podkreœlili ich zasadnicz¹ myœl, któr¹ syntetyzu-
je sformu³owanie Comeniusa: Reformatio vera in unitatem reducit (prawdziwa re-
forma prowadzi do jednoœci)74. Podobna myœl znalaz³a siê trzysta lat póŸniej w De-
krecie o ekumenizmie, który ukazuj¹c zwi¹zek eklezjalnej odnowy z d¹¿eniem ku
jednoœci chrzeœcijan, przypomnia³, ¿e do pielgrzymuj¹cego Koœcio³a kieruje Chry-
stus wo³anie o nieustann¹ reformê, której Koœció³, rozpatrywany jako ziemska i
ludzka instytucja, wci¹¿ potrzebuje (DE 6). Jednak¿e wed³ug teologów z Dombes
wezwanie Ecclesia semper reformanda nie znajduje jeszcze dzisiaj pe³nej akcepta-
cji u wszystkich chrzeœcijan. Wyra¿aj¹ wiêc przekonanie, z³¹czone z nadziej¹ na
jego spe³nienie, ¿e aby odsun¹æ zgorszenie wynikaj¹ce z podzia³ów w chrzeœcijañ-
stwie, konieczne jest eklezjalne nawrócenie Koœcio³a katolickiego, Koœcio³ów Re-
formacji i innych, nie reprezentowanych w Grupie z Dombes75. £¹czy siê to z us³y-
szeniem przez wszystkich g³osu Pana, wzywaj¹cego do uznania swojej to¿samoœci
poprzez wyznanie swoich b³êdów wraz z odnawianiem wiary ewangelicznej i apo-
stolskiej, a nie z upieraniem siê i zastygniêciem we w³asnym wyznaniu76.

Jedna z dróg nawrócenia obejmuje nawrócenie konfesyjne (conversion confes-
sionnelle)77, oznaczaj¹ce, ¿e ka¿de z wyznañ powinno przeanalizowaæ przyzwy-
czajenia, jakie s¹ dziedziczone i kultywowane we w³asnej tradycji eklezjalnej.
£¹czy siê to równie¿ z postulatem poddania w w¹tpliwoœæ w³asnych wyobra¿eñ,
a czêsto wrêcz karykatur, jakie tworzy siê wzglêdem drugiej strony. W komenta-
rzu do uzgodnienia o Eucharystii Grupa wskazywa³a na dwa aspekty nawrócenia
wyznaniowego, które – by mog³o przynosiæ owoce – winno znajdowaæ wyraz za-
równo w praktycznych dzia³aniach, jak i w mentalnoœci78. W komentarzu do na-
stêpnego dokumentu o pos³ugiwaniach, teologowie z Dombes dodawali, ¿e tak
naprawdê ten, kto nie podejmowa³by zaanga¿owania w kierunku nawrócenia ser-
ca i mentalnoœci oraz ten, kto odrzuca³by przyjêcie tej perspektywy konkretnego

73 Zob. PCE nr 42. Dombiœci powo³uj¹c siê na badania E. Mülhaupta (Immer währende Reformation?,
w: Luther im 20.Jahrhundert, Aufsätze, Göttingen 1982, s. 267), datuj¹ to wyra¿enie na XVII wiek,
autorstwo przypisuj¹c pietyœcie, Jodocusowi von Lodenstein (1620-1677), a nie jak siê s¹dzi reformatorom
protestanckim z XVI wieku. Zob. nr PCE nr 117, przyp. 3.

74 Zob. PCE nr 117. W przypisie odsy³aj¹ do jego dzie³a: J. A. Comenius, Ausgewählte Werke, t. III,
Hildesheim/New York, s. 25-29 i 115(212).

75 Pour que cesse ce scandale, une conversion ecclésiale est donc requise tant de l’Église catholique
romaine qie des Églises de la Réforme (sans parler des autres Églises qui n’étaient pas représentées dans
nos travaux). PCE s. 8.

76 Tam¿e.
77 Grupa z Dombes definiuje wszystkie trzy rodzaje to¿samoœci (chrzeœcijañskiej, eklezjalnej,

wyznaniowej) i nawrócenia (chrzeœcijañskiego, eklezjalnego, wyznaniowego) w uzgodnieniu PCE nr 54-55.
78 Nous nous sommes permis, sur ce point précis, de rappeler l’importance de la «conversion confessionnelle»

nécessaire (aussi bien dans les usages que dans les mentalités). FE, Commentaire, PcomE, s. 53.
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pojednania nie móg³by zrozumieæ79, jaka jest g³êboka podstawa koœcielnego na-
wrócenia. Tak naprawdê dombistom chodzi o dokonywanie zmian, obejmuj¹cych
tak wewnêtrzne, duchowe dyspozycje oraz zwyczaje, jak i koœcielne instytucje,
ich funkcjonowanie, a tak¿e ich struktury80. Wi¹¿e siê to ze zwracaniem przez
nich uwagi na delikatne rozró¿nienie dwóch, powi¹zanych ze sob¹ znaczeñ grec-
kiego pojêcia metanoia, którego t³umaczenie jako skrucha odnosi siê do we-
wnêtrznego powrotu do wnêtrza, by tam odpowiedzieæ na Bo¿e wezwanie, pod-
czas gdy nawrócenie oznacza bardziej aktywne, pozytywne i otwarte na przy-
sz³oœæ zastosowanie nowego sposobu myœlenia i ¿ycia81.

Cz³onkowie Grupy, pracuj¹c nad zagadnieniem nawrócenia, byli œwiadomi, i¿
mo¿na postawiæ im zasadnicze pytanie: czy taka perspektywa nawrócenia nie rodzi
ryzyka os³abienia, a wrêcz odrzucenia, zdrady w³asnej to¿samoœci? Pytali samych sie-
bie: Czy mo¿na mówiæ, ¿e specyficzne wyra¿enia wiary w Chrystusa, które faktycznie
dziel¹, powinny znikn¹æ. Mówi¹c bardziej bezpoœrednio: Czy aby byæ chrzeœcijani-
nem nale¿y przestaæ byæ katolikiem oraz ¿eby zapewniæ o swojej wiernoœci Chrystuso-
wi trzeba przestaæ okazywaæ siê jako protestant?82. OdpowiedŸ, jak¹ Sesboüé sformu-
³owa³ w formie pytania, jeszcze w trakcie prac nad dokumentem z 1991, dok³adnie
odpowiada temu, co dombiœci przyjêli trzy lata póŸniej: Czy¿ sta³e nawracanie siê do
Chrystusa nie jest najlepszym sposobem nie tylko oczyszczania siê, ale uczynienia
w pe³ni dojrza³ych to¿samoœci wyznaniowych83. Dodawa³, ¿e na tamtym etapie badañ
byli œwiadomi tego, ¿e dynamika nawrócenia nale¿y do istoty to¿samoœci chrzeœcijañ-
skiej. W tekœcie opublikowanego ju¿ uzgodnienia znajduje siê podobne stwierdzenie:
Nawrócenie jest przede wszystkim nawróceniem do Boga Jezusa Chrystusa i w konse-
kwencji pojednaniem braterskim miêdzy Koœcio³ami, poszukuj¹cymi pe³nej komunii i
pe³nego, wzajemnego uznania koœcielnego. A to, choæ nie bez szkody dla to¿samoœci
wyznaniowej, jednak dla oczyszczenia i pog³êbienia ewangelicznego84. Autorzy tego

79 PRM, Commentaire, PcomE, s. 77. Podobna myœl znajduje siê w prezentacji dokumentu L’Esprit
Saint, l’Église et les Sacraments z 1979 roku: Il n’y a pas d’oecuménisme spirituel sans repentance. Et il
n’est point de conversion du coeur sans conversion des pratiques. Et tout cela constitue la métanoia. ESES,
Commentaire, PcomE, s. 116.

80 „Métanoia” (...) Nous l’utilisons pour désigner un changement qui affecte non seulement les
dispositions intérieures et les moers, mais aussi les institutions ecclésiales en leur fonctionnement et m%me,
le cas échéant, en leur structure. ME nr 1, przyp. 1, punkt 7), PcomE, s. 81; PCE nr 36.

81 PCE s. 15.
82 PCE s. 8. Por. Górka, s. 228.
83 Sesboüé, Les cinquante ans, s. 700. Taki kierunek myœlenia jest zreszt¹ zgodny z nauczaniem Dekretu

o ekumenizmie: Powód ruchów w stronê jednoœci tkwi niew¹tpliwie w tym, ¿e ka¿da odnowa Koœcio³a
z istoty swej polega na wzroœcie wiernoœci jego powo³aniu. Do pielgrzymuj¹cego Koœcio³a kieruje Chrystus
wo³anie o nieustann¹ reformê, której Koœció³ (…) potrzebuje. DE nr 6.

84 PCE nr 51. Zob. te¿ nr 43. Por. te¿ inne uwagi na ten temat, Napiórkowski, Odnajdywanie wzajemnego
zrozumienia, s. 275. Takie w³aœnie przes³anie dokumentu o nawróceniu podkreœlano w recenzjach
i komentarzach. Zob. Górka, s. 227, gdzie autor przywo³uje podobne stwierdzenie Konferencji Praktycznego
Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie z 1925 roku: Im bli¿ej bêdziemy ukrzy¿owanego Chrystusa, tym bardziej
zbli¿amy siê do siebie nawzajem.
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dokumentu, po przeprowadzeniu studium biblijnego na temat nawrócenia, sfor-
mu³owali jeszcze dalej id¹cy wniosek, prowadz¹cy do stwierdzenia, ¿e nawróce-
nie jest przeciwieñstwem utraty to¿samoœci. Dlatego nic nie mo¿e dyspensowaæ
Koœcio³a od wejœcia na drogê skruchy i zmiany85. Studium historyczne natomiast
pozwoli³o im odnaleŸæ dodatkowe uzasadnienie tego postulatu. To¿samoœæ i na-
wrócenie bowiem, nie tylko ¿e s¹ zbie¿ne, ale wrêcz przeciwstawianie ich sobie
powoduje, ¿e jednoœæ jest zrywana, prawda raniona, a Ewangelia zdradzana86.

Dombiœci zastrzegali jednoczeœnie, ¿e w takim nawróceniu chodzi przede
wszystkim o zmianê wewn¹trz swojego wyznania w taki sposób, aby byæ wier-
nym samemu sobie. Tylko wtedy, gdy potrzeba nawrócenia zrodzi siê wewn¹trz
w³asnego wyznania mo¿e przynieœæ dobre owoce. Wœród tych owoców znajdzie
siê odkrywanie elementów ³¹cz¹cych podzielonych braci oraz dostrzeganie ele-
mentów ró¿ni¹cych, ale mo¿liwych do uzgodnienia. Wœród rozbie¿noœci znala-
z³yby siê te¿ takie, która mog³yby okazaæ siê uprawnione, a co wa¿niejsze, nie
rani¹ce komunii w Chrystusie87.

Teologowie z Dombes dwukrotnie (w 1971 i 1991 roku) kreœlili istotne uwagi
na temat nawrócenia konfesyjnego, którego realizowanie ³¹czy siê z trudnoœci¹
pokonania naturalnej tendencji do samoobrony lub usprawiedliwienia w³asnego
wyznania, z wymaganiem stawianym przez Ducha Œwiêtego i w³asne œrodowiska
koœcielne oraz z ryzykiem ulegania Z³emu, który mo¿e zniekszta³ciæ czujn¹ wal-
kê o wiarê oraz uciekanie siê do ³aski, pe³nej nadziei, w bezowocn¹ i destruk-
cyjn¹ samokrytykê88. Z drugiej strony autorzy tych uzgodnieñ byli œwiadomi, co
odczytaæ mo¿na w innym miejscu, ¿e ka¿da rodzina konfesyjna mo¿e wyra¿aæ
sens duchowego nawrócenia jedynie w swoim jêzyku i w granicach wytyczonych
przez swoj¹ wiarê89. Poza tym wkraczaj¹c na drogê nawrócenia, szukaj¹c dróg ku
pojednaniu w Chrystusie, wyra¿onemu we wspólnocie wiary, nie jest w ¿aden
sposób zobowi¹zana do wypierania siê tego, co jest w jej przesz³oœci b³ogos³a-
wieñstwem Boga, relatywizowania swojej wiary w obdarowaniach, jakie otrzyma-
³a, czy te¿ czynienia kompromisu dla u³atwienia jednoœci90.

Opisuj¹c to¿samoœæ Koœcio³a przez ukazywanie koniecznoœci nawrócenia,
Grupa z Dombes odwo³ywa³a siê w pierwszym rzêdzie do œwiadectwa Pisma
Œwiêtego. Analizuj¹c przypowieœæ o synu marnotrawnym, dombescy teologowie

85 Cette br2ve incursion biblique aura pu confirmer que la «converion est le contraire de la perte d’identité»
(nr 178). Dés lors, rien ne saurait dispenser l’Église de se soumettre 1 la repentance comme 1 ce qui «l’am2nera
1 son identité ultime». PCE s. 16. Tekst dokumentu dowodzi, ¿e chrzeœcijañska i koœcielna to¿samoœæ przez ruch
nawrócenia skierowana jest ku wspólnemu centrum, tak ¿e w gruncie rzeczy jedynie poprzez sta³e nawrócenie
to¿samoœæ zachowuje swoj¹ ¿ywotnoœæ i autentycznoœæ – pisze w recenzji Górka, s. 227.

86 Zob. PCE s. 13.
87 Zob. PCE s. 8-9.
88 Zob. FE, Commentaire, PcomE, s. 51; PCE nr 37.
89 PRM, Commentaire, PcomE, s. 77.
90 Tam¿e s. 80.
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stwierdzali, ¿e pozwala ona odnaleŸæ istotê nawrócenia, któr¹ mo¿na odnosiæ
równie¿ do wspólnoty Koœcio³a. Jeszcze dobitniej prawdê o nawróceniu eklezjal-
nym wypowiedzieli, analizuj¹c scenê rozmowy Piotra z Jezusem. Podobnie jak
aposto³ zosta³ wezwany przez Jezusa do pójœcia za Nim oraz do naœladowania
Go, nie ulegaj¹c pokusom szatana, tak te¿ wspólnota Koœcio³a przechodzi podob-
ny proces ci¹g³ego odwracania siê od z³a i fa³szu ku prawdzie91.

Wypracowuj¹c w³asn¹ metodê pracy w ci¹gu piêædziesiêciu lat istnienia Grupy
oraz doœwiadczaj¹c pe³ni owoców na drodze nawrócenia, jej cz³onkowie wprowa-
dzali to doœwiadczenie do swoich tekstów, pragn¹c jednoczeœnie podzieliæ siê
nim z czytelnikami. W taki w³aœnie sposób regularnie konstruowaliœmy nasze do-
kumenty – pisz¹ w cytowanym ju¿ uzgodnieniu o nawróceniu – wed³ug schema-
tów nawrócenia doktrynalnego. Chc¹c wcieliæ w konkretne ¿ycie Koœcio³ów rezul-
taty naszych uzgodnieñ czêsto podsumowywaliœmy nasze teksty zaproszeniami do
nawrócenia naszych Koœcio³ów92.

2.2.2. Realizacja postulatu nawrócenia w teologii

Postulat nawrócenia nie dotyczy jedynie p³aszczyzny wiary i ¿ycia Koœcio³a.
Konieczne jest zastosowanie go tak¿e do procesu uprawiania teologii. Nawróce-
nie jest bowiem t¹ kategori¹ metodologiczn¹, która jako jedyna pozwala poszuki-
waæ dróg pojednania oraz przezwyciê¿enia prawdziwych niezgodnoœci, wynikaj¹-
cych z fundamentalnych za³o¿eñ teologii protestanckiej i katolickiej. Konstruuj¹c
wypowiedzi teologiczne nie mo¿na poprzestawaæ na stwierdzeniu doskona³oœci
w wyra¿aniu prawd wiary, doskona³oœci, jaka funkcjonuje w œwiadomoœci w³a-
snego œrodowiska. To¿samoœæ teologii, na zasadzie analogii do to¿samoœci ekle-
zjalnej czy wyznaniowej, jest procesem dynamicznym. Tym bardziej, gdy teolo-
gia ta chce byæ ekumenicznie otwarta. Czy takie nawrócenie jest dostrzegalne
w samym sposobie uprawiania teologii przez cz³onków Grupy z Dombes? Czy
znajduje swój wyraz na kartach opublikowanych przez nich dokumentów?

Podejmuj¹c dialog doktrynalny w tych kwestiach, które stanowi¹ wci¹¿ liniê
podzia³u miêdzy katolikami i protestantami, teologowie z Dombes staraj¹ siê
w swoich dokumentach konstruowaæ swoje teologiczne wypowiedzi w³aœnie
w taki sposób, by uwzglêdnia³y postulat nawrócenia. W uzgodnieniu Ku pojedna-

91 On peut dire que ce qui est demandé 1 Pierre est une conversion. Dans la mesure m%me o3 l’on
reconnaît que ce texte ne concerne pas seulement la personne de Pierre, mais la vie de l’Église, peut-on en
exlure la mise en garde qui en fait partie? PCE nr 174.

92 PCE nr 4. Zob. te¿ PCE nr 202. Clifford stwierdza, ¿e Vaticanum II by³ czasem, w którym Grupa
mog³a zaprezentowaæ szerszemu gronu postulat nawrócenia, uwzglêdniany ju¿ wczeœniej w swojej metodzie
dialogu: The dimension of ecclesial conversion, which was implied was implied in its method of dialogue up
to this point, is now made explicit in the form of proposals discerned through prayer and dialogue,
challenges to the theology and life of the churches. The motif of conversion – ecclesial and confessional –
now appears explicitly as a central and recurrent theme in the published texts. ta¿, s. 117.
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niu pos³ugiwañ z 1972 roku we wniosku z czêœci doktrynalnej dokumentu wyraŸ-
nie stwierdzali, ¿e skoro zagadnienie pos³ugiwañ stanowi powa¿niejsz¹ przeszko-
dê na drodze do jednoœci, w tej wiêc sprawie nale¿y przyznaæ priorytet koœcielne-
mu nawróceniu (metanoia). Wydaje siê nam bowiem, ¿e zwyczajne uzgodnienie
teologiczne nie mo¿e wystarczyæ do tego, aby w Koœcio³ach nastêpowa³ ci¹g dal-
szy ich drogi ku jednoœci93. Dombistom chodzi³o o to, by szukaæ takiego kszta³tu
teologicznego wyk³adu, który pozwoli na wzajemne zbli¿enie, a przede wszyst-
kim bêdzie prowadziæ do coraz doskonalszego rozpoznawania misterium zbaw-
czego i budowania takiej chrzeœcijañskiej wspólnoty, która œciœlej wi¹¿e z Jezu-
sem Chrystusem.

W pracach nad dokumentami, zgodnie z przyjêt¹ przez siebie metod¹, cz³on-
kowie Grupy podejmowali teologiczn¹ refleksjê, maj¹c na uwadze koniecznoœæ
zastosowania postulatu nawrócenia. Charakteryzuj¹c treœæ dokumentu o Maryi
stwierdzali: Nasze odczytywanie historii, œwiadectwa Pisma Œwiêtego, naszych
zgodnoœci jak i rozbie¿noœci, które pozostaj¹, bêdzie z pewnoœci¹ podjête z eku-
meniczn¹ trosk¹ i na tle eklezjologii. Perspektywa wezwania do nawrócenia bê-
dzie obecna w ka¿dym z rozdzia³ów94. Jeœli pochylaj¹ siê nad punktami niezgody
i to nie tylko na p³aszczyŸnie doktrynalnej, ale równie¿ pastoralnej, to dlatego, by
z pokor¹ przyj¹æ odpowiednie proporcje w ocenie niezgodnoœci stanowisk i szu-
kaæ odnowionej wspólnoty wiary. Zajmowaliœmy siê nimi [punktami niezgody –
R.O.] – czytamy we wnioskach dokumentu Marie dans le dessein de Dieu et la
communion des saints – w trosce o to, by uwolniæ siê od rozmaitych «nieporozu-
mieñ», które obecnie nadal niepokoj¹ oraz by zmniejszyæ ich ciê¿ar, nieustannie
próbuj¹c przybli¿yæ siê do zgodnoœci punktów widzenia. Stopniowo stawialiœmy
sobie pytania, aby wiedzieæ, czy i w jakiej mierze by³y one wystarczaj¹co powa¿-
ne, by siêgaæ a¿ do «fundamentu» naszej wiary95.

W³aœnie wiara jest t¹ rzeczywistoœci¹, wobec której teologia winna s³u¿yæ.
Dlatego te¿ wa¿nym wymiarem zastosowania postulatu nawrócenia w teologii
jest koniecznoœæ poddawania funkcjonuj¹cego systemu teologicznego procesowi
relatywizacji w odniesieniu do prawd wiary. Celem teologii jest wyjaœnianie
prawd wiary, szukanie nowego sposobu na wyra¿enie tego, co jest ich istotn¹
i zasadnicz¹ treœci¹. Wi¹¿e siê to niekiedy z koniecznoœci¹ odejœcia od dotych-
czas funkcjonuj¹cej interpretacji teologicznej, obowi¹zuj¹cej w tradycji zarówno

93 PRM nr 38, PcomE, s. 64; Kap³añstwo w dialogu, s. 54. WyraŸnym przejawem nawrócenia jest
uznanie przez stronê protestanck¹ negatywnych skutków roz³amu, który nast¹pi³ w wyniku Reformacji w
¿yciu i teologii Koœcio³ów ewangelickich: Uznajemy, ¿e (…) zostaliœmy pozbawieni nie sukcesji apostolskiej,
ale pe³ni znaku tej sukcesji. Wynik³o z tego rozdrobnienie, ukonstytuowanie siê ró¿nych Koœcio³ów
narodowych, zanik poczucia jednoœci powszechnej Koœcio³a w czasie i przestrzeni. Maj¹c na wzglêdzie
jednoœæ Koœcio³a i jego pos³ugiwañ, stwierdzamy koniecznoœæ przywrócenia znakowi tej sukcesji apostolskiej
jego pe³ni. PRM nr 43, PcomE, s. 67; Kap³añstwo w dialogu, s. 56.

94 MDD nr 6.
95 MDD nr 334.
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katolickiej, jak i protestanckiej. Nawet najbardziej rozpowszechniony i uznany
teologiczny system wyjaœniania prawd wiary nie jest w stanie obj¹æ jej pe³ni. Dla-
tego s³usznym jest postulat nawrócenia w teologii, przejawiaj¹cy siê dokonywa-
niem zmian w systemie tak, aby lepiej wyra¿a³ to, co jest istot¹ wiary. Wydaje siê,
¿e uczestnicy spotkañ w Dombes nie tracili z oczu tego s³u¿ebnego charakteru
teologii96. Przyk³adem, wziêtym z cytowanego powy¿ej dokumentu mo¿e byæ za-
równo zachêta, skierowana do katolików: Czy Koœció³ rzymski, aby przygotowaæ
takie pojednanie [dotycz¹ce dogmatów maryjnych – R.O.], nie powinien, s³ucha-
j¹c zastrze¿eñ innych Koœcio³ów i wyznañ chrzeœcijañskich, do³o¿yæ wszelkich
starañ w przedstawianiu katechezy tych dogmatów w sposób bardziej uwra¿liwio-
ny na œwiadectwo Pisma Œwiêtego?97, jak i ocena osi¹gniêtego porozumienia,
sformu³owana przez jej protestanckich cz³onków: To ponowne oszacowanie czy
zrehabilitowanie pozycji Maryi i wyj¹tkowej roli, jak¹ ona zajmuje w planie Boga
(…) jest powrotem do Maryi obecnej w ewangeliach oraz oznak¹ wiêkszej wier-
noœci Pismu Œwiêtemu98.

Katoliccy i ewangeliccy teologowie z Dombes mieli wyraŸn¹ œwiadomoœæ tego,
¿e wzajemne s¹dy o sobie, o kszta³cie wiary i teologii powinny byæ poddawane ci¹-
g³ej weryfikacji, a postulat nawrócenia powinien rodziæ otwartoœæ na te wartoœci,
które s¹ udzia³em innych [to¿samoœci]99. Jednoczeœnie nie chodzi o to, aby jedna
strona domaga³a siê nawrócenia od drugiej, ale o wzajemne pomaganie sobie w po-
szukiwaniu chrzeœcijañskiej autentycznoœci i pe³ni, które jest zarówno dla jednych,
jak i dla drugich nawróceniem i jednoczeœnie ubogaceniem i pog³êbieniem100.
Przyjmuj¹c tak¹ definicjê to¿samoœci i nawrócenia, dombiœci odnajdywali w niej
ewangeliczne kryterium w³asnego systemu teologicznego. Kiedy napotykaj¹ sporne
punkty w doktrynie strony przeciwnej, czuj¹ siê wezwani do podjêcia wysi³ku zro-
zumienia istoty i uwarunkowañ tej doktryny, do zweryfikowania swoich s¹dów oraz
do poszukiwania przyczyn rozdzia³u oraz mo¿liwych dróg pojednania na drodze
nawrócenia doktrynalnego. Niezgodnoœci, byæ mo¿e g³êbokie, ale maj¹ce rzeczywi-
ste podstawy, mog¹ jedynie byæ zrozumia³e i prze¿yte na wspólnej drodze i dziêki
powszechnemu nawróceniu Koœcio³a Chrystusowego, jakim jesteœmy101.

96 Il nous appartient de mettre en pratique ce que nous avons appris de la relativité de la théologie, ou plus
exactement de son caract2re de service de la parole de Dieu. (…) Comme toute théologie, celle qui nous occupe
ne peut constituer une fin en soi: elle fait partie du service du Christ. Bosc, s. 21, 22. Por. Malewicz, s. 25.

97 MDD nr 300.
98 MDD nr 319.
99 PCE nr 48. Baciocchi, przywo³uj¹c wezwanie soborowe, by katolicy z radoœci¹ uznawali wartoœci

chrzeœcijañskie, maj¹ce Ÿród³o we wspólnym dziedzictwie i obecne u braci oddzielonych (DE nr 4),
stwierdza³ w 1968 roku: L’unité ne %tre légitime et authentique sans que, finalement, les Protestants s’y
retrouvent plus évangéliques, les Catholiques et les Orthodoxes  plus  profondément fid2les 1 la Tradition
(donc 1 l’Ecriture) et ainsi de suite. Nous avons 1 reculer nos limites respectives en integrant nos valeurs
réciproques. Ten¿e, Les th2ses, s. 40.

100 J. de Baciocchi, Accords des Dombes et la théologie oecuménique, „Istina” 19(1974) nr 2, s. 166.
101 MDD s. 106; MPB, s. 345.
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2.3. Zasady

Konsekwencj¹ tak zaprezentowanej specyfiki teologicznej metody Grupy
z Dombes jest ukszta³towanie modelu ekumenicznej teologii, której konstru-
owanie powinno prowadziæ ku jednoœci poprzez nawrócenie. W jaki sposób jest
konstruowana ta teologia pojednania, co decyduje o jej wiarygodnoœci i owoc-
noœci? – s¹ to kwestie, które wymagaj¹ dalszego przedstawienia. Ten punkt opi-
su metodologicznych za³o¿eñ, jakie przyjmuje Grupa, nie jest mniej istotny od
poprzednich, a nawet wydaje siê byæ decyduj¹cym, jeœli chodzi o ostateczny
kszta³t owoców teologicznej pracy „czterdziestki” z Dombes. Odpowiedzieæ
nale¿y na pytanie o zasady, jakimi pos³uguj¹ siê oni w poszukiwaniu uzgodnio-
nego modelu teologii, odpowiadaj¹cego na klasyczne problemy traktatów do-
gmatycznych oraz o zasady stosowane przez nich w dialogu miêdzykonfesyj-
nym. Obydwie grupy zasad, zarówno metodologiczne za³o¿enia teologicznej re-
fleksji nad prawdami wiary, jak i wytyczne dla owocnego sposobu prowadzenia
wymiany pogl¹dów i stanowisk maj¹ bowiem s³u¿yæ odpowiedniemu oszaco-
waniu istniej¹cych punktów niezgody, tak aby móc pracowaæ nad ich przezwy-
ciê¿eniem czy ograniczeniem102.

2.3.1. Zasady teologii pojednania

Charakteryzuj¹c teologiê, jaka wy³ania siê z wypracowanych tez i dokumen-
tów, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jest to rodzaj teologii, obejmuj¹cej ca³okszta³t prawd
wiary. Dombiœci konstruuj¹ zatem, zgodnie z opisanymi etapami tak¹ teologiê
ekumeniczn¹, która w zasadzie nie jest ekumeniczn¹ dyscyplin¹ ani te¿ specy-
ficzn¹ metod¹ teologiczn¹, lecz jest czymœ o wiele wiêcej i wiêkszym: jest chrze-
œcijañskim duchem, który przenikaæ winien wszystkie dzia³y teologii103. Choæ to
stwierdzenie nie jest autorstwa teologów dombeskich, tym niemniej dobrze opisu-
je kszta³t teologii, jak¹ uprawiaj¹ od wielu lat i jak¹ mo¿na odnaleŸæ na kartach
opublikowanych dokumentów.

Teologia Grupy z Dombes jest naznaczona d¹¿eniem do zachowania integral-
noœci. Oznacza to, ¿e konstruowanie teologicznej wypowiedzi na jakiœ szczegó³o-
wy temat winno uwzglêdniaæ ca³okszta³t prawd wiary i jednoczeœnie odnosiæ siê
do centralnej prawdy o wcieleniu i zbawieniu w Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym.
¯aden z traktatów teologicznych nie mo¿e byæ izolowany spoœród innych i nie
mo¿e podwa¿aæ centralnego miejsca traktatu chrystologicznego. Konsekwencj¹

102 … il s’agira de dialoguer avec des chrétiens d’autres confessions, afin de situer et mesurer les
désaccords pour, ensuite, travailler 1 les réduire. J. de Baciocchi, Introduction 1 la théologie oecuménique,
„Pages documentaires” 1968 nr IX, s. 5-12, s. 5.

103 Skowronek, Sens i znaczenie dialogu, w: Ku chrzeœcijañstwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu,
W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S. Koza (red.), TN KUL, Lublin 1997, s. 510.
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tego za³o¿enia, przyjêtego przez cz³onków Grupy, jest zastosowanie dwóch meto-
dologicznych zasad uprawiania teologii, które mo¿na sformu³owaæ jako „chrysto-
logiczne skoncentrowanie” i „dogmatyczne skoncentrowanie”104.

Skoncentrowanie chrystologiczne

„Chrystologiczne i dogmatyczne skoncentrowanie” mo¿na na zasadzie pewnej
analogii odnieœæ do zasad, charakteryzuj¹cych z jednej strony teologiê prote-
stanck¹ – treœciowe zasady solus Christus i sola gratia et fide, a z drugiej kato-
lick¹ – interpretacyjna zasada hierarchii prawd. Wymienione zasady, stosowane
przez Grupê z Dombes pozwalaj¹ na zachowanie linii myœlowych, odró¿niaj¹-
cych obydwie chrzeœcijañskie tradycje oraz na konstruowanie teologii ekume-
nicznej dziêki komplementarnemu ich ujêciu. W najbardziej wyraŸny sposób te
metodologiczne za³o¿enia dosz³y do g³osu w ostatnim dokumencie o Maryi,
w którym prawdy maryjne zaprezentowane zosta³y jako konieczne wnioski, wy-
nikaj¹ce z centralnych prawd chrystologicznych (zastosowanie zarówno zasady
hierarchii prawd, jak te¿ solus Christus i sola gratia)105.

Podejmuj¹c ró¿norodne zagadnienia teologiczne, Grupa odnosi zatem swoj¹
refleksjê do prawd chrystologicznych. Baciocchi okreœla tê metodologiczn¹ zasa-
dê mianem „skoncentrowania chrystologicznego”106, któr¹ Sesboüé definiuje jako
poszukiwanie sedna Ewangelii w œwietle osoby Jezusa Chrystusa107. Sformu³owa-
nia tej zasady dokona³ w 1964 roku Jean Bosc, kiedy stwierdzi³, ¿e ekumenizm
ma swoje Ÿród³o, podstawê i cel w skoncentrowaniu chrystologicznym108. To bo-
wiem Jezus Chrystus jest jedynym Panem, który poprzez swoje dzie³o odkupienia
i pojednania rodzaju ludzkiego dokonuje przezwyciê¿enia sprzecznoœci, jak¹ jest

104 Istotny wk³ad w opracowanie i scharakteryzowanie zasad konstruowania teologii, jak równie¿ samego
dialogu doktrynalnego wnieœli Jean Bosc (reformowany) oraz Maurice Villain, Joseph de Baciocchi (katolicy).
Chodzi g³ównie o artyku³y z lat 1964-1974: Bosc, art. cyt., s. 18-26; Baciocchi, Introduction, s. 10-12; ten¿e,
Fidélité dogmatique, s. 14-36; ten¿e, Les thèses, s. 21-58; ten¿e, Accords des Dombes, s. 160-183 oraz ksi¹¿kê
M. Villain, Introduction 1 l’oecuménisme, Tournai 19644 (revue et augmentée).

105 Nale¿y zaznaczyæ, ¿e prawdy maryjne omawiane s¹ równie¿ w œcis³ym powi¹zaniu z prawdami
antropologicznymi i eklezjologicznymi: Wydaje siê, ¿e przyjête przez Grupê metodologiczne zasady uprawiania
teologii (w tym mariologii) oraz kszta³towania pobo¿noœci chrzeœcijañskiej (w tym pobo¿noœci maryjnej)
wynikaj¹ z postulatu ujmowania teologii w sposób integralny, gdzie w centrum znajduje siê chrystologia oraz
wiara w Boga objawiaj¹cego siê w Jezusie Chrystusie. Wprost w dokumencie nie odnajdziemy formu³y per
Iesum ad Mariam, tym niemniej teologiczna nauka o Maryi przedstawiana jest w kontekœcie chrystologii oraz
eklezjologii i antropologii. R. Obarski, Formu³a „Per Iesum ad Mariam” wed³ug uzgodnieñ ekumenicznej
Grupy z Dombes, w: Przez Jezusa do Maryi. Materia³y z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez
Polskie Towarzystwo Mariologiczne Licheñ, 26-27 paŸdziernika 2001 roku, S.C. Napiórkowski, K. Pek (red.),
Czêstochowa-Licheñ 2002, s. 218.

106 Baciocchi, Introduction, s. 9-10 oraz ten¿e, Accords des Dombes, s. 162.
107 The theological method used by the Groupe des Dombes (…) applies the principles of Christological

focus (seeking the substance of the gospel in the light of the person of Christ). Sesboüé, Groupe des Dombes,
s. 445.

108 Bosc, s. 19.
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stan podzia³u Koœcio³a109. Zwrócenie siê ku Chrystusowi, który jest i pozostanie
Ÿród³em odnalezienia pe³nej jednoœci chrzeœcijañskiej, oznacza zarazem przyjêcie
wspólnie uzgodnionego kierunku w konstruowaniu teologii. Choæ, jak pisze
Bosc, uczestnicz¹cy w dialogu protestanccy i katoliccy teologowie z Dombes nie
wypracowali jeszcze ca³kowicie wspólnej chrystologii, to jednak owo skoncentro-
wanie chrystologiczne stanowi podstawow¹ zasadê teologii pojednania110. Tym
bardziej, ¿e spotkanie Grupy w 1954 roku pozwoli³o na wypracowanie trwa³ego
i istotnego uzgodnienia dotycz¹cego chrystologii Soboru w Chalcedonie
z 451 roku111. Zgoda ta potwierdzi³a fakt to¿samoœci wspólnej wiary w Chrystusa,
pomimo problemów zwi¹zanych z niektórymi sformu³owaniami czy koncepcjami
teologicznymi. Teologowie z Dombes uœwiadamiaj¹c sobie, ¿e przedmiotem wia-
ry nie s¹ dogmatyczne wypowiedzi, ale rzeczywistoœæ, która pozwala poznawaæ
Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, wyznaj¹: na podstawie tej rzeczywisto-
œci i w powi¹zaniu z ni¹ staramy siê wypracowywaæ wspólne wyra¿enia wiary112.
Kolejne spotkania tylko potwierdza³y faktycznoœæ istniej¹cej zgodnoœci chrysto-
logicznej.

Dogmat o osobie i zbawczym dziele Chrystusa, jedynego Poœrednika113 oraz
wszystkie prawdy wiary, które z tego dogmatu wyp³ywaj¹ stanowi¹ to centrum,
które mo¿e byæ jedynym Ÿród³em jednoœci miêdzy Koœcio³ami chrzeœcijañskimi.
Baciocchi podkreœla, ¿e wiara w Chrystusa wyposa¿a nas jednoczeœnie w zasadê
wzajemnego zrozumienia i w kryterium chrzeœcijañskiej wiarygodnoœci114. Teolo-
gia, która wszystko koncentruje wokó³ Chrystusa i w Chrystusie pozwala na po-
stêpowanie naprzód w ekumenizmie, dochodz¹c do uzgodnieñ w eklezjologii.
Nie oznacza to, ¿e Grupa z Dombes zapomina o Duchu Œwiêtym, przez którego
Chrystus o¿ywia i kieruje swoim Koœcio³em. Duch jest przywo³ywany podczas
ka¿dego spotkania, a co roku wspólne tezy czyni¹ o Nim jedn¹ lub kilka wzmia-

109 Car la prise de conscience de la contradiction qu’est la division de l’Église est liée 1 la
reconnaissance que cette division est surmontée par le Christ un dans son oeuvre réconciliatrice accomplie
et dans la promesse de sa venue en gloire. Tam¿e.

110 Sans que l’on puisse encore parler, du moins jusq’au bout, d’une théologie ou d’une christologie
communes, il est cependant manifeste que cette «concentration christologique» qui nous est commune
constitue une orientation théologique convergente. Tam¿e. Autor dodaje, ¿e taka orientacja chrystologiczna
spe³nia w sposób analogiczny podobn¹ rolê w pracach Komisji „Wiara i Ustrój” Œwiatowej Rady Koœcio³ów
od czasu konferencji w Lund w 1952 roku.

111 Le premier de ces principes est la concentration christologique, facilitée par la vérification (1954)
de notre accord sur la christologie de Chalcédoine. Baciocchi, Accords des Dombes, s. 162.

112 Tam¿e, s. 162. Por. ten¿e, Introduction, s. 10.
113 Jésus-Christ est le Médiateur unique par qui Dieu se donne 1 nous, et nous 1 Dieu. Il est le

Révélateur plénier et l’objet central (en un sens, total) de la Révelation divine. C’est ce que souligne Vatican
II dans sa “Constitution sur la Révélation”, en particulier le no 4. Baciocchi, Introduction, s. 10. Dombiœci
w dokumencie Pour une réconciliation des minist2res stwierdzaj¹, ¿e w orzeczeniach Soboru Trydenckiego
znajduj¹ une sorte de «recentrement» autour du Christ, source et cause du salut. PCE nr 99.

114 Baciocchi, Introduction, s. 9. Autor przywo³uje dwa istotne œwiadectwa Nowego Testamentu (zob.
Rz 10, 9; 1J 4, 2-3) na potwierdzenie tezy, ¿e wiara w Chrystusa Pana, Syna Bo¿ego jest kamieniem
probierczym wiarygodnoœci Koœcio³a. Tam¿e s. 9-10.
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nek. O Duchu Œwiêtym mówiliœmy ex professo w 1955 roku i bêdziemy do Niego
stale powracaæ – pisa³ Baciocchi w 1971 roku115.

Jednym z zasadniczych, umo¿liwiaj¹cych dialog odkryæ jest uœwiadomienie
sobie przez teologów dombeskich prawdy o tym, ¿e jednoœæ Koœcio³a, choæ dziœ
niepe³na, ale rzeczywiœcie oferowana przez Chrystusa ju¿ od momentu zaistnienia
pierwszej wspólnoty, pozostaje ukryta pod podzia³ami, a wrêcz je motywuje. Ba-
ciocchi wyjaœnia to w ten sposób, ¿e ka¿dy z Koœcio³ów chce w g³êbi swojej wia-
ry s³u¿yæ Chrystusowi i wype³niaæ plan Boga zgodnie ze wskazaniami zapisany-
mi w Piœmie Œwiêtym. Jednoczeœnie Koœcio³y te trwaj¹ w sporze, gdy¿ zarzucaj¹
sobie nawzajem pewne niewiernoœci wobec Chrystusa i misji, jak¹ on zleci³ jed-
nemu, niepodzielonemu Koœcio³owi. Jednak to nie podzia³y s¹ chronologicznie i
merytorycznie pierwsze, lecz owe wspólne racje (g³êboka wiara w Chrystusa),
wzglêdem których Koœcio³y konstruuj¹ wzajemn¹ krytykê116. Okazuje siê wiêc,
¿e wiara w Chrystusa, Syna Bo¿ego i Zbawiciela jest z jednej strony zasadniczym
powodem rozbie¿noœci miêdzy protestantyzmem i katolicyzmem, a z drugiej stro-
ny stanowi istotn¹ racjê poszukiwania odnowionej jednoœci117.

Konsekwencj¹ przyjêcia orientacji chrystologicznej w pracach dombistów jest
zatem odrzucanie wszelkich skrajnych stanowisk i tendencji odœrodkowych, które
mog³yby zagra¿aæ Koœcio³om. Podane dla przyk³adu przez Bosca dwa twierdze-
nia – katolickie dotycz¹ce jednoœci Koœcio³a instytucjonalnego oraz protestanckie
o „wolnoœci pod S³owem Bo¿ym” – sformu³owane w sposób autonomiczny i jed-
nostronny mog¹ prowadziæ do integryzmu lub dziel¹cego ekskluzywizmu, nato-
miast kiedy s¹ przemyœlane w œwietle osoby Chrystusa, zyskuj¹ swoj¹ wartoœæ i
prawdê. Wspólne chrystologiczne uzgodnienie wyklucza jednoœæ b¹dŸ wolnoœæ
jako mity lub abstrakcyjne zasady i otwiera drogê dla autentycznego ekumeni-
zmu118. Dziêki skoncentrowaniu siê na wierze w Chrystusa ewangeliccy i katolic-
cy teologowie z Dombes mog¹ prowadziæ po¿yteczny dialog, wzrastaæ we wza-
jemnym zrozumieniu, a co najwa¿niejsze coraz bardziej odkrywaæ ju¿ istniej¹c¹
jednoœæ Koœcio³a119. Maj¹ oni œwiadomoœæ, ¿e podejmowanie fundamentalnych,
centralnych zagadnieñ doktrynalnych warunkuje skutecznoœæ i wiarygodnoœæ dia-

115 ten¿e, Fidélité dogmatique, s. 20.
116 Por. ten¿e, Introduction, s. 7. Autor cytuje d³ugi fragment konstytucji soborowej (KK nr 15), gdzie

wyliczone zosta³y elementy tych wspólnych racji.
117 Le pari du Groupe des Dombes, vérifié par une longe expérience, c’est qu’un accord dans la foi peut

%tre réel sans %tre complet, dans la mesure o3 l’on applique le principe de concentration christologique. On
peut avancer du moins clair au plus clair, du moins explicite au plus explicite. C’est sûrement possible
puisque cela se fait. Ten¿e, Accords des Dombes, s. 164. Por. ten¿e, Introduction, s. 12. Warto tu
przypomnieæ, ¿e od 1999 roku (oficjalnego uzgodnienia w Augsburgu) jedna z zasadniczych prawd
chrystologicznych o usprawiedliwieniu w Chrystusie jednoczy tradycjê ewangelick¹ i katolick¹; choæ
jeszcze nie na ka¿dej p³aszczyŸnie dogmatycznej (choæby w antropologii teologicznej).

118 Bosc, s. 20. Por. Baciocchi, Introduction, s. 9; ten¿e, Fidélité dogmatique et recherche oecuménique, s. 20.
119 Axés sur la foi au Christ, nous pouvons dialoguer de façon utile, progresser en compréhension

mutuelle et dans la découverte de l’unité déj1 donnée. Baciocchi, Introduction, s. 10.
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logu oraz wypracowywanej stopniowo ekumenicznej teologii. Tym niemniej
bior¹ równie¿ pod uwagê fakt, ¿e istotne rozbie¿noœci, nieobojêtne dla osi¹gniê-
cia jednoœci w wierze, znajduj¹ równie¿ swoje odzwierciedlenie zarówno w kwe-
stiach dogmatycznych ni¿szej rangi, jak i w dziedzinie duchowoœci oraz pobo¿no-
œci120. Podjêcie tej problematyki stanowi istotny etap dialogu, choæ ma on swoje
miejsce w powi¹zaniu z rozstrzygniêciami dotycz¹cymi centralnych zagadnieñ
chrystologicznych.

Aby uchwyciæ sedno stosowanej przez Grupê z Dombes zasady „skoncentro-
wania chrystologicznego”, mo¿na przytoczyæ wniosek, jaki formu³uje Joseph de
Baciocchi: Jest korzystne, abyœmy zawsze umiejscawiali ró¿ne elementy dogmaty-
ki i ¿ycia Koœcio³a, na temat których jest prowadzona dyskusja, w powi¹zaniu
z tym niewzruszonym i naprawdê wspólnym centrum, nie tylko po to, aby mieæ
œwiadomoœæ wspólnych za³o¿eñ, ale równie¿ po to, aby ka¿dy dobrze ukierunko-
wywa³ i utrzymywa³ w równowadze prezentacjê swojej w³asnej wiary121.

Skoncentrowanie dogmatyczne

Z zasad¹ „skoncentrowania chrystologicznego” nierozerwalnie jest zwi¹zana
zasada „skoncentrowania dogmatycznego”, która oznacza podjêcie wysi³ku pole-
gaj¹cego na dog³êbnym, teologicznym wyjaœnieniu dogmatycznej nauki obydwu
chrzeœcijañskich wyznañ. Wi¹¿e siê to z respektowaniem wymogu uczciwoœci i
obiektywizmu, polegaj¹cym na takim zaprezentowaniu w³asnego stanowiska do-
gmatycznego, by unikn¹æ sytuacji, w której przedstawia siê jako obowi¹zuj¹c¹
wyk³adniê wiary swojego Koœcio³a to, co jest jedynie stanowiskiem szkó³, teolo-
gicznych opinii, interpretacji, byæ mo¿e najbardziej godnych szacunku, ale nie
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych, choæby nawet zwykle praktykowana prezentacja
dogmatyki stosowa³a siê w tym przypadku do schematów122. W realizowaniu tej
zasady chodzi wiêc o to, by nie stwarzaæ przeszkód dla jednoœci chrzeœcijan
poprzez przyjêcie postawy narzucania takich opinii teologicznych (nawet
wspólnych), których odrzucenie nie powoduje zakwestionowania to¿samoœci wy-
znaniowej123.

120 Por. Bosc, s. 23.
121 Baciocchi, Introduction, s. 10. W innym miejscu definiuje tê zasadê podobnie: «Concentration

christologique»: situer toujours la mati2re de nos désaccords par rapport a l’affirmations constitutive de la
foi chr2tienne, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur, Sauveur. ten¿e, Les th2ses, s. 31. Nowe Dyrektorium
ekumeniczne Koœcio³a katolickiego z 1993 roku zachêca teologów dialoguj¹cych ze sob¹ Koœcio³ów do
takiej w³aœnie postawy: Gdy uznaj¹, ¿e ró¿nice stanowi¹ faktyczn¹ barierê dla komunii, postaraj¹ siê znaleŸæ
œrodki do przezwyciê¿enia w œwietle tych punktów wiary, które s¹ ju¿ dla nich wspólne. Papieska Rada do
Spraw Jednoœci Chrzeœcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotycz¹cych ekumenizmu nr
172, w: Ut Unum. Dokumenty Koœcio³a katolickiego na temat ekumenizmu, t. II (lata 1982-1998), S.C.
Napiórkowski, J. Leœniewska, K. Leœniewski (red.), TN KUL, Lublin 2000, s. 85.

122 Baciocchi, Introduction, s. 10.
123 Tam¿e, s. 11.
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Baciocchi podkreœla, ¿e w pracach Grupy nie chodzi o «fa³szywy irenizm», któ-
ry sprawia³by kompromisy dogmatyczne i «pozbywa³by siê» dogmatów drugopla-
nowych z tej racji, ¿e sprawiaj¹ trudnoœæ cz³onkom innych wyznañ124, ale o re-
spektowanie proporcji pomiêdzy dogmatami. Istniej¹ bowiem dogmaty centralne
i te, które wynikaj¹ z tych pierwszych, drugoplanowe, odnosz¹ce siê w mniej-
szym stopniu do wiary w Chrystusa. Przywo³uje w tym miejscu najistotniejsz¹
wypowiedŸ w tej materii, jaka zosta³a przyjêta w Koœciele katolickim podczas
Soboru Watykañskiego II: Przy zestawianiu doktryn niech [teologowie katoliccy]
pamiêtaj¹ o istnieniu porz¹dku czy «hierarchii» prawd w nauce katolickiej, po-
niewa¿ ró¿ne jest ich powi¹zanie z zasadniczymi podstawami wiary chrzeœcijañ-
skiej (DE nr 11)125. Teologowie dombescy podkreœlali wartoœæ zasady hierarchii
prawd ju¿ w przyjêtych tezach z 1967 roku, kiedy to zmagaj¹c siê z zagadnie-
niem interkomunii, dostrzegali w niej, obok odnowionej interpretacji dogmatów
oraz rozró¿niania pomiêdzy dogmatem a teologumenonem, pozytywny sk³adnik
dla prowadzonych badañ ekumenicznych126.

Zastosowanie tej zasady pozwala na takie rozró¿nienie prawd wiary, które
umo¿liwia stwierdzenie istniej¹cej jednoœci miêdzy chrzeœcijanami w pierwszo-
rzêdnych prawdach, dotycz¹cych tajemnic Trójcy Œwiêtej, Wcielenia, Odkupienia i

124 Tam¿e. Wobec zarzutów stawianych katolickim cz³onkom Grupy, i¿ w uzgodnieniu o Eucharystii i
pos³ugiwaniach duchownych odchodz¹ od wiary katolickiej, E. Chavaz odpowiada³ kardyna³owi Ch.
Journet: Les catholiques qui ont signé l’accord des Dombes connaissent leur catéchisme et ils tiennent 1 la
foi catholique, en la présence réelle plus qu’1 la prunelle de leurs yeux. Ils détestent le «faux irénisme»
malhonn%te et des destructeur de toute crédibilité. Chavaz, Non! Monsieur le cardinal, „Unité Chrétienne”
1972 nr 28, s. 78.

125 Ta jedna z najbardziej obiecuj¹cych dla przysz³oœci dialogu ekumenicznego kategorii teologiczno-
metodologicznych, wypracowanych na Soborze Watykañskim II, zosta³a uwzglêdniona w Dekrecie
o ekumenizmie dopiero w ostatnim momencie redagowania tego¿ dokumentu soborowego. W nieca³y
miesi¹c przed jego promulgacj¹ (która mia³a miejsce w dniu 21 listopada 1964) kard. F. König wniós³ do
Sekretariatu do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan poprawkê do modusu 49, proponuj¹c¹ w³¹czenie do tekstu
dekretu zasady hierarchii prawd. Por. Skowronek, W trzydziestolecie Dekretu o ekumenizmie, s. 29, gdzie
przywo³uje ocenê tego wydarzenia, sformu³owan¹ przez jednego z najwybitniejszych teologów
protestanckich, O. Cullmanna: Uwa¿am ten akapit za najbardziej nowatorski nie tylko schematu „De
Oecumenismo”, lecz wszystkich schematów tego Soboru. (…) Uzyskany tutaj pierwszy miernik zarysowuje
mi siê ju¿ jako antycypacja Trzeciego Soboru Watykañskiego i mo¿e staæ siê od tej pory punktem wyjœcia dla
ekumenicznych procesów usprawiedliwiaj¹cych wszelkie nadzieje („Documentation catholique” z 20
czerwca 1965, kol. 1116). Trzeba jednak pamiêtaæ o tym, ¿e zasada hierarchia veritatum ma swoje
zakorzenienie w staro¿ytnej i œredniowiecznej tradycji chrzeœcijañskiej. Por. W. Hryniewicz, „Hierarchia
prawd” – wspólne dobro podzielonego chrzeœcijañstwa, w: Œwiêta tajemnica jednoœci. Dekret o
ekumenizmie po dwudziestu latach, W. Hryniewicz, P. Jaskó³a (red.), Lublin 1998, s. 37, 43-47 (na s. 37,
w przyp. 1 autor podaje d³ug¹ listê prac i artyku³ów temu zagadnieniu poœwiêconych). Zas³ug¹ Soboru by³o
natomiast przypomnienie o niej i nadanie jej znaczenia hermeneutycznego, co w decyduj¹cy sposób
wp³ynê³o na kszta³t soborowej nauki i rozwój ekumenizmu. Por. W. Hanc, Rola „hierarchii prawd”
w dialogu ekumenicznym, AK 112 (1989) z. 479, s. 71.

126 L’affirmation acquise d’une hiérarchie des dogmes („Unitatis redintegratio” 11), la distinction
1 préciser entre dogme et théologoum2ne et une interprétation renouvelée des dogmes constitueraient pour
cette étude des facteurs positifs . Tezy 1967 nr 3, PcomE, s. 25.



45

METODOLOGICZNE ZA£O¯ENIA TEOLOGII GRUPY Z DOMBES

ostatecznego celu ¿ycia cz³owieka127 oraz rozbie¿noœci doktrynalnej w prawdach o
mniejszym stopniu wa¿noœci, pochodnych w stosunku do pierwszych, a dotycz¹-
cych œrodków zbawienia, takich jak struktura Koœcio³a, sakramenty, sukcesja apo-
stolska. W dokumencie o miejscu Maryi w zbawczym planie Boga, Grupa z Do-
mbes, przywo³uj¹c powy¿sze rozumienie zasady hierarchii prawd, zaprezentowane
na Soborze przez Andrea Pangrazio, arcybiskupa Gorycji we W³oszech, odczyta³a
soborowy tekst jako wskazanie interpretacyjne, by odnosiæ ka¿d¹ prawdê do «fun-
damentu» wiary, to znaczy do objawienia Boga Zbawiciela w Jezusie Chrystusie
przez dar Ducha. Miejsce doktryn w «hierarchii» prawd powinno byæ zatem przede
wszystkim oszacowane wed³ug ich powi¹zania (bardziej lub mniej œcis³ego) z Pismem
Œwiêtym oraz z twierdzeniami zapisanymi w symbolach wiary128. Stosowanie tej zasa-
dy ³¹czy siê bowiem z takim uporz¹dkowaniem poszczególnych prawdy wiary,
w którym nie chodzi o jakiœ dowolny wybór prawd podanych do wierzenia, ale o ta-
kie wykorzystywanie tej hermeneutyczno-kryteriologicznej zasady129, by w³aœciwie
rozumieæ i objaœniaæ rangê okreœlonych prawd poprzez ich powi¹zanie z zasadniczy-
mi podstawami wiary chrzeœcijañskiej, które jednocz¹ g³êboko protestantów i katoli-
ków oraz staj¹ siê coraz bardziej przedmiotem wspólnej ewangelizacji130.

Grupa z Dombes jako zespó³ teologów prowadz¹cych dialog ekumeniczny pod-
kreœla znaczenie soborowej zasady jako istotnej kategorii metodologicznej
w wypracowywaniu uzgodnieñ. Wydaje siê, ¿e sposób pracy dombeskich teologów,
jak te¿ jej owoce s¹ wyraŸnym potwierdzeniem wniosków, do jakich dosz³a Wspól-
na Grupa Robocza Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Koœcio³a Rzymskokatolickiego w
1990 roku: Pojêcie «hierarchia prawd» mo¿e byæ u¿yteczn¹ zasad¹ w metodologii
teologicznej. Przez to, ¿e uznaje zarazem organiczn¹ ca³oœæ i koherencjê prawd

127 Badania pocz¹tków Reformacji potwierdzaj¹ fakt, i¿ reformatorzy uznawali nauczanie wiary pierwszych
soborów ekumenicznych jako najwa¿niejsze artyku³y Bo¿ego Majestatu. W Artyku³ach Szmalkaldzkich,
wchodz¹cych w sk³ad ksi¹g wyznaniowych Koœcio³a luterañskiego znaleŸæ mo¿na stwierdzenia o braku
kontrowersji z Koœcio³em rzymskim, jeœli chodzi o naukê o Trójcy Œwiêtej i chrystologiê. Zob. Artyku³y
Szmalkaldzkie (1537), w: Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego, Bielsko-Bia³a 1999, cz. I, s. 337-338.
Por. Skowronek, W trzydziestolecie Dekretu o ekumenizmie, s. 31; Hanc, s. 75, 77.

128 MDD nr 242, przyp. 1; MPB nr 242, przyp. 150.
129 W recepcji tej zasady zwraca siê uwagê na wartoœæ i znaczenie zbawcze prawd objawionych,

tworz¹cych wspólnie pewnego rodzaju model interpretacyjny, który jako ca³oœæ naœwietla tajemnicê Boga.
Poszczególna prawda mo¿e byæ wiêc zrozumiana tylko wtedy, kiedy rozpatruje siê jej wartoœæ w kontekœcie
ca³ego objawienia tajemnicy Boga. Hanc, s. 73. Oznacza to, ¿e «hierarchii prawd» nie nale¿y pojmowaæ
jako «zasady odejmowania», jakoby mo¿na by³o zredukowaæ wiarê do kilku istotnych punktów,
pozostawiaj¹c resztê, jako coœ, co nie ma ju¿ tak wielkiego znaczenia, dowolnemu uznaniu jednostki.
«Hierarchia prawd» oznacza raczej organiczn¹ zasadê strukturaln¹, której nie wolno myliæ ze stopniami
pewnoœci. Ch. Schönborn, Katechizm Koœcio³a katolickiego. Myœli przewodnie i g³ówne tematy,
w: Wprowadzenie do Katechizmu Koœcio³a Katolickiego, A. Sujka (red.), Warszawa 1994, s. 25. Zasada ta
wi¹¿e siê nie tyle z wyliczaniem prawd wiary, ile z „wywa¿aniem” i ocenianiem ich stopnia bliskoœci
wzglêdem centrum promieniowania, które wszystko przenika i oœwietla. Hryniewicz, s. 38.

130 Por. Skowronek, W trzydziestolecie Dekretu o ekumenizmie, s. 31. Przejawem owocnego zastosowania
tej zasady w dialogach jest choæby wspólna deklaracja katolicko-luterañska w sprawie usprawiedliwienia
z 1999 roku, bêd¹ca podstaw¹ dla wspólnego œwiadczenia o odkupieniu cz³owieka z ³aski Bo¿ej.
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wiary jak równie¿ ich zró¿nicowanie usytuowane wobec «fundamentu», nadaje
siê ono do ukazania drogi wiod¹cej do uporz¹dkowanej pracy teologicznej131.

Teologowie z Dombes podkreœlili w omawianym uzgodnieniu o Maryi, ¿e tej
wypracowanej w Koœciele katolickim zasadzie hierarchii prawd w sposób analo-
giczny odpowiada po stronie protestanckiej wyró¿nianie g³ównych punktów wia-
ry, okreœlanych jako status confessionis. W tradycji Koœcio³ów luterañskich kryte-
rium rozstrzygaj¹cym o poprawnoœci danej doktryny jest odniesienie do Chrystu-
sa (solus Christus) oraz zasada usprawiedliwienia przez wiarê (sola fide). To
jeszcze Luter i Melanchton wskazywali na hierarchiê wœród artyku³ów wiary, któ-
re wchodz¹ w zakres soteriologii (zbawienie, Ewangelia) i tych, które wchodz¹ w
zakres eklezjologii i etyki (uczynki, Prawo)132. Natomiast w tradycji Koœcio³ów
reformowanych, w Confessio Helvetica posterior rozró¿niano miêdzy rzeczami
obojêtnymi a prawdami pochodz¹cymi z wyznania wiary133.

131 Wspólna Grupa Robocza Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Koœcio³a Rzymskokatolickiego, Pojêcie
„hierarchia prawd” – interpretacja teologiczna. Dokument studyjny, t³um. K. Karski, SiDE 1992 nr 2, s. 93
(cytowany nr 39). Dokument ten jest ekumeniczn¹ prób¹ zrozumienia i zinterpretowania intencji Soboru
Watykañskiego II wypowiadaj¹cego siê o «hierarchii prawd» oraz ukazania pewnych tego konsekwencji dla
ekumenicznego dialogu i wspólnego chrzeœcijañskiego œwiadectwa. Tam¿e s. 86 (nr 3).

132 MDD nr 242, przyp. 1; MPB nr 242, przyp. 150. Artyku³y Szmalkaldzkie dokonuj¹ podzia³u artyku³ów
wiary na trzy rodzaje: Bo¿ego Majestatu (cz. I, s. 337-338); urzêdu i dzie³a Jezusa Chrystusa (cz. II, s. 338-
345); o grzechu, Zakonie, pokucie, Ewangelii i innych dotycz¹cych Koœcio³a (cz. III, s. 345-356). Wspó³czesna
myœl ewangelicka nie rozró¿nia pierwszorzêdnych i drugorzêdnych prawd wiary; podkreœla natomiast
dynamiczny i wewnêtrzny zwi¹zek pomiêdzy nimi, wskazuj¹c jednoczeœnie na ich odniesienie do centrum
Ewangelii, czyli osoby Chrystusa: wszystkich nas prowadzi Jezus Chrystus, On jest najwa¿niejszy, On jest
niezaprzeczalnym Ÿród³em prawdy dla nas wszystkich. Trzeba to sobie uœwiadomiæ i z tego punktu widzenia
uczyæ siê patrzeæ na to, co nas dzieli. L. Vischer, G³os w dyskusji, w: Recepcja – nowe zadanie ekumenizmu, W.
Hryniewicz, L. Górka (red.), Lublin 1985, s. 66. Przyjêty w 1972 roku tzw. Raport z Malty pt. Ewangelia i
Koœció³, owoc katolicko-luterañskiego dialogu, zaakcentowa³ bliskoœæ pojêcia hierarchii prawd wzglêdem
protestanckiego sposobu pojmowania istoty Ewangelii, wskazuj¹c jednoczeœnie na ró¿nice w roz³o¿eniu
akcentów: katolicka hierarchia veritatum k³adzie nacisk na ca³oœæ i pe³niê prawdy, a luterañskie „centrum
Ewangelii” jest podstaw¹ do weryfikacji zgodnoœci kultu i ¿ycia chrzeœcijañskiego z Ewangeli¹. Zob.
Hryniewicz, s. 49. Tym niemniej, podkreœla inny luterañski teolog il y a accord sur le noyau central, sur la clé
qui est le Christ mort et ressuscité, révélateur de Dieu Trinité. A. Birmelé, Confession de foi et Hiérarchie de
vérités, Point de vue d’un luthérien, „Unité Chrétienne” 1999 nr 136, s. 22.

133 MDD nr 242, przyp. 1; MPB nr 242, przyp. 150, gdzie dombiœci cytuj¹ fragment Confessio Helvetica
posterior, podkreœlaj¹cy wartoœæ stwierdzeñ zapisanych w wyznaniu wiary: [Oto] dlaczego, kiedy rzeczy obojêtne
s¹ wyprowadzone z wyznania wiary, my tracimy wobec nich sw¹ wolnoœæ (rozdz. XXVII, Confessions et
catéchismes de la réformée, s. 300). W XX wieku najs³ynniejszy teolog Koœcio³a reformowanego, Karl Barth w
swojej Dogmatyce koœcielnej podkreœla³, ¿e chodzi o centrum tego, co stanowi przedmiot, Ÿród³o i treœæ g³oszenia,
a wiêc i dogmatyki… Oczywiœcie, wychodz¹c z tego [centrum] powinno siê i mo¿na dostrzegaæ to, co zewnêtrzne.
Jednak¿e tylko w odniesieniu do niego. Wszelki b³¹d i wszelki brak w poznaniu centrum, o którym mówimy,
zafa³szowa³by natychmiast poznanie ca³ej reszty. Ten¿e, Dogmatique, vol. IV, 1, 1, § 57, Gen2ve 1973, s. 1. Takie
ujêcie odnaleŸæ mo¿na w nauczaniu Koœcio³a katolickiego, który w katechizmie z 1992 roku mówi o tajemnicy
Trójcy Œwiêtej jako centrum wiary i ¿ycia chrzeœcijañskiego. Tajemnica Boga w sobie samym jest Ÿród³em
wszystkich innych tajemnic wiary oraz œwiat³em, które je oœwieca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i
istotnym nauczaniem w «hierarchii prawd wiary». KKK nr 234. Bp Christoph Schönborn podkreœla, ¿e w
tworzeniu katechizmu uwzglêdniano trzy kryteria, wynikaj¹ce z hierarchii prawd: obok tajemnicy Trójcy Œwiêtej
jako centrum zwracano uwagê na podejœcie chrystocentryczne oraz strukturê organiczn¹, podkreœlaj¹c¹ wiêŸ
poszczególnych wypowiedzi z fundamentami wiary chrzeœcijañskiej. Zob. ten¿e, s. 25-29.
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Innym aspektem przyjêtej przez dombistów zasady „skoncentrowania do-
gmatycznego” jest koncentrowanie siê w ekumenicznej debacie na twierdze-
niach wiary, a nie systematyzacji teologicznej typu tomistycznego. WyraŸne
jest w tym odwo³anie siê do Dekretu ekumenizmie (nr 11), w którym ojcowie
soborowi zachêcaj¹ do takiego sposobu wyjaœniania wiary katolickiej, by nie
sta³ siê on przeszkod¹ w dialogu, a pomaga³ we w³aœciwym zrozumieniu wiary
Koœcio³a katolickiego. Wydaje siê, ¿e katoliccy cz³onkowie Grupy z Dombes,
id¹c za takim wskazaniem, nie chc¹ uprawiaæ teologii statycznej i dedukcyjnej.
Wraz z protestanckimi kolegami chodzi im raczej o zmierzanie ku jednoœci wia-
ry, jednak nie poprzez tak¹ systematyzacjê, która prowadzi do ujednolicenia
wiary. Aby to osi¹gn¹æ wypracowuj¹ uzgodnienia, które choæ nie s¹ ca³kowite,
to jednak rzeczywiœcie przybli¿aj¹ce stan pojednania. Dziêki temu unikaj¹ nie-
mo¿liwej do zrealizowania i jednoczeœnie bezowocnej zasady „wszystko” albo
„nic”134.

Dombiœci stoj¹ na stanowisku, ¿e kiedy chodzi o poszukiwanie najbardziej
fundamentalnych aspektów prawdy chrzeœcijañskiej (oczywiœcie dziêki odczyty-
waniu objawienia), wtedy nie mo¿na zatrzymywaæ siê na wyra¿eniach, które zo-
sta³y ustalone w jednej lub drugiej tradycji. Konieczne jest podjêcie wysi³ku do-
tarcia do najg³êbszych intencji czy to twierdzeñ protestanckich czy definicji kato-
lickich. Jako przyk³ad takich sformu³owañ, wywo³uj¹cych opór przy rozwa¿aniu
ich w sposób autonomiczny, Bosc podawa³ katolick¹ definicjê nieomylnoœci Ko-
œcio³a oraz protestanckie sola Scriptura135. Te same terminy trac¹ swoj¹ sztyw-
noœæ w chwili, gdy próbuje siê odczytaæ intencje, jakie kieruj¹ tymi, którzy je
g³osz¹. Wtedy te¿ mo¿liwe stanie siê, jeœli nie zaakceptowanie ich przez drug¹
stronê, to przynajmniej w³aœciwe ich zrozumienie136. Naœwietlaj¹c w ten sposób
podmiotowy aspekt „dogmatycznego skoncentrowania”, Bosc zachêca³ do konty-
nuacji badañ w celu odnalezienia najg³êbszych intencji, kieruj¹cych twierdzenia-
mi poszczególnych wyznañ wiary, do której Ÿróde³ powinniœmy wspólnym wysi³-
kiem stale powracaæ. Choæ, dodawa³ reformowany teolog: to trudna praca, ale
wiemy, jakie zawiera obietnice137.

134 Un énoncé peut apparaître ambigu du point de vue d’une logique abstraite et statique sans l’%tre
réellement, dans la mesure o3 il ne prétend pas définir une totalité close, mais orienter une démarche
authentique vers le Christ et la plénitude de l’obéissance ecclesiale. Nous ne sommes plus gu2re tentés par ce
«tout ou rien». Baciocchi, Accords des Dombes, s. 164. Por. Rocher, s. 108.

135 Zob. Bosc, s. 25.
136 … elles peuvent perdre leur raideur et devenir non point nécessairement acceptables mais au moins

compréhensibles 1 partir du moment o3 l’on cherche 1 pénétre jusqu’1 leurs intentions les plus profondes.
Tam¿e.

137 Il nous appartient de ne pas nous lasser de sonder les intenstions les plus profondes des affirmations
de nos credos respectifs. Il nous appartient enfin de revenir sans cesse et ensemble aux sources de notre foi.
C’est un travail ardu, certes, mais dont nous savons quelles promesses il contient. Tam¿e, s. 21. Por.
Baciocchi, Fidélité dogmatique, s. 21, gdzie podkreœla ¿e pod tymi zdaniami mogliby siê podpisaæ wszyscy
uczestnicy spotkañ w Dombes.
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Myœl tê kontynuowa³ Baciocchi, który podkreœla³ zasadnicze znaczenie g³êbo-
kich motywacji, czyli wewnêtrznych racji wiary, z uwagi na ich zwi¹zek ze zba-
wieniem cz³owieka i jego ¿yciem jako dziecka Bo¿ego. Podawa³ interesuj¹cy
przyk³ad dotycz¹cy sta³ej obecnoœci Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi.
Gdyby, jak proponuje, rozwa¿yæ istotê tego problemu, to oka¿e siê, ¿e zaprzecza-
nie katolickiemu twierdzeniu prowadzi do wniosku, ¿e Chrystus nie daje samego
siebie, lecz jedynie godzi siê na obecnoœæ, gdy tymczasem Jego sta³a obecnoœæ
jest znakiem daru. I dopiero na takiej podstawie mo¿na prowadziæ dialog – pod-
sumowywa³ dombista138. Ostateczna wartoœæ tego aspektu zasady „skoncentrowa-
nia dogmatycznego”, przyjêtej przez dombistów w konstruowaniu teologii pojed-
nania, polega na tym, ¿e owe najg³êbsze intencje s¹ dla nas wspólne i w wielu
przypadkach same pozwalaj¹ przezwyciê¿yæ zanegowania, spowodowane bardziej
lub mniej powierzchownymi sposobami prezentowania i uzasadniania dogmatu139.

Pos³uguj¹c siê s³owami Baciocchiego mo¿na ostatecznie zdefiniowaæ zasadê
„skoncentrowania dogmatycznego” jako respektowanie hierarchii wa¿noœci
wœród doktrynalnych twierdzeñ naszych poszczególnych Koœcio³ów, nie nadawa-
nie zwyk³ym opiniom, nawet wspólnym charakteru wiary, nie stawianie w centrum
dogmatu-satelity140.

Ukszta³towane przez tych dwóch dombeskich teologów (Jeana Bosca i Jose-
pha de Baciocchi) konkretne œcie¿ki realizowania zasad konstruowania teologii
pojednania wydaj¹ siê byæ nie tylko stosowane do dzisiaj przez nowe ju¿ pokole-
nie teologów z Dombes, ale przede wszystkim pozwalaj¹ na kontynuacjê tego
doœwiadczenia, przynosz¹cego coraz to nowe owoce w postaci dokumentów-
uzgodnieñ w wierze. Dziêki konsekwentnemu ³¹czeniu „skoncentrowania chry-
stologicznego” ze „skoncentrowaniem dogmatycznym”, jakie ma miejsce w pra-
cach Grupy z Dombes, mo¿liwe jest owocne kontynuowanie katolicko-prote-
stanckiego dialogu ekumenicznego.

W tym w³aœnie wyra¿a siê integralnoœæ teologii Grupy z Dombes, ¿e wszystkie
traktaty teologiczne ujmowane s¹ w poszczególnych dokumentach poprzez odnie-
sienie ich do ca³oœci chrzeœcijañskiego nauczania, opartego na œwiadectwie Pisma
Œwiêtego.

2.3.2. Zasady dialogu doktrynalnego

Przedstawione zasady, lub jak je okreœla Baciocchi imperatywy, charakteryzu-
j¹ce refleksjê teologiczn¹, dotycz¹ sposobu, w jaki ka¿dy cz³onek Grupy wyra¿a
myœli i prezentuje w³asne stanowisko. Stosowanie zasad „chrystologicznego i do-

138 Baciocchi, Introduction, s. 11.
139 Tam¿e, s. 12.
140 Baciocchi, Les th2ses, s. 31.
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gmatycznego skoncentrowania” nie by³oby jednak mo¿liwe bez ich przet³uma-
czenia na konkretne zasady stosowane w dialogu miêdzywyznaniowym wewn¹trz
Grupy. Baciocchi mówi tu o imperatywach jêzyka i klimatu biblijnego oraz dia-
lektycznej syntezy stanowisk. Choæ obydwie zasady dialogu dotycz¹ bezpoœred-
niego spotkania, wymiany stanowisk oraz opinii poszczególnych teologów
w ¿ywej dyskusji, to jednak pierwszy z nich odgrywa równie¿ istotn¹ rolê w
p³aszczyŸnie struktury oraz prezentowania doktryny, co œciœle wi¹¿e siê z wcze-
œniej scharakteryzowanymi zasadami konstruowania teologii Grupy z Dombes141.

Jêzyk i klimat biblijny

Protestanccy i katoliccy teologowie z Dombes staraj¹ siê korzystaæ w dialogu
ze s³ownictwa, które by ich jednoczy³o. Owocem poszukiwañ takiej wspólnej,
ogólnej perspektywy sta³o siê zastosowanie przez nich zasady jêzyka i klimatu
biblijnego w takim stopniu, w jakim by³o to mo¿liwe. Baciocchi, najbardziej za-
s³u¿ony cz³onek Grupy, jeœli braæ pod uwagê wypracowanie teologicznej metody
Dombeskiego Oœrodka Ekumenicznego, wyraŸnie stwierdza, ¿e w przyjêciu tej
zasady chodzi bardziej o korzystanie ze s³ów zaczerpniêtych z Biblii ni¿ tych, któ-
re s¹ typowe dla teologii technicznej, systematycznej, jakiejkolwiek142, a tak¿e o
sposób podejmowania zagadnieñ, czy – inaczej mówi¹c – o wizjê œwiata, konstru-
owan¹ w perspektywie Pisma Œwiêtego, a nie metafizyki lub psychologii religij-
nej. S³u¿yæ temu maj¹ wielkie biblijne kategorie myœlowe, w których dochodzi
do g³osu osobowa relacja cz³owieka z Bogiem, realizowana we wspólnocie i po-
przez wydarzenia historyczne: Przymierze i Grzech, Œmieræ i Zbawienie, Historia
Œwiêta ukierunkowana na Paruzjê Pana, S¹d, Zmartwychwstanie143. Taki biblijny
klimat personalizmu wspólnotowego, choæ ma³o usystematyzowany i opracowa-
ny, pozwala na ujmowanie rzeczywistoœci w powi¹zaniu ze sta³ymi biegunami
¿ycia ludzkiego, które ponadto dotycz¹ p³aszczyzny wiary144.

W tym kontekœcie przekonuj¹ce wydaj¹ siê stwierdzenia, ¿e taki sposób wyra-
¿enia twierdzeñ wiary chrzeœcijañskiej jest najbardziej korzystny w dialogu eku-
menicznym prowadzonym przez protestantów i katolików145. W swojej refleksji
nad t¹ zasad¹ prowadzenia dialogu Baciocchi wskazuje na konkretne powody, dla

141 Por. tam¿e.
142 Tam¿e, s. 32.
143 Tam¿e. Autor dodaje, ¿e widaæ w tym, jak Bóg mówi do nas i interweniuje na nasz¹ korzyœæ, a my

odpowiadamy mu wiernoœci¹ lub odmow¹ bardziej lub mniej wyraŸn¹. Wszystkie wydarzenia, wszystkie
rzeczy s¹ poœrednikami tego dialogu. Tam¿e.

144 Por. tam¿e.
145 Baciocchi podkreœla, ¿e istniej¹ ró¿ne sposoby wyra¿enia tej samej prawdy wiary. Obok sformu³owañ

biblijnych mo¿na odwo³ywaæ siê np. do wyra¿eñ Pseudo-Dionizego czy œw. Tomasza z Akwinu, przy czym
mówi¹c o tej samej rzeczy ró¿ne oka¿¹ siê nie tylko s³owa, ale sposoby widzenia rzeczywistoœci wraz
z postulatami bardziej lub mniej rozbie¿nymi. Tam¿e.
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których biblijnoœæ jest najlepsz¹ kategori¹, jak¹ Grupa z Dombes mo¿e stosowaæ,
bior¹c pod uwagê klimat i jêzyk wypowiedzi. Po pierwsze poprzez zwrócenie siê
ku wyra¿eniom i zwrotom biblijnym mo¿na unikn¹æ sytuacji, w której, w przy-
padku stosowania klasycznych terminów technicznych (takich jak na przyk³ad
„zas³ugi”, „Ofiara mszy œwiêtej”146) nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie wzajemnego
zrozumienia. Wynika to z faktu, ¿e wokó³ tych i innych okreœleñ, powoduj¹cych
niesprzyjaj¹cy emocjonalny klimat, krystalizowa³y siê zasadnicze rozbie¿noœci
doktrynalne. I choæ w póŸniejszym etapie dialogu konieczne bêdzie podjêcie
refleksji nad spornymi ideami, to jednak obiektywne przestudiowanie problemów
w spokojnej atmosferze, przy wykorzystaniu wspólnego jêzyka, pozwoli najpierw
dojœæ do zasadniczej zgody, umo¿liwiaj¹cej reinterpretacjê terminów kontro-
wersyjnych147.

Dombiœci zdaj¹ sobie równie¿ sprawê z tego, ¿e pozostaje pewna trudnoœæ
wynikaj¹ca z oddalenia kulturowego miêdzy Pismem Œwiêtym (zw³aszcza Sta-
rym Testamentem) a wspó³czesn¹ teologi¹. Jednak przy pewnym wysi³ku mo¿-
na unikn¹æ zagro¿enia wejœcia na drogê myœlenia mitycznego, dokonuj¹c ko-
niecznych przeniesieñ poznawczych i odnajduj¹c fundamentalne dane wiary148.
Ponadto wspó³czesna egzegeza osi¹gnê³a wystarczaj¹cy poziom, by w wiêkszo-
œci przypadków móc odkrywaæ w miarê dok³adnie sens biblijnych wyra¿eñ
i odczytywaæ wizjê œwiata z ksi¹g œwiêtych. Dziêki temu dialog jest mo¿liwy
w kontekœcie intelektualnym i werbalnym wczeœniejszym ni¿ podzia³y wyzna-
niowe149.

Drugim argumentem za przyjêciem tej zasady jest uœwiadomienie sobie przez
protestantów i katolików, ¿e kontekst biblijny dostarcza nie tylko œrodków dla
wspólnych stwierdzeñ, ale przede wszystkim wyposa¿a we wspólne kryterium
prawdy. Uwzglêdniwszy fakt ludzkiej relatywnoœci, jeœli chodzi o autorów na-
tchnionych (istnienie elementów wzglêdnych tak¿e w wyra¿eniach biblijnych),
sam autorytet Biblii jest jednak przez wszystkich uznawany, a nieomylne w swo-
jej istocie Bo¿e S³owo przyjmowane z zaufaniem i podporz¹dkowaniem. S³owo
pe³ni w sposób do koñca nieuchwytny funkcjê o¿ywiania, ukierunkowywania i

146 Por. tam¿e. Baciocchi przywo³uje tezy z 1962 roku, w których pomimo braku tego terminu sama idea
ofiary zosta³a przyjêta: En se donnant dans l’eucharistie 1 l’Église, le Christ l’entraîne dans son propre
mouvement vers le P2re, mouvement de consécration et de renoncement, de vie dans la mort. Il la fait ainsi
participer 1 sa louange du P2re et 1 sa puissance d’intercession pour le salut du monde. Par l1 le Corps
ecclésial du Christ Grand Pr%tre se manifeste et s’accomplit comme peuple sacerdotal. Th2ses 1961, nr 8,
PcomE s. 22.

147 Baciocchi, Les th2ses, s. 32-33. W dokumencie z 1971 roku o Eucharystii pojawia siê ju¿ termin
ofiary: Accomplissant le mémorial de la passion, de la résurrection et de l’ascension du Christ, notre grand
pr%tre et intercesseur, l’Église présente au P2re le sacrifice unique et parfait de son Fils et lui demende
d’attribuer 1 chaque homme le bénéfice du grand oevre de la rédemption qu’elle proclame. FE nr 10,
PcomE, s. 39.

148 Por. Baciocchi, Les th2ses, s. 33.
149 Tam¿e.
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porz¹dkowania myœli teologicznej, zarówno indywidualnej, jak i wspólnotowej.
Tak wiêc, podkreœla Baciocchi, cz³onkowie Grupy pos³uguj¹c siê wspólnym jêzy-
kiem Biblii traktuj¹ go jako Ÿród³o wspólnej pewnoœci, pomagaj¹cej dostrzec jeœli
nie stanowiska, w których moglibyœmy siê nawzajem odnaleŸæ, to przynajmniej
kierunek, gdzie mo¿na ich szukaæ150.

W ten sposób (znajduj¹c „pokarm” dla dialogu w Piœmie Œwiêtym) Grupa
czerpie u samych Ÿróde³ podstawowe „intencje dogmatyczne”, które o¿ywiaj¹
tezy wyznaniowe. Ten ostatni argument wi¹¿e siê z zasadami konstruowania teo-
logii pojednania. Inspirowanie siê œwiadectwem biblijnym w takim stopniu, jak to
tylko mo¿liwe, w³¹cznie z konceptualizacj¹ i stosowaniem wyra¿eñ s³ownych,
najbardziej harmonizuje ze „skoncentrowaniem chrystologicznym i dogmatycz-
nym”. Pod warunkiem umieszczenia w kontekœcie biblijnym ka¿dego dogmatu,
czy te¿ któregokolwiek z sakramentów, istnieje najwiêksza szansa, by uchwyciæ
jego podstawowe znaczenie i jednoczeœnie umo¿liwiæ to samo innym. Oznacza to
niekiedy koniecznoœæ reinterpretacji danego fragmentu Biblii, co pozwoli tak¿e
pog³êbiæ w³asne rozumienie dogmatu, który jest poddawany w w¹tpliwoœæ przez
partnera151.

Istotn¹ kwesti¹ jest ukazanie, w jaki sposób dziêki zastosowaniu zasady „jêzy-
ka i klimatu biblijnego” mo¿na prowadziæ wiarygodny i konstruktywny dialog?
Baciocchi wskazuje na trzy poziomy, na których mo¿na poszukiwaæ odpowiedzi
na to pytanie w porz¹dku wzrastaj¹cej g³êbi: s³ownictwo, schematy myœlenia,
argumenty152.

W przypadku pierwszego poziomu Grupa decydowa³a siê na pos³ugiwanie siê
s³owami i ideami biblijnymi w wiêkszym stopniu ni¿ terminami szczegó³owo
opracowanymi, ale za to bardziej abstrakcyjnymi i „naznaczonymi” przez jakiœ
klasyczny system filozoficzny b¹dŸ teologiczny. Dziêki temu by³a w stanie
uchwyciæ zasadniczy sens jakiegoœ elementu doktryny bez ryzyka wzajemnego
niezrozumienia, jakie mog³oby wynikn¹æ z ró¿nego definiowania tego samego
elementu153. Systematyczne odwo³ywanie siê do s³ownictwa wziêtego z Pisma
Œwiêtego mog³oby nasuwaæ w¹tpliwoœæ, czy taki zabieg nie jest sposobem na to,
by ukrywaæ punkty niezgody, zamiast je rozwi¹zywaæ. Czy taka sytuacja nie ro-

150 Tam¿e.
151 Por. tam¿e, s 34.
152 Por. tam¿e, s 34-36.
153 Por. tam¿e, s 34; Rocher, s. 93. Wydaje siê, ¿e to uwra¿liwienie na jêzyk i idee biblijne obecne by³o

ju¿ w okresie wypracowywania 999 wspólnych tez. Baciocchi potwierdza³, ¿e ju¿ w pierwszej tezie Grupy
z Dombes z 1956 roku, wyra¿aj¹cej prawdê o stanie grzechu pierworodnego, uœwiadamianie sobie tego
grzechu nie jest rezultatem refleksji filozoficznej, ale pochodzi z Bo¿ego objawienia, które przekonuje
cz³owieka, ¿e tylko dziêki odkupieniu w Jezusie Chrystusie ten stan mo¿e zostaæ zmieniony: Notre
rédemption en Jésus Christ nous rév2le qu’en dehors d’elle nous sommes soumis au r2gne du péché. Th2ses
1956, nr 1, PcomE s. 12. Por. Baciocchi, Essai de commentaire historique, s. 27. Autor ten podaje te¿ inny
przyk³ad biblijnego pojêcia, jakim jest „depozyt” wiary, do którego Grupa odwo³ywa³a siê w swoich tezach
z 1960 roku. Ten¿e, Les th2ses, s. 34.
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dzi wieloznacznoœci? Baciocchi stwierdza, ¿e nale¿y zapobiec takiemu teoretycz-
nie mo¿liwemu zagro¿eniu. Oznacza to, ¿e nie mo¿na, w wraz z pozostawionymi
na boku terminami technicznymi, rezygnowaæ z twierdzeñ wiary, które s¹ zwi¹za-
ne z tymi terminami. Poza tym te ostatnie nie s¹ odrzucane w ogóle, mo¿liwe bê-
dzie ich zaakceptowanie, ale dopiero wtedy, gdy dyskutowana kwestia zostanie
najpierw wyra¿ona za pomoc¹ pojêæ biblijnych i przyjêta przez obydwie strony.
Jednoczeœnie taka skuteczna wzajemna komunikacja za pomoc¹ wspólnego s³ow-
nictwa, choæby mniej precyzyjnego, wi¹za³aby siê z wiêksz¹ wiernoœci¹ wobec
przyjêtej idei ni¿ w sytuacji budowania tamy podejrzliwoœci lub mylnej interpre-
tacji, powsta³ej na skutek zastosowania czystych okreœleñ technicznych. Korzyœæ
z takiej metody polega na uchwyceniu zasadniczego sensu rzeczy, co pozwoli
z mniejszym wysi³kiem porozumieæ siê w innych, bardziej szczegó³owych jej ele-
mentach154.

Ze s³ownictwem œciœle jest zwi¹zany poziom schematów myœlowych, pozwa-
laj¹cy wnikn¹æ g³êbiej w poznanie wiary. W odró¿nieniu od wielkich schematów
teologii tomistycznej (np. teoria o czterech przyczynach, substancji i przypad³o-
œci, istocie i istnieniu), powsta³ych w kontekœcie arystotelesowskiej „fizyki”, bi-
blijne schematy myœlenia pozwalaj¹ bardziej wyraziæ relacje osobowe, a zw³asz-
cza dialog cz³owieka z Bogiem Ojcem przez Syna w Duchu Œwiêtym155. O ile sche-
maty tomistyczne, zapo¿yczone ze œwiata rzeczy i ich wytworów, mo¿na
przenieœæ na p³aszczyznê religijn¹, to jednak biblijne obrazy ¿ycia spo³ecznego i
relacji interpersonalnych ³atwiej mo¿na zastosowaæ do teologicznego naœwietle-
nia relacji bosko-ludzkich: przymierza, rozmowy, œwiadectwa156. Oczywiœcie ist-
nieje ryzyko pozostania na poziomie prywatnej, wewnêtrznej i jednoczeœnie po-
wierzchownej wiary w Boga oraz indywidualistycznej moralnoœci157. Do tych za-
strze¿eñ, jakie rozwa¿a Baciocchi mo¿na by tak¿e dodaæ zagro¿enie
antropomorfizacji obrazu Boga oraz relacji miêdzy Nim i cz³owiekiem.

Doœwiadczenie Grupy z Dombes potwierdza, ¿e w prowadzanym dialogu teo-
logowie obydwu tradycji znacznie czêœciej korzystali ze schematów bardziej lub
mniej personalistycznych, zarówno wziêtych z Biblii, jak i innych bardzo im bli-
skich. Protestantyzm jest do tego przyzwyczajony; o ile katolicyzm nie uwzglêd-

154 Por. Baciocchi, Les th2ses, s. 35. Autor stwierdza, ¿e w drug¹ stronê taka procedura nie jest mo¿liwa,
dodaj¹c: „Ne vaut-il pas mieux comprendre bibliquement ce qu’est l’Esprit Saint qu’en connaitre une
définition catéchétique ou théologique, sans y rien comprendre de vivant, d’existentiel?”. Tam¿e.

155 Tam¿e.
156 Tam¿e. W innym miejscu Baciocchi stwierdza³: Il faut des sources et des normes communes pour

pouvoir dépasser et, quand c’est possible, réduire ou supprimer les désaccords de fond et m%me de simple
formulation. Leur recherche nous am2ne 1 renouveler notre façon de poser les probl2mes, 1 sortir des
syst2mes trop liés 1 une philosophie particuli2re – f:t-elle perennis – pour creuser jusqu’aux racines
bibliques de notre théologie, jusqu’1 la Parole de Dieu dont nous nous réclamons les uns et les autres, et
qu’il nous faut étudier ensemble avec rigueur. Ten¿e, Ce que le dialogue interconfessionnel apporte 1 un
catolique, „Pages documentaires” 1965 nr XI, s. 20.

157 Por. Baciocchi, Les th2ses, s. 35.
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nia³ tego w ogóle a¿ dot¹d, o tyle Sobór pod tym wzglêdem zaznaczy³ ogromny
postêp. Wszystkie wielkie problemy zosta³y wówczas przestudiowane i przedysku-
towane z wykorzystaniem personalistycznych schematów myœlowych, obcych
scholastyce158. Mo¿na stwierdziæ, ¿e zastosowanie przez dombeskich teologów
tak sformu³owanej zasady, zgodnie z któr¹ podejmowali oni kwestie sporne
w oparciu o teologiê biblijn¹, pozwala³o na stopniowe wzajemne zbli¿enie stano-
wisk i choæ nie zawsze by³o mo¿liwe osi¹gniêcie zgody, to przynajmniej mo¿liwe
by³o zrozumienie siê nawzajem159.

Trzeci ostatni poziom argumentów s³u¿y uzasadnianiu stanowisk doktrynal-
nych. Zwi¹zany jest on ze stosowaniem przez Grupê protestanckiej zasady sola
Scriptura, która choæ nie jest rozumiana w sensie absolutnie ekskluzywnym
(Scriptura sola), to jednak w sposób zdecydowany zobowi¹zuje dombistów do
poszukiwania biblijnych podstaw wiary. Dlatego, jak podkreœla Baciocchi, choæ
w chrzeœcijañstwie istnieje obok Pisma Œwiêtego jeszcze jeden argument, bardzo
istotny w dialogach katolicyzmu z prawos³awiem, a mianowicie argument z Tra-
dycji, to w spotkaniu którejkolwiek z tych tradycji z protestantyzmem pe³ni on
rolê wa¿n¹, ale nie rozstrzygaj¹c¹160. O ile autorytet Tradycji stanowi kwestiê ci¹-
gle poddawan¹ dyskusji, o tyle Biblia stanowi dla wszystkich teologów z Dombes
niepodwa¿alny fundament wiary. Dlatego te¿ uzasadnianie swojej teologii, przy-
jêtych uzgodnieñ doktrynalnych Grupa opiera na bezpoœrednich i poœrednich ar-
gumentach biblijnych. Te pierwsze polegaj¹ na wyraŸnym odniesieniu siê do kon-
kretnych tekstów natchnionych lub na ich dok³adnym przytoczeniu w tezach i
dokumentach dombeskich, b¹dŸ na odwo³ywaniu siê do tekstów biblijnych, które
pozwalaj¹ na sformu³owanie okreœlonej tezy161. Natomiast poœrednie argumenty
wi¹¿¹ siê z zastosowaniem analogii wiary, teologicznej metody postulowanej
przez obydwa Sobory Watykañskie162.

Podsumowuj¹c tê biblijn¹ zasadê prowadzenia wiarygodnego i skutecznego
dialogu ekumenicznego nale¿y podkreœliæ, ¿e korzystanie z danych biblijnych,

158 Tam¿e. Katoliccy cz³onkowie Grupy mieli œwiadomoœæ, ¿e sprzeciw strony protestanckiej mia³
niejednokrotnie w historii swoje podstawy nie tyle w dogmatyce katolickiej jako takiej, ile bardziej
w pewnego typu systematyzacjach, polegaj¹cych na odrywaniu jakichœ cz¹stek prawdy od ca³oœci
Objawienia. Dlatego te¿ dombiœci poszukiwali innej metody: Or tout cela s’éclaire et prend une autre figure
peu 1 peu, grâce 1 la méthode scripturaire, l’analogie de la foi et ce courant de réflexion que nous avons
appelé «la philosophie biblique». Villain, Introduction 1 l’oecuménisme, s. 327.

159 Grupa realizowa³a w ten sposób postulat, jaki sformu³owa³ Villain: si nous efforcions de dégager ces
conclusions [rationelles 1 partir d’un dogme déj1 établi - R.O.] de leur encadrement scolastique, en d’autres
mots si nous essayions de reprendre leur objet dans une réflexion de pure théologie biblique, nous aurions
chance de retrouver le passage et, sinon d’%tre d’accord, du moins d’%tre compris. Ten¿e, Introduction
1 l’oecuménisme, s. 297.

160 Por. Baciocchi, Les th2ses, s. 36.
161 Por. tam¿e, gdzie autor podaje przyk³ad przytoczenia dok³adnego cytatu biblijnego w jednej

z pierwszych tez Grupy, w 1957 roku: Albowiem jeden jest Bóg, jeden te¿ poœrednik miêdzy Bogiem a
ludŸmi, cz³owiek, Chrystus Jezus (1 Tm 2, 5). Zob. Th2ses 1957, nr 1, PcomE s. 13.

162 Por. Baciocchi, Les th2ses, s. 36.
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z jêzyka i klimatu Pisma Œwiêtego jest przez dombeskich teologów realizowane
z t¹ œwiadomoœci¹, ¿e ka¿da ze stron dialogu jest uwarunkowana w³asn¹ tradycj¹
wyznaniow¹. Na podstawie tych samych elementów ka¿da z nich tworzy w³asn¹
syntezê. W zwi¹zku z tym Baciocchi formu³uje postulat: Powinniœmy zadbaæ o to,
aby one [tradycje wyznaniowe – R.O.] wspiera³y nas, uwra¿liwiaj¹c nas bardziej
na tradycjê drugich163.

Dialektyczna synteza stanowisk

Uzgodnienia teologiczne, do jakich dochodz¹ dombescy teologowie s¹ proce-
sem powolnym i wymagaj¹cym d³ugiego dojrzewania obydwu stron. Polegaj¹ na
takim spojrzeniu na siebie nawzajem, aby mo¿na by³o odczytaæ rzeczywiste pod-
stawy i g³êboki sens stanowisk doktrynalnych. W 1964 roku Jean Bosc wskazy-
wa³ na istotne zadania, jakie stoj¹ przed katolickimi i protestanckimi cz³onkami
Grupy. Ci pierwsi maj¹ podejmowaæ wysi³ek, by uwalniaæ siê od patrzenia na
protestantyzm jako na negatywn¹, czysto zewnêtrzn¹ postawê na rzecz odnajdy-
wania pozytywnych podstaw tych zarzutów, jakie s¹ podtrzymywane w krêgu
Reformacji. Symetryczne itinerarium protestantów polega na przechodzeniu od
widzenia jedynie szkolnej dogmatyki do uchwycenia g³êbi katolickich dogmatów,
od systematycznych sformu³owañ pe³nych uwarunkowañ natury historycznej ku
¿ywej prawdzie, jak¹ w swojej intencji maj¹ te dogmaty oznaczaæ. Te zasadnicze
linie decyduj¹ o powodzeniu ekumenicznego dialogu, bowiem pozwalaj¹ na cier-
pliw¹ walkê przeciwko uprzedzeniom, stronniczym interpretacjom czy emocjo-
nalnym reakcjom164.

Teologowie z Dombes byli œwiadomi tego, ¿e wskazane warunki s¹ konieczne,
choæ niewystarczaj¹ce, by uda³o siê osi¹gn¹æ konsens. Nale¿a³o wypracowaæ re-
gu³y, pozwalaj¹ce uzgodniæ przeciwstawne twierdzenia doktrynalne obydwu
stron, które niekiedy wydawa³y siê byæ przyczynami podzia³u. Chodzi tu o sfor-
mu³owan¹ przez Baciocchiego zasadê syntezy stanowisk, wskazuj¹c¹ bardziej na
cel, do jakiego siê d¹¿y w prowadzonym dialogu, ni¿ na metodê. Jednak ów cel
zak³ada pewn¹ metodê oraz dostarcza cennych wskazówek metodologicznych165.

Zasada ta wi¹¿e siê zatem z przekraczaniem sprzecznoœci, jakie funkcjonuj¹
pomiêdzy katolikami i protestantami na drodze dialektycznej syntezy166. Proces

163 Tam¿e.
164 Zob. Bosc, s. 20. Por. Baciocchi, Fidélité dogmatique, s. 20.
165 Por. Baciocchi, Les th2ses, s. 37.
166 Aby wyjaœniæ sens tej metody Baciocchi korzysta z trzech przyk³adów, w jakich uwidacznia siê

stosownie dialektycznej syntezy. Chodzi o przezwyciê¿enie na g³êbszym poziomie dialektycznego napiêcia,
istniej¹cego na przyk³ad 1) pomiêdzy p³aszczyzn¹ przyjaŸni i pomocy miêdzyosobowej a p³aszczyzn¹
dzia³ania na poziomie instytucji i zbiorowoœci; 2) miêdzy prymatem papieskim a kolegialnoœci¹ biskupów
oraz 3) miêdzy dzia³aniem i modlitw¹. W tym ostatnim przypadku przeciwieñstwo pomiêdzy tymi dwoma
elementami jest zewnêtrzne; refleksja i doœwiadczenie potwierdzaj¹, ¿e obydwa nawzajem siê karmi¹,
podtrzymuj¹ i uwiarygodniaj¹ jako chrzeœcijañska modlitwa i chrzeœcijañskie dzia³anie. Tam¿e.
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ten dokonywa³ siê ju¿ w okresie wypracowywania przez Grupê pierwszych
„wspólnych tez”, gdy wygl¹daj¹ce pocz¹tkowo na bardziej lub mniej sprzeczne
stanowiska, okazywa³y siê potem, dziêki dog³êbnemu ich ujêciu, raczej jako
komplementarne167. W praktyce funkcjonowania Grupy zasada dialektycznej syn-
tezy oznacza realizowanie trzech istotnych regu³:
 Praktykowanie konstruktywnej krytyki zamiast polemiki;
 Uwzglêdnianie ca³ego kontekstu w interpretacji i ocenie stanowiska drugiej

strony;
 Wysi³ek doktrynalnej konwergencji poprzez g³êbsz¹ wiernoœæ samemu sobie.

Jeœli chodzi o pierwsz¹ z nich Baciocchi podkreœla, ¿e czêsto kusz¹ce w rela-
cjach miêdzywyznaniowych by³o przyjmowanie ³atwiejszej pozycji, by „obaliæ”
stanowisko partnera, czy raczej przeciwnika. Taka trwaj¹ca przez cztery stulecia
gra, polegaj¹ca na tryumfuj¹cym zbijaniu argumentów adwersarza (refutatio) i
jego równie tryumfuj¹cej odpowiedzi (contrrefutatio), nie tylko, ¿e nie rozwi¹za-
³a ¿adnych problemów, ale pog³êbi³a jeszcze bardziej podzia³y, wykazuj¹c sta³y
brak braterskiej mi³oœci, sprawiedliwoœci i wzajemnego poznania. W zwi¹zku
z tym w konstruktywnej krytyce nie chodzi³oby o wskazanie sprzecznoœci w ja-
kimœ twierdzeniu drugiej strony168. £atwo mo¿na by zarzuciæ protestantom, ¿e
zasada Sola Scriptura jest sprzeczna, bo nie znajduje w samym Piœmie Œwiêtym
swojego potwierdzenia. Jednak¿e zagadnienie podjête przez protestantyzm, czy
S³owo Bo¿e jest podstaw¹ wiary i zawiera wszystkie prawdy konieczne do zba-
wienia, pozostaje nadal istotne. Z drugiej strony Koœcio³y wywodz¹ce siê z Re-
formacji odrzucaj¹ jako nieuprawnion¹ tê zasadê, interpretowan¹ w sposób œciœle
indywidualistyczny, fundamentalistyczny. Podobnie katolicy, pozostaj¹c w zgo-
dzie z nauczaniem Vaticanum II, nie przyjmuj¹ Tradycji i Magisterium Koœcio³a,
gdyby mia³y sobie roœciæ prawo do uwolnienia siê od podporz¹dkowania Biblii169.

Konstruktywna krytyka polega na udzielaniu sobie wzajemnej pomocy, tak
aby jednej i drugiej stronie uda³o siê wyraziæ swoje twierdzenia w sposób bar-
dziej zbie¿ny ze wspólnie uzgodnionymi fundamentalnymi intencjami, z wiar¹
w Chrystusa (zob. zasady „skoncentrowania chrystologicznego i dogmatyczne-
go”) oraz z twierdzeniami biblijnymi, w mniejszym stopniu daj¹c w ten sposób
powód do b³êdnych, zniekszta³caj¹cych interpretacji170. Teologowie dombescy

167 Przyk³adem s¹ dwie tezy z 1959 roku podejmuj¹ce kwestiê relacji miêdzy w³adz¹ pastersk¹ a osobami
ochrzczonymi: La relation d’autorité s’inscrit 1 l’intérieur des relations fraternelles entre baptisés, sans se réduire
1 elles. L’obéissance aux ministres doît %tre vécue comme obéissance 1 Jésus Christ le Seigneur, ce qui sauvegarde
la liberté chrétienne. Le respect de la personne des baptisés entraîne, pour celui qui exerce l’autorité, le souci d’%tre,
1 travers eux, docile au Saint-Esprit. Thèses 1959 nr 5-7, PcomE s. 17. Por. Baciocchi, Les th2ses, s. 37.

168 On peut bien montrer que telle affirmation est fausse: cela ne suffit pas à  faire que la contradictoire
donne satisfaction aux exigences spirituelles profondes qui s’exprimaient sous cette forme déficiente.
Baciocchi, Les th2ses, s. 38.

169 Tam¿e.
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poprzez stawianie sobie trudnych pytañ i bratersk¹ krytykê okazuj¹ sobie wza-
jemn¹ pomoc zamiast dotychczasowej agresji, jaka by³a udzia³em podzielonych
chrzeœcijan. Poczucie wspólnie przyjêtych za³o¿eñ dla prowadzenia dialogu po-
zwala im na kontynuacjê tego pozytywnego i wiele wnosz¹cego doœwiadczenia,
jakim jest istnienie Grupy z Dombes171.

Do tych za³o¿eñ nale¿y równie¿ koniecznoœæ uwzglêdniania pe³nego kontekstu
w interpretacji i ocenie twierdzeñ drugiej strony. Jednym z takich kontekstual-
nych czynników, które warunkuj¹ czy nawet determinuj¹ sposób odczytania okre-
œlonej nauki, nale¿y subiektywnoœæ podmiotu, który dysponuje swoim w³asnym
baga¿em konkretnych doœwiadczeñ i przemyœleñ. Rzeczywiste znaczenie tez nie
zale¿y bowiem tylko od samego ich sformu³owania. Rozwa¿anie tezy «samej w
sobie» – wyjaœnia Baciocchi – jakby sama sobie wystarcza³a, oznacza praktycznie
przypisywanie jej sensu, jaki ja nada³bym jej w zale¿noœci od ca³okszta³tu moich
wyobra¿eñ i doœwiadczeñ172. W zwi¹zku z tym nale¿y braæ pod uwagê mo¿liwoœæ
przyjêcia lub odrzucenia analizowanego twierdzenia w wyniku z³ej interpretacji,
spowodowanej brakiem wyczucia historycznego, nieœwiadomoœci¹ w³asnych
uwarunkowañ i wzglêdnoœci¹ punktu widzenia173. Baciocchi podkreœla równie¿,
¿e wiara chrzeœcijañska zawiera w sobie ró¿norodne elementy pozostaj¹ce ze
sob¹ w mniejszym lub wiêkszym napiêciu. Dlatego te¿ w wyjaœnianiu sprzecz-
nych stanowisk dialoguj¹cych ze sob¹ stron konieczne wydaje siê uwzglêdnienie
faktu, ¿e ka¿dy w konstruowaniu syntezy mo¿e korzystaæ, s³usznie b¹dŸ nies³usz-
nie, œwiadomie b¹dŸ nieœwiadomie, z innych elementów, niekiedy sprzecznych174.

Osi¹gniêcie syntezy stanowisk mo¿liwe jest dziêki doktrynalnej konwergencji,
która jednak nie polega na jakimœ taktycznym kompromisie, mniej lub bardziej
udanym. Nie chodzi bowiem o to, aby dziêki odrzuceniu zbêdnego „balastu”
przez ka¿d¹ ze stron dojœæ do wspólnego, ale niejasnego sformu³owania, niczego
jednoczeœnie nie kwestionuj¹c w swoim w³asnym stanowisku. Wzajemne doktry-
nalne ustêpstwa (w rodzaju: bracia protestanci, zaakceptujcie papie¿a, a my wy-

170 Dziêki protestantom katolicy zwracaj¹ uwagê na bardziej w³aœciwe mówienie o sakramentach, gdy¿
³aska pochodzi wy³¹cznie od Chrystusa poprzez ich udzielenie, a nie od nich, co sugeruje czêsto spotykane
sformu³owanie: sakramenty daj¹ ³askê. Analogicznie istniej¹ kwestie, w których katolicy w podobny sposób
oddaj¹ przys³ugê swoim braciom protestantom. Por. tam¿e.

171 L’intér%t d’un groupe stable et fraternel comme celui des Dombes est de vivre l’interrogation
réciproque et la critique fraternelle comme une forme d’entraide, non comme une agression, grâce 1 la vive
conscience des prémisses communes. Tam¿e. Por. Villain, Histoire du groupe, s. 16.

172 Baciocchi, Les th2ses, s. 39.
173 Przyk³adem tego rodzaju b³êdów by³o stosowanie przez teologiê scholastyczn¹ w charakterze

argumentów „z Pisma Œwiêtego” lub „z Tradycji” fragmentów zdañ, wyrwanych z ich kontekstu. Baciocchi
podaje przyk³ad takiego argumentowania, gdy mówi siê o ma³¿eñstwie jako sakramencie w oparciu o Ef 5,
32: sacramentum hoc magnum est. Por. tam¿e.

174 Por. Baciocchi, Introduction, s. 7. Zdarza siê czêsto, ¿e twierdzenia bardzo rygorystyczne posiadaj¹
wartoœæ „kompensacji” lub przeciwwagi dla kszta³tu ¿ycia, które przybra³o inny kierunek, np. rozdŸwiêk
miêdzy oficjalnym s³ownictwem a ludzkimi relacjami, jakie mo¿na by³o zaobserwowaæ w kolegium
biskupów podczas Soboru Watykañskiego II. Por. ten¿e, Les th2ses, s. 39.
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rzekniemy siê Wniebowziêcia i Niepokalanego Poczêcia175) by³yby tylko pozor-
nym pojednaniem i niewiernoœci¹ wobec Chrystusa. Natomiast rzeczywiste dok-
trynalne uzgodnienie mo¿e byæ osi¹gniête jedynie na drodze g³êbszej i pe³niejszej
wiernoœci wzglêdem w³asnej tradycji, która trwa w ci¹g³ym procesie nawrócenia.
Wówczas, bêd¹c bli¿ej swojego Pana, Koœcio³y bêd¹ siê zbli¿aæ do siebie nawza-
jem w sposób uprawniony (wi¹¿e siê to z zasad¹ „skoncentrowania chrystologicz-
nego”, a przede wszystkim z paradygmatem nawrócenia). Baciocchi podkreœla, ¿e
ka¿da teza dogmatyczna z jednej strony winna zachowywaæ wymóg g³êbokiej
wiernoœci Chrystusowi, ale z drugiej mo¿e zostaæ przeformu³owana i zreinterpre-
towana, pod warunkiem, ¿e jej zasadnicza intencja zostanie podtrzymana (zob.
wy¿ej, «skoncentrowanie dogmatyczne»)176. Dziêki temu konstruowana teologia
nie zostanie pozbawiona waloru wyznaniowego, nie bêdzie ponadkonfesyjna,
lecz transkonfesyjna177. Bêdzie to jednoczeœnie ekumeniczna teologia integracji,
poniewa¿ konstruowana w dialogu ekumenicznym ³¹czyæ bêdzie wartoœci chrze-
œcijañskie, obecne w tradycji protestanckiej i katolickiej178.

Podsumowuj¹c, dialektyczna synteza stanowisk, stosowana przez Grupê z Do-
mbes polega wiêc na tym, ¿e pocz¹tkowe sprzecznoœci zostaj¹ przezwyciê¿one nie
poprzez eliminacjê jednego z biegunów lub symetryczne okrojenie, ale dziêki
przekroczeniu ich w g³êbi, dziêki ich wzajemnej integracji179.

Dokonuj¹c istotnej integracji przeciwstawnych stanowisk, prezentowanej
w swoich dokumentach, Grupa d¹¿y do takiej prezentacji poruszanych zagadnieñ
oraz osi¹gniêtych uzgodnieñ i propozycji nawrócenia, by nie sta³o siê to powo-
dem nowych nieporozumieñ. Teologom z Dombes nigdy nie chodzi³o o jakieœ
proste po³¹czenie pewnych elementów doktryny katolickiej oraz teologii ewange-
lickiej, nie zwa¿aj¹c na mo¿liwoœæ jakiegoœ niew³aœciwego pomieszania czy nie-
jasnoœci. Mo¿liwy postêp w kierunku wspólnego rozumienia ca³oœci prawd obja-

175 Por. tam¿e.
176 Por. tam¿e, s. 40.
177 Ce n’est certainement pas en nous éloignant de Dieu que nous nous rapprocherons valablement les

uns les autres. C’est au contraire dans la direction d’une fidélité plus profonde et plus compl2te que doit se
chercher notre point de convergence. Il ne s’agit pas, encore une fois, de théologie déconfessionnalisée ou
infra-confessionnelle, mais de théologie transconnfessionnelle. Tam¿e, s. 39.

178 Tam¿e, s. 40. Baciocchi kontynuuje w tym punkcie, podobnie zreszt¹ jak i w wielu innych,
metodologiczne uwagi Maurice’a Villain, który ujmuj¹c rzecz z punktu widzenia katolickiego, podkreœla³, ¿e
dialog jest mo¿liwy w³aœnie dziêki integracji pozytywnych wartoœci obecnych w œrodowiskach
reformacyjnych (dodaj¹c, ¿e proces ten zachodzi te¿ w drug¹ stronê): Le dialogue, en effet, n’a pu
progresser que parce que des théologiens catholiques minutieusement informés des valeurs positives sauvées
par la Réforme et de leurs accents originaux, en ont pris conscience fortement pour eux-m%mes et ont,
1 chaque pas, tenu compte de ces valeurs, de ces accents. Villain, Introduction 1 l’oecuménisme, s. 327.

179 Baciocchi, Les th2ses, s. 40. Sesboüé, powo³uj¹c siê na inn¹ wypowiedŸ swojego starszego kolegi
dodaje, ¿e metoda Grupy polega na overcoming conflict by refining and combining («to see together how to
do justice to /all/ the fundamental and essential demands, in a common truth that is not behind us but ahead
of us, in a Christianity that is spiritually purer and intellectually more demanding, but also more balanced»,
J. de Baciocchi). Ten¿e, Groupe des Dombes, s. 445.
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180 Villain, Introduction 1 l’oecuménisme, s. 327.
181 C’est si l’on ne perd pas cela [ce qui commende la fécondité du dialogue et de la recherche - R.O.] de

vue qu’il est alors sans doute posible de parler ensuite et malgré tout d’une méthode, en tout cas de certains
éléments d’une méthode. Bosc, s. 25.

182 List z 24 stycznia 1946, cyt. za: Clifford, s. 65.

wionych ³¹czy siê z ponownym zintegrowaniem, scaleniem konstruktywnych
wartoœci, obecnych w obydwu tradycjach. To, na czym naprawdê zale¿a³o do-
mbeskim teologom, zosta³o sformu³owane przez Villaina, kiedy podkreœla³, ¿e
dialog zapewnia nam ponadto intelektualne i duchowe odnowienie dzia³ania, któ-
re nas zobowi¹zuje do podjêcia kwestii dogmatycznych z nietypowych punktów
widzenia oraz do bardziej intensywnego pog³êbiania zgody z naszymi braæmi, aby
odkrywaæ w niej wspólne za³o¿enia180.

Podsumowanie

Metodologiczne za³o¿enia w uprawianiu teologii nie mog¹ byæ traktowane jako
rzecz drugorzêdna. O owocnoœci dialogu ekumenicznego i prowadzonych w jego
ramach badañ teologicznych decyduje w znacznej mierze wzajemna postawa
uczestników dialogu, wola zrozumienia, wzajemna uwaga i zdolnoœæ s³uchania,
modlitwa i wspólne zwracanie siê do Ÿróde³. O takich elementach metody (oczywi-
œcie nie wszystkich) pisa³ niemal czterdzieœci lat temu Jean Bosc, jeden z tych teo-
logów dombeskich, którzy w szczególny sposób wp³ynêli na teoretyczne opracowa-
nie zagadnieñ metodologicznych oraz na zastosowanie ich w praktyce181. Inny do-
mbista, znany ze swojego cz³onkostwa we wspólnocie ekumenicznej w Taizé, Max
Thurian pisa³ w liœcie do Maurice’a Villain w jeszcze bardziej zaskakuj¹co integral-
ny sposób o metodzie Grupy, niemal u samych jej pocz¹tków (w 1946 roku):

Nasz wysi³ek ekumeniczny polega na przemyœleniu chrzeœcijañskich dogmatów
w duchu ¿arliwej modlitwy, braterskiej mi³oœci, intelektualnej lojalnoœci i koœciel-
nej dyscypliny. Pragnêlibyœmy zaprosiæ Koœció³ do duchowego nawrócenia, które
prowadzi go do oczyszczenia dogmatów, a nastêpnie do ponownego skoncentro-
wania swojego ¿ycia na prawdach istotnych. Nasza ekumeniczna metoda polega
na absolutnej wiernoœci Pismu Œwiêtemu, które mo¿e byæ interpretowane jedynie
w Koœciele; w zupe³nym podporz¹dkowaniu i w potrzebie jednoœci, która nas po-
pycha ku szerszemu zrozumieniu wszystkich tradycji koœcielnych; w pozbyciu siê
wszystkich polemicznych wyra¿eñ dogmatycznych, przez które sobory, synody nie-
kiedy zubo¿y³y prawdê broni¹c jej; we wzajemnym poszukiwaniu prawd zanie-
dbanych w jednej tradycji, wydobytych na jaw w drugiej182.
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Metodologiczne za³o¿enia Grupy z Dombes decyduj¹ o ukszta³towaniu takiej
teologii, która uprawiana we wspólnocie wiary podzielonych Koœcio³ów d¹¿y do
uczynienia widzialn¹ ju¿ istniej¹cej jednoœci Koœcio³a, którego Panem jest Jezus
Chrystus. W zwi¹zku z tym dombescy teologowie wypracowali tak¹ metodê teo-
logiczn¹, która pozwala konstruowaæ teologiê ekumeniczn¹ we wspólnym prote-
stancko-katolickim wysi³ku, poszukuj¹c¹ odzwierciedlenia jednoœci, katolickoœci,
apostolskoœci i œwiêtoœci Koœcio³a Chrystusowego. Na postawione przez Bacioc-
chiego pytanie, czym jest i w jaki sposób budowaæ teologiê ekumeniczn¹ we-
wn¹trz podzielonych Koœcio³ów i w wierze, która w mniejszym czy wiêkszym
stopniu odró¿nia jedno wyznanie od drugiego, mo¿na odpowiedzieæ jego w³asny-
mi s³owami:

Teologia ekumeniczna jest czynnoœci¹ refleksji nad wiar¹ zastosowan¹ do
sytuacji konfesyjnego podzia³u (a szczególnie podzia³u natury doktrynalnej), po-
dejmowan¹ w celu wzrastania ku pe³nej jednoœci183.

Baciocchi podaje wiêc, ¿e ka¿da teologia, któr¹ chce siê uprawiaæ w duchu
ekumenicznym, powinna mieæ zakorzenienie w wierze chrzeœcijañskiej, prze¿y-
wanej w Koœciele podzielonym, poszukuj¹cym jednoœci. Oczywiœcie dodaje, ¿e
nie chodzi tu o jak¹œ wiarê ponadkonfesyjn¹, poniewa¿ wiara istnieje jedynie we-
wn¹trz tradycji koœcielnej o okreœlonej formie wyznaniowej, w konkretnej wspól-
nocie Koœcio³a. Warunkiem teologii ekumenicznej jest ponadto wzajemne uzna-
wanie prawdziwoœci koœcielnej tych¿e tradycji oraz podjêcie braterskiego dialogu
z innymi chrzeœcijanami184.

Grupa z Dombes, podejmuj¹c swoje ekumeniczne powo³anie, jest otwarta na
przyjmowanie ³aski Zmartwychwsta³ego, w którym odnajduje jedyne Ÿród³o rado-
œci ze stopniowo odkrywanej jednoœci Jego Koœcio³a.

183 Baciocchi, Introduction, s. 6. Opisuj¹c relacjê teologii ekumenicznej do teologii w ogóle poprzez
analogiê relacji, jaka zachodzi miêdzy psychoanaliz¹ i psychologi¹, autor ten stwierdza³: A la fois étude
d’une maladie de la foi et méthode thérapeutique: elle a pour objet d’étude cette grave maladie ecclesiale
qu’on appelle la division des chrétiens et pour but la guérison de cette maladie… pour autant que les
hommes peuvent la soigner. Tam¿e.

184 Por. tam¿e. W innym miejscu autor ten na mo¿liwe pytanie, czy istnieje jedna czy wiele teologii
ekumenicznych odpowiada³: Une par le point de départ et la méthode essentielle; une par l’unité de foi et
de structure essentielle au but; mais des théologie oecuméniques par les variétés normales dans l’emploi de
la méthode et dans les syst2mes théologiques multiples et variables qui devront exister apr2s l’unité comme
déj1, avant, dans chaque confession. Baciocchi, Les th2ses, s. 41.
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OBRAZ BOGA STWÓRCY I STWORZENIA
OTWARTEGO NA PRZYSZ£OŒÆ
WED£UG JÜRGENA MOLTMANNA

Znajomoœæ twórczoœci Jürgena Moltmanna (ur. 1926), emerytowanego profe-
sora teologii systematycznej na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu
w Tybindze, wydaje siê w naszym kraju niewielka i odwrotnie proporcjonalna do
roli, jak¹ zajmuje on we wspó³czesnej myœli teologicznej. Opublikowanie w 1964
roku Teologii nadziei – dzie³a ci¹gle uderzaj¹cego czytelnika swoj¹ œwie¿oœci¹ i
aktualnoœci¹ – by³o pocz¹tkiem bardzo twórczej i owocnej drogi. Tworzona
w ci¹gu czterech dekad teologia Moltmanna to pe³na symfonia wspó³graj¹cych i
dobrze skomponowanych tematów, intuicji i spostrze¿eñ. Jednym z kluczowych
tematów tej od pocz¹tku eschatologicznie zorientowanej twórczoœci jest teologia
stworzenia.

Rozwój teologii reformowanego teologa z biegiem lat ods³ania coraz to silniej-
sze zwi¹zki creatio originalis z dziejami stworzenia, z jego stanem obecnym, a
tak¿e z eschatycznym creatio nova. Stworzenie œwiata nie by³o czymœ wykona-
nym i skoñczonym raz na zawsze. Stworzenie by³o i jest systemem otwartym na
swoj¹ przysz³oœæ, która przyniesie jego dope³nienie. W tradycyjnie pojmowanej
teologii stworzenia, zauwa¿a Moltmann, Bóg by³ pojmowany jako absolutny pod-
miot, a œwiat jako przedmiot Jego tworzenia, podtrzymywania w istnieniu i zba-
wienia. W konsekwencji prowadzi³o to do umocnienia rozdzia³u miêdzy transcen-
dentnym Bogiem Stwórc¹ a œwiatem, co z kolei przynios³o obraz natury jako po-
zbawionej elementu sacrum, wizjê polityki i historii jako sfery profanum, a
œwiata jako biernej materii: Bezlitosna konkwista i eksploatacja natury, które fa-
scynowa³y Europejczyków /w czasach nowo¿ytnych/ znalaz³y dla siebie odpo-
wiednie religijne uzasadnienie w owym staro¿ytnym podziale na Boga i
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œwiat1. Moltmann usi³uje przezwyciê¿yæ podzia³ podmiot-przedmiot, wed³ug niego
bowiem wiedza o naturze jest wiedz¹ uczestnicz¹c¹ i dlatego wraca on do przedno-
wo¿ytnej koncepcji rozumu jako organu percepcji i partycypacji (methexis), twier-
dzi ponadto, ¿e przedmioty poznajemy lepiej, gdy s¹ one poznawczo ujmowane w
swoich relacjach. Na pocz¹tku bowiem by³a nie cz¹stka, ale w³aœnie relacja, syme-
tria, zgoda. Teolog proponuje, by myœleæ o stworzeniu w kategoriach pe³nej harmo-
nii pieœni, a nie nakazu i poddania. W harmonii stworzenia S³owo i Duch dope³niaj¹
siê: S³owo uszczegó³awia i ró¿nicuje, Duch wi¹¿e i tworzy symetriê i harmoniê2.

Biblijny punkt wyjœcia i decyzja stworzenia

Biblijna wiara w stworzenie wyros³a w pierwotnej formie z doœwiadczenia
Boga, jakie Izrael wyniós³ z eksodusu, przymierza i zajêcie Ziemi Obiecanej. Tra-
dycja kap³añska i jahwistyczna – mówi Moltmann za Gerhardem von Radem – nie
pojmuj¹ stworzenia na pocz¹tku jako stanu rajskiego. Oznacza ono historiê, która
poprzedza ca³¹ historiê: Jest to stworzenie otwarte na czas, otwarte na przysz³oœæ i
otwarte na zmiany. Jest to „otwarty system”, pe³en wszelkich mo¿liwoœci3. Narracje
biblijne mówi¹ tak¿e o tym, co jest jeszcze domen¹ przysz³oœci – o nadziei mesjañ-
skiej i o nowej postaci œwiata jako miejscu Bo¿ej chwa³y. Teologia stworzenia, jak¹
znajdujemy w Biblii to nie tylko Ksiêga Rodzaju, ale w zasadzie ca³oœæ Pisma
Œwiête: Stworzenie stanowi powszechny i uniwersalny horyzont szczególnego do-
œwiadczenia Boga, jakie posiadali Izraelici w historii. Horyzont ten obejmuje zara-
zem stworzenie na pocz¹tku jak i stworzenie na koñcu czasów. Sw¹ nazwê czerpie
od stworzenia nieba i ziemi „na pocz¹tku” (Rdz 1, 1) i stworzenia „nowego nieba i
nowej ziemi” (Iz 65, 17) na koñcu. Wynika z tego, ¿e Izrael nie rozwin¹³ czysto pro-
tologicznej wizji tworzenia. Obydwa te wymiary s¹ konieczne dla soteriologicznego
rozumienia stworzenia4. Biblijna teologia stworzenia musi wiêc obejmowaæ w sobie
creatio originalis, creatio continua oraz creatio nova5.

 W Nowym Testamencie œwiadectwa o stworzeniu nale¿y szukaæ w kerygma-
cie o zmartwychwstaniu i doœwiadczeniu Ducha Œwiêtego, który jest moc¹ nowe-

1 J. Moltmann, Bóg w stworzeniu. Ekologiczna teologia stworzenia, prze³. Z. Danielewicz, Kraków
„Znak” 1995, s.54.

2 Ten¿e, The Way of Jesus Christ. Christology in Messianic Dimensions, Minneapolis Fortress Press
1993, s. 288-289 (wyd. niem 1989).

3 Ten¿e, Trinity and the Kingdom. The Doctrine of God, Minneapolis Fortress Press 1993, s.100-101
(wyd. niem. 1980).

4 Ten¿e, Bóg w stworzeniu, s.116.
5 Tam¿e, s.115-118;
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go stworzenia. Eschatologia, pneumatologia i chrystologia wnosz¹ zasadniczo
nowe rozumienie Bo¿ej dzia³alnoœci stwórczej. Stworzenie na pocz¹tku zaczê³o
siê od natury, a skoñczy³o na cz³owieku. Stworzenie eschatologiczne odwraca ten
porz¹dek – najpierw wyzwolony jest cz³owiek, potem odkupiona natura. Reszta
stworzenia ma zostaæ odkupiona przez ludzk¹ wolnoœæ. Ju¿ teraz Duch wspiera
ca³e stworzenie w proœbach o wyzwolenie (Rz 8, 26). Era mesjañska nie przynosi
tylko wylania darów Ducha na ludzi, ale rozbudza Ducha w ca³ym zniewolonym
stworzeniu. W ludziach nowa orientacja ku przysz³oœci eschatologicznej mo¿e
byæ nazwana nadziej¹, w naturze identyfikuje siê ona z ruchem nakierowanym na
osi¹gniêcie wy¿szej z³o¿onoœci i pe³ni ¿ycia 6.

Tradycyjny chrzeœcijañski teizm wywodzi³ stworzenie z woli Boga: w swojej
absolutnej wolnoœci Bóg nie musia³ stworzyæ. Jednak stworzy³, a to co powo³a³
do istnienia jest zgodne z Jego najg³êbsz¹ natur¹ – nie móg³by bowiem Bóg stwo-
rzyæ z³a. Inne stanowisko wyznacza chrzeœcijañski panenteizm, który, wychodz¹c
nie od woli, ale od Bo¿ej istoty, mówi, ¿e stworzenie jest owocem Bo¿ego pra-
gnienia, by zaistnia³ ktoœ „Inny” wobec Niego samego, kto odpowiedzia³by na
Bo¿¹ mi³oœæ. Tu idea œwiata jest jakby zawarta w naturze Boga w ci¹gu ca³ej
wiecznoœci. Niemo¿liwe jest myœleæ o Bogu innym ni¿ Bóg Stwórca. Poza tym
mi³oœæ, która stanowi wieczn¹ istotê Boga, jest szczêœliwsza gdy daje, ni¿ gdy
bierze. Uzgodnienie elementów prawdy w chrzeœcijañskim teizmie i panente-
izmie uda siê osi¹gn¹æ – przekonuje Moltmann – gdy nie bêdziemy interpretowaæ
wolnoœci Boga jako arbitralnoœci, a Bo¿ej natury jako boskiego prawa naturalne-
go. Je¿eli natur¹ Boga jest dobro, to wolnoœæ Jego woli polega na woli czynienia
dobra. Je¿eli nie pojmiemy koniecznoœci w Bogu w sensie zewnêtrznego przymu-
su i determinacji, to oka¿e siê, ¿e wolnoœæ i koniecznoœæ s¹ w Nim zgodne, s¹
czymœ oczywistym. Aksjomatem dla Boga jest kochaæ, gdy¿ nie mo¿e On zaprze-
czyæ samemu obie. Bóg jest wiêc bytem, który od wiecznoœci komunikuje mi³oœæ.
Od wiecznoœci pragn¹³ nie tylko siebie, ale i œwiata gdy¿ pragn¹³ komunikowaæ
siebie nie tylko sobie, ale i komuœ innemu ni¿ On sam7.

Zanim Bóg stworzy³ œwiat, podj¹³ decyzjê stworzenia, okreœlaj¹c siebie Stwo-
rzycielem. Decyzja ta jest pewnym samoograniczeniem siê Boga na rzecz jednej
z nieskoñczonej liczby mo¿liwoœci. Stworzenie œwiata ró¿nego od siebie jest
pierwszym krokiem ku realizacji wiecznego postanowienia objawienia chwa³y,
która jest istot¹ jego natury. Jak wiêc ju¿ z tego wynika, to przysz³e królestwo
okreœla stworzenie, a nie odwrotnie – stworzenie jest wiêc prawdziw¹ obietnic¹
królestwa. Istniej¹ca w tradycji Koœcio³a reformowanego teologia dekretu stwo-
rzenia „wydanego” przez Boga – wspó³czeœnie pog³êbiona przez K. Bartha – nie
dotyczy tylko stworzenia na pocz¹tku. Równoczeœnie pamiêtano zawsze o wiecz-

6 Tam¿e, s. 115-118; 134-145.
7 Ten¿e, Trinity and the Kingdom, 105-108
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nym królestwie chwa³y, z myœl¹ o którym Bóg stworzy³ niebo i ziemiê. Teologia
reformowana g³osi, ¿e natura Boga jest to¿sama z Jego wiecznym dzia³aniem, a
wiêc decyzja stworzenia jest decyzj¹ istotow¹, a nie arbitraln¹. W istotowej decy-
zji Bóg „nie ma” wyboru. Bo¿y wieczny dekret stworzenia implikuje tu jednoœæ
Jego natury i woli, i dlatego brak jest w ortodoksyjnej teologii reformowanej dy-
wagacji na temat: co Bóg móg³ by³ uczyniæ, a nie uczyni³, oraz czy by³by szczê-
œliwy, gdyby nie stworzy³ œwiata. Samo-udzielenie siê Boga stworzeniom w mi³o-
œci nie jest spraw¹ Jego wolnej woli, ale jest wyraŸnym dzia³aniem Jego wiecznej
natury. Istotowe dzia³anie Boga jest wieczn¹ decyzj¹ Jego woli, a wieczna decy-
zja Jego woli jest Jego istotowym dzia³aniem. Bóg jest, innymi s³owy, nie ca³-
kiem wolny wtedy, gdy mo¿e czyniæ lub nie to co chce; jest w pe³ni wolny gdy
jest w pe³ni sob¹. A w pe³ni i ca³kowicie sob¹ jest w dzia³aniu stwórczym8.

Inne ujêcie rozumienia stworzenia, ró¿ne od teologii dekretu, dostrzega Molt-
mann u P. Tillicha w jego nauce o stworzeniu jako emanacji. ¯ycie Bo¿e i Bo¿e
stwarzanie s¹ jedn¹ i t¹ sam¹ rzecz¹, bo Jego ¿ycie jest istotowo stwórcze, niewy-
czerpane w swej obfitoœci i dlatego Bóg jest Stworzycielem w ca³ej wiecznoœci.
Bóg wiêc nie zdecydowa³ siê niegdyœ na dokonanie stworzenia, ale jest ono iden-
tyczne z Jego ¿yciem. ¯ycie Bo¿e jest stwórcze z powodu swej w³asnej natury.
Cz³owiek potrzebuje a¿ trzech rodzajów czasu, by tê wieczn¹ stwórczoœæ symbo-
lizowaæ – stworzy³, stwarza i dope³ni, Bóg tymczasem jest w swej naturze wiecz-
nie stwórczy: Bóg wiecznie stwarza siebie (Tillich). Reformowana nauka o Bo-
skim dekrecie, dostrzegaj¹ca w Bogu absolutny podmiot, mówi o stworzeniu jako
wywodz¹cym siê z woli Bo¿ej; nauka o emanacji, koncentruj¹c siê na Jego isto-
cie, wywodzi stworzenie z Bo¿ej istoty. Choæ obie drogi myœlenia s¹ dopuszczal-
ne, Moltmann uwa¿a, ¿e przewy¿sza je i integruje koncepcja Boga Stwórcy, który
jest mi³oœci¹: Deus est caritas. Jednoœæ woli i istoty ³¹cz¹ siê w rzeczywistoœci
Boga-mi³oœci. Bóg kocha œwiat t¹ sam¹ mi³oœci¹, któr¹ odwiecznie sam jest.
Stworzenie nie jest demonstracj¹ bezbrze¿nej mocy Boga, ale komunikowaniem
mi³oœci, która nie zna ¿adnych ograniczeñ: creatio ex amore Dei9.

Tradycja chrzeœcijañskiej protologii poœwiêca³a wiele miejsca zagadnieniu
stworzenia ad intra i ad extra. Czy mo¿e jednak istnieæ samo z siebie jakieœ „na
zewn¹trz” wobec Boga? By stworzyæ coœ na zewn¹trz Bóg musia³ najpierw owo
„na zewn¹trz” uczyniæ, tworz¹c jakieœ wolne miejsce w Sobie. Jedynie poprzez
wycofanie siê w Siebie Bóg czyni miejsce dla nihil, w którym nastêpnie staje siê
aktywnie stwórczy. Moltmann korzysta tu z kabalistycznej nauki o samoograni-
czeniu siê Boga: zimsum, opracowanej przez Izaaka Luriê. Luria postawi³ pyta-
nie: jak Bóg, bêd¹cy wszystkim we wszystkim, móg³ stworzyæ „z niczego”, skoro
nie by³o miejsca dla czegoœ takiego jak nic. I odpowiada: pierwszym aktem stwo-

8 Ten¿e, Bóg w stworzeniu, ,s. 157-162.
9 Tam¿e,  161-166.
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rzenia by³ krok do wewn¹trz, skurczenie siê lub wycofanie siê Boga w siebie,
czyni¹c tym samym nihil. Nihil nie jest jednak nicoœci¹ w sensie negacji bytów
stworzonych. Reformowany teolog jest zdania, ¿e nauka o zimsum jest jedyn¹
powa¿n¹ prób¹, jak¹ kiedykolwiek podjêto w zakresie przemyœlenia koncepcji
stworzenia z niczego w sposób teologiczny (korzystali z tej idei tak¿e Miko³aj
z Kuzy, Friedrich Oettinger, Emil Brunner, J. Polkinghorne). Podstawowa myœl
le¿¹ca u podstaw tej doktryny /zimsum/ daje nam mo¿noœæ myœlenia o œwiecie w
Bogu nie padaj¹c jednoczeœnie ofiar¹ panteizmu oraz dostrze¿enia historii Bo-
skiego samo-uni¿enia siê i dziejów ludzkiej wolnoœci w sta³ej relacji obopólnoœci.
Dzia³anie Boga ad extra staje siê wiêc mo¿liwe przez stworzenie owego „extra”.
Creatio ex nihilo na pocz¹tku jest przygotowaniem i obietnic¹ odkupiaj¹cego an-
nihilitio nihili, w którym stworzenie znajdzie Ÿród³o wiecznego istnienia10. Kenoza
czy samo-uni¿enie siê Boga w akcie stworzenia (jeszcze wyraŸniej ni¿ w idei
zimsum obecna w judaistycznej teologii szekina) stanowi temat niejednokrotnie
podejmowany w tradycji chrzeœcijañskiej od Lutra i Miko³aja z Kuzy do E. Brun-
nera. Stwórcza mi³oœæ nie tylko oddaje siê stworzeniu, ale tak¿e siê uni¿a; Bóg
okazuje przemo¿nie sw¹ wszechmoc w akcie uni¿enia siê i samo-ograniczenia.
Tak¿e w ci¹gle trwaj¹cym akcie podtrzymywania stworzenia w istnieniu ods³ania
siê kenoza Stwórcy. Tu Jego moc widzimy jako wszechmocn¹ cierpi¹c¹ cierpli-
woœæ Tego, który z³o¿y³ w rêkach istot stworzonych dzie³o pe³nienia swojej woli i
uœwiêcenia Swego imienia i przez to przyjœcia Jego królestwa11.

Dzie³o Trójcy

 Moltmann opisuje stworzenie wyraŸnie jako proces trynitarny: Ojciec stwarza
przez Syna w Duchu Œwiêtym. Trynitarny wyk³ad teologii stworzenia nie wycho-
dzi od antytezy: Bóg-œwiat, czy boskie-nieboskie, ale próbuje dostrzec imma-
nentn¹ tensjê w samym Bogu, który wchodzi w œwiat i manifestuje przezeñ swoje
istnienie: /.../ w Bo¿ym akcie stworzenia œwiata mo¿emy dostrzec samo-odró¿nie-
nie siê Boga, jak i zarazem samo-identyfikacjê. Ta teologia stworzenia wi¹¿e ze
sob¹ Bo¿¹ transcendencjê i immanencjê wobec œwiata. Wewnêtrzne ¿ycie Boga
ma charakter perychoretyczny: Osoby wzajemnie siê przenikaj¹ i penetruj¹ w mi-
³oœci. Zasada przenikania jest te¿ podstaw¹ rozumienia ekologicznej teologii rze-

10 Ten¿e, Trinity and the Kingdom, s.108-109; Bóg w stworzeniu, s.167-171;  J.Polkinghorne, The God of
Hope and the End of the World, Yale University Press 2002, s.114-115.

11 J. Moltmann, God’s Kenosis in the Creation and Consummation of the World , w: J. Polkinghorne
(red.), The Work of Love. Creation as Kenosis,  Wm .B. Eerdmans Publishing 2001, 144-151.
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czywistoœci ca³ego stworzenia. Moltmann zastanawia siê: jakie jest wewn¹trztry-
nitarne pod³o¿e stworzenia œwiata, który jest z Boga i w Bogu? Tradycyjne poj-
mowanie stworzenia jako opus trinitatis indivisum ad extra pozwala nam jedynie
dostrzec stworzenie jako decyzjê woli Jednego Boga, i nic bardziej precyzyjnego
ponad to nie powiemy. Ale gdy wyjdziemy od wewn¹trztrynitarnych relacji Osób,
to stworzenie uka¿e siê nie tylko jako efekt woli Boga, ale tak¿e mi³oœci. Otó¿,
Ojciec okreœla siebie Stworzycielem w swej mi³oœci do Syna. Stwarza œwiat za
spraw¹ mi³oœci do Syna, a œwiat jest dobry, bo jest wyrazem tej mi³oœci; œwiat jest
tak¿e czymœ Innym ni¿ sam Bóg. Stworzenie jest wiêc w pierwszym rzêdzie re-
zultatem mi³oœci Boga Ojca i nastêpnie zostaje ono przypisane ca³ej Trójcy, ina-
czej ni¿ w tradycji augustyñskiej, gdzie przypisuje siê stworzenie Ojcu, podczas
gdy jest dzie³em Trójcy12.

Opisuj¹c wspólne stwórcze dzie³o Trójcy Moltmann wiele miejsca poœwiêca roli
Ducha Œwiêtego. W ci¹gu dziejów rozwoju chrzeœcijañskiej kreatologii podkreœla-
no przy stworzeniu raczej rolê Ojca lub Syna, nie doceniano jednak wk³adu Ducha
Œwiêtego. A wed³ug tybingeñskiego teologa Nie mo¿na opracowaæ ¿adnej wiary w
stworzenie, która wyklucza³aby Ducha /.../ Stworzenie istnieje jedynie w mocy Du-
cha Bo¿ego, który w nie wkroczy³ (Ps 104, 29n). Gdyby Bóg wycofa³ spoœród niego
swego Ducha, znik³oby ono13. Zasad¹ stworzenia w Duchu jest wspó³dzia³anie i
zgodnoœæ rzeczy, które manifestuj¹ siê w wielostronnych relacjach ³¹cz¹cych rze-
czywistoœæ stworzon¹ i czyni¹cych razem braterstwo stworzeñ. Rdzeñ, zgodnoœæ i
istnienie tych relacji trwa w Duchu Œwiêtym. S³owa œw. Paw³a W Nim ¿yjemy, po-
ruszamy siê i jesteœmy (Dz 17, 28) – oznaczaj¹, ¿e istniej¹ce we wszechœwiecie ko-
relacje s¹ równie pierwotne jak same rzeczy. Duch Œwiêty, okreœlany tak¿e jako
Duch kosmiczny, jest zasad¹ kreatywnoœci na ka¿dym poziomie ¿ycia i w tym sen-
sie jest zasad¹ ewolucji: na ka¿dym stopniu rozwoju tworzy On interakcje, pery-
chorezê i harmoniê. Jest On te¿ zasad¹ indywidualizacji. Wszystkie stworzenia w
Duchu s¹ intencjonalnie otwarte i zmierzaj¹ do zrealizowania swojej potencjalno-
œci. Jeœli Duch kosmiczny jest Duchem Bo¿ym, to œwiat nie mo¿e byæ postrzegany
jako system zamkniêty – œwiat jest otwarty na Boga i Jego przysz³oœæ. Ponadto,
pamiêtaj¹c o tym, ¿e hebrajskie ruah jest rodzaju ¿eñskiego, powinniœmy u¿ywaæ
tak¿e ¿eñskich metafor dla opisania tego Bo¿ego Ÿród³a ¿ycia14.

   Bóg Ojciec stwarza przez Syna, a zarazem poprzez dzia³anie Ducha. Nie
stwarza tylko z chaosu, nie tylko swoim s³owem powo³uje do istnienia ex nihilo,
ale nale¿y powiedzieæ, ¿e tak¿e stwarza z mocy i energii swego Ducha. To moce i
energie Ducha Œwiêtego przerzucaj¹ most miêdzy Stwórc¹ a stworzeniem, Twórc¹

12 Ten¿e, Bóg w stworzeniu, s. 179-193; Trinity and the Kingdom, s.111. Na temat agustyñskiej nauki o
stworzeniu por.: A. Ganoczy, Nauka o stworzeniu, Kraków “M” 1999, 84-88;  P. Jaskó³a, Stwórcze dzie³o
Boga, RWWT Uniwersytet Opolski Opole 2002, s.40-42 (z odnoœnikami).

13 J.Moltmann, Trinity and the Kingdom, s. 111.
14 Ten¿e, Bóg w stworzeniu, s. 47-50, 184-194.
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i Jego dzie³em15. Trynitarne ujêcie stworzenia potrafi uzgodniæ ze sob¹ koncepcjê
stworzenia jako Bo¿ego dzie³a ze stworzeniem pojmowanym jako boska emana-
cja czy jako przelanie siê (Duch Œwiêty jest przecie¿ „wylewany”). Metaforyka
emanacji nale¿y do jêzyka chrzeœcijañskiej pneumatologii. Stworzenie i Duch s¹
w du¿o bli¿szej relacji, ni¿ gdy opiszemy j¹ jako stosunek dzie³a do jego Stwórcy.
Dziêki Duchowi Bóg nie tylko staje naprzeciw swego stworzenia, nie tylko jest
jako Wcielony Syn obroñc¹ i reprezentantem ludzi przez Ojcem. W Duchu Bóg
zamieszkuje w samym cz³owieku. Niegdyœ zamieszkanie Boga – szekina mia³o
miejsce w œwi¹tyni, obecnie w cia³ach mê¿czyzn i kobiet, na koñcu jednak nowe
niebo i nowa ziemia stan¹ siê œwi¹tyni¹ Boga, w której On zamieszka – ca³y
œwiat stanie siê Jego domem16.

 Bóg stworzy³ œwiat z racji swojej mi³oœci do Syna i stworzy³ go te¿ przez
Syna. Bóg widzi œwiat w swoim wiecznym Synu. To dla wspólnoty z Nim prze-
znaczy³ ludzi. Wszystko co jest uczynione, jest po to, by wygl¹da³o przysz³ego
królestwa Syna. Od wiecznoœci Syn jest wiêc przeznaczony, by byæ poœrednikiem
stworzenia (Kol 1, 15-17 i Hbr 1, 2), jego Panem i centrum. Na mi³oœæ Ojca Syn
odpowiada mi³oœci¹ i z tej racji sam œwiat staje siê b³ogoœci¹ i szczêœciem dla
Ojca i Syna. W tym sensie celem stworzenia by³a chwa³a Boga. Chrzeœcijañskie
pojmowanie stworzenia jest wyraŸnie nasycone doœwiadczeniem zbawienia w
Chrystusie. Je¿eli On jest fundamentem zbawienia ca³ego stworzenia to jest tak¿e
podstaw¹ samego istnienia ca³ego stworzenia. A jeœli jest te¿ celem stworzenia, to
by³ Jego fundamentem od wiecznoœci. Ta myœl tkwi u podstaw wiary w Chrystusa
jako poœrednika stworzenia. WyraŸnie chrzeœcijañsk¹ teologiê stworzenia mo¿e-
my utworzyæ tylko wtedy, gdy Chrystus bêdzie postrzegany jako jego poœrednik.
A je¿eli On jest poœrednikiem, to ca³e stworzenie nale¿y pojmowaæ w kategoriach
trynitarnych. Idea stworzenia œwiata jest zawarta ju¿ w samej mi³oœci Ojca do
Syna. Odwieczny Syn jest œciœle zwi¹zany z ide¹ œwiata, jak¹ posiada Ojciec.
Logos, przez którego Ojciec stworzy³, jest drug¹ stron¹ Syna – Syn jest Logosem
w relacji do œwiata. Ojciec wypowiada wieczne s³owo w Duchu i tchnie Ducha
we wiecznym wypowiadaniu S³owa. Przez wiecznego Syna/Logos, przez poœred-
nika Ojciec stwarza œwiat. Dla Jego wcielenia Bóg utrzymuje œwiat w istnieniu.
Syn jest te¿ celem wszelkiego stworzenia i jego wyzwolicielem. W dziele stwo-
rzeniu wiêc ca³a aktywnoœæ wychodzi od Boga Ojca. Lecz z powodu zaanga¿o-
wania Syna jako Logosu i Ducha jako energii (ka¿dego na swój sposób i po rów-
ni) stworzenie musi byæ przypisane jednoœci ca³ej Trójcy. W stwórczej mi³oœci
Bóg jednoczy siê ze stworzeniem, które jest wobec Niego jego Innym, On daje
mu przestrzeñ, czas i wolnoœæ17.

15 Ten¿e,  Trinity and the Kingdom, s.113.
16 Tam¿e, s. 111-114.
17 Ten¿e, Trinity and the Kingdom, s. 102-113.
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Protologia w œwietle eschatologii

Mówi¹c o roli Syna w stworzeniu nale¿y rozwin¹æ jeszcze jeden temat:
w chrzeœcijañskiej tj. mesjañskiej interpretacji stworzenie protologiczne, o którym
mówi Stary Testament, powinno byæ odczytywane w œwietle stworzenia eschatologicz-
nego. Konsekwentnie wiêc, pocz¹wszy ju¿ od Teologii nadziei, Moltmann rozwija
echatologiczne, a nie protologiczne ujêcie odkupienia œwiata i odrzuca tezê, jakoby od-
kupienie by³o restauracj¹ stworzenia i powrotem do rajskich warunków. Proponuje te¿
podjêcie wysi³ku na rzecz odczytania stworzenia i odkupienia w œwietle radykalnej no-
woœci eschatonu. Protologiczne pojmowanie eschatologii pod¹¿a raczej za wzorem reli-
gii epifanijnych i greckiej filozofii ni¿ za Starym Testamentem i zawart¹ w nim teologi¹
obietnicy. Stworzenie protologiczne mia³o ju¿ podstawê w Chrystusie i dlatego Nowy
Testament mówi o Nim jako poœredniku stworzenia (1 Kor 8, 6; Ef 1, 9n; Kol 1, 15nn)18.

 Zagadnienie: protologiczne czy eschatologiczne pojmowanie odkupienia, posiada
rozliczne i daleko id¹ce implikacje. Wed³ug Moltmanna zachodnia tradycja teologiczna
(od Anzelma z Cantenbury, Tomasza z Akwinu i Wyznania Augsburskiego do Karola
Bartha i Hansa Ursa von Balthasara) podziela³a zazwyczaj protologiczne pojmowanie
eschatologii, a winno ono byæ zast¹pione eschatologicznym rozumieniem stworzenia.19

Nie wydaje siê jednak, by owa tradycja by³a a¿ tak wyraŸnie protologicznie zorientowa-
na, jak to widzi teolog z Tybingi, przynajmniej jeszcze nie w staro¿ytnoœci20. Dla Molt-

18 Ten¿e, Theology of Hope. On the Ground and the Implications of a Christian Eschatology, t³. Margaret
Kohl, Fortress Press, Minneapolis 1993, (oryg. niem. 1965), s. 98-106; D.J.Shuurman, Creation, Eschaton
and Ethics. The Ethical Significance of Creation-Eschaton. Relation in the Thought of Emil Brunner and
Jürgen Moltmann, American University Studies. Series VII, “Theology and Religion”.Vol.86, New York,
Peter Lang Publishing 1991, 81-83. Autor skupiaj¹c siê zasadniczo na wczeœniejszych pracach Moltmanna
uwa¿a, ¿e odrzucenie tradycyjnego stanowiska, mówi¹cego, ¿e eschatologia to powrót do warunków
rajskich, wyklucza mo¿liwoœæ uznania ci¹g³oœci miêdzy stworzeniem a eschatonem. Przecz¹ temu jednak
wyraŸnie ju¿ niektóre wczesne jak i dalsze prace Moltmanna pocz¹wszy od Boga w stworzeniu (1985).
Nale¿y jednak zgodziæ siê z Shuurmanem, gdy mówi: odrzucenie przez Moltmanna tezy, ¿e odkupienie jest
odnowieniem, restauracj¹ stworzenia i zwi¹zany z tym wysi³ek na rzecz zrozumienia stworzenia i odkupienia
w œwietle radykalnej nowoœci eschatonu stanowi najbardziej znacz¹cy temat w jego pracach (s.81).

19  Ten¿e, The Future of Creation. Collected Essays,  Philadelphia “Fortress Press” 1979, s. 116; Religion,
Revolution and the Future, New York 1969, 19-41 (cyt. za: Shuurman, dz.cyt., s.81-82); The Coming of God:
Christian Eschatology, t³. Margaret Kohl, Fortress Press, Minneapolis 1996, (wyd. niem. 1995) s. 261nn.

20 Por. J. Delumeau, Historia raju. Ogród rozkoszy, prze³. E. B¹kowska, Warszawa 1996, s.30-38.
Konkretnym przyk³adem tego problemu jest kwestia relacji: „raj” a „niebo”. Mo¿na zasadnie przyj¹æ za
Delumeau (Tam¿e) i B.E.Daley (The Hope of the Early Church. A Handbook of Patristic Eschatology,
Cambridge 1991, s. 31, 57, 75, 121, 138, 158, 231), ¿e tylko niektórzy Ojcowie Koœcio³a uto¿samiali raj
Adama i Ewy z przysz³ym niebiañskim szczêœciem (Grzegorz z Nyssy, Bazyli). Przez wielu raj uto¿samiany
by³ z poœrednim miejscem szczêœliwoœci zmar³ych przed osi¹gniêciem nieba ( Ireneusz, Klemens
Aleksandryjski, Atanazy, Grzegorz z Nyssy, Jan Chryzostom, Augustyn) lub „szko³¹ dusz”, która
przygotowuje je do przysz³ej szczêœliwoœci (Orygenes) . Nawet gdy mówiono o raju jako ogrodzie, to by³ on
ju¿ inny: w œrodku sta³o drzewo uosabiaj¹ce obecnoœæ Chrystusa (Efrem Syryjski). Czêsto przyjmowano
ró¿ne stopnie szczêœliwoœci zbawionych (Ireneusz, Ewagriusz z Pontu, Efrem Syryjski, Apokalipsa Paw³a), a
ci, dla których raj mia³ byæ przeznaczeniem, nie dostêpowali wcale szczêœliwoœci najwy¿szej.
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manna, jak to okreœla, utrata historii i stabilizacja obecnego porz¹dku s¹ rezultatem
protologicznego pojmowania odkupienia. Co wiêcej, teologia odczytuj¹ca odkupie-
nie jako restitutio in integrum wpada w kr¹g opisanego przez Mircea Eliade „mitu
wiecznego powrotu”, w³aœciwego dla myœli greckiej czy hinduskiej, ale nie chrze-
œcijañskiej. Powrót do pocz¹tku bowiem jest powrotem do sytuacji, w której po-
nownie mo¿e pojawiæ siê grzech, który znowu wymaga³ bêdzie odkupienia, i tak
dalej bez koñca21. K³ad¹c nacisk na odczytywanie stworzenia w œwietle eschatycz-
nego novum autor poprawia b³êdn¹ orientacjê, która jego zdaniem trwa w chrzeœci-
jañstwie od II stulecia i polega na integralnej restytucji tego co by³o, zamiast na
zwróceniu siê ku przysz³oœci22. Proces, o którym mówi Moltmann, wyraŸnie wi-
doczny jest od IV wieku, kiedy to zaczê³a zanikaæ pe³na dynamiki eschatologia
oczekiwania bliskiego koñca œwiata. Owe usztywnienie czy wyciszenie siê eschato-
logii wi¹za³o siê z dojœciem do g³osu drugiego nurtu eschatologii Nowego Testa-
mentu, tj. Janowej eschatologii antycypowanej, aktualizuj¹cej siê w teraŸniejszoœci
poprzez Koœció³, który ju¿ teraz niesie zbawienie i uczestniczy w wiecznoœci. Za-
koñczenie epoki przeœladowañ chrzeœcijan równie¿ sprzyja³o ufniejszemu spojrze-
niu na rzeczywistoœæ doczesn¹. Natomiast spo³eczny wymiar oczekiwania paruzji
zosta³ zast¹piony zainteresowaniem dotycz¹cym kresu poszczególnej jednostki,
a ewangelijna bliskoœæ królestwa Bo¿ego za spraw¹ De Civitate Dei zosta³a wyja-
œniona jako realizuj¹ca siê w widzialnym Koœciele23.

Stworzy³ niebo i ziemiê

Dzie³o, jakie Bóg powo³a³ do istnienia, to nie tylko ziemia i jej mieszkañcy.
Stworzenie, o czym niekiedy zdajemy siê zapominaæ, jest œwiatem dwoistym:
niebo i ziemia. Choæ egzegeza Rdz 1,1 (odczytuj¹ca zwrot: „niebo i ziemiê” jako

21 Moltmann, The Coming of God, s. 263. Por. M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, Warszawa  „KR” 1998.
22 Gdy Koœció³ powszechny wykluczy³ Marcjona jako heretyka, pozbawi³ tym samym siebie kategorii

nowoœci /.../ Nie g³osi siê ju¿ incipit vita nova, ale restitutio in integrum, nie pocz¹tek nowego ¿ycia, ale
restytucjê starego w jego integralnoœci. Raj utracony, którego fragmentaryczn¹ pamiêæ posiada nawet
grzesznik, zostaje ponownie odzyskany przez Chrystusa i Koœció³. J. Moltmann,  The Category of the New in
Theology, w: M.Muckenhirn (red.), The Future as the Presence of the Shared Hope, New York 1968, s. 22
(cyt za: Shuurmann, dz.cyt., 81). Jak konkluduje Delumeau, w pierwszych wiekach ¿ycie chrzeœcijañskie  –
zw³aszcza za spraw¹ chrztu œwiêtego zaczêto ogólnie pojmowaæ jako czas powrotu do utraconego raju.
Ten¿e, dz.cyt., 32.

23  Por. P. Müller-Goldkuhle, Pobiblijne przesuniêcie akcentów w historycznym procesie rozwojowym
myœlenia eschatologicznego, „Concilium”, 5 (1969), s. 21-23; N. Cohn, The Pursuit of Millennium.
Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages, London 1984, s. 29; Œw. Augustyn,
O pañstwie Bo¿ym. Przeciw poganom ksi¹g XXII, Warszawa 1977, II, s. 449-452, 456-460 (XX, 7 i 9);
J.N.D. Kelly, Pocz¹tki doktryny chrzeœcijañskiej, t³. J. Mrukówna, Warszawa 1988, s. 339-343.
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w³aœciwy dla mentalnoœci hebrajskiej synonim „œwiata”) nie pozwala na to, by
widzieæ w „niebie” œwiat bytów i rzeczywistoœci duchowych24, Moltmann inter-
pretuje ten tekst z pozycji teologii systematycznej25. I tak, niebo jest szczegól-
nym miejscem zamieszkania Ojca, Syna jest ziemia, a Ducha bêdzie nadcho-
dz¹ca nowa ziemia i nowe niebo, których energi¹ ju¿ teraz On jest. Dwoistoœæ
nieba i ziemi bierze siê st¹d, ¿e stworzenie nieprzerwanie trwa i staje siê, a tak-
¿e jest otwarte na stale w nim obecnego Boga. Dwoisty œwiat swoj¹ jednoœæ
znajduje nie w sobie, ale poza sob¹, w Bogu. W tym sensie œwiat jest systemem
otwartym. Zdeterminowan¹ stron¹ tego systemu jest ziemia, niezdetermino-
wan¹ jest niebo. Niebo stanowi relatywn¹ transcendencjê ziemi, a ziemia rela-
tywn¹ immanencjê nieba. Dla teologa podzia³ na niebo i ziemiê nie jest skost-
nia³ym dualizmem, ale dwoma stronami Bo¿ej stwórczej aktywnoœci. Niebo na-
le¿y pojmowaæ ca³oœciowo w ruchu kreatywnej aktywnoœci Boga – niebo Ojca
to coelum naturae, Syna coelum gratiae, a Ducha coelum gloriae. Jako stwo-
rzone, niebo i ziemia zostaj¹ wprowadzone w trynitarn¹ historiê Boga, i tylko w
tej historii mog¹ one staæ siê zrozumia³e w ca³oœci ich relacji. Niebo natury, nie-
bo Ojca to królestwo Bo¿ych energii, Jego mo¿liwoœci – z bogactwa tych mo¿-
liwoœci Bóg stworzy³ œwiat. Ale jest ono tak¿e królestwem mocy: mo¿liwoœci i
mocy ziemi (st¹d Trony, Panowania Zwierzchnoœci i W³adze w Kol 1, 16). Nie-
bo jest pierwszym œwiatem – œwiatem który Bóg stworzy³, aby z niego móg³
uformowaæ ziemiê. Mo¿liwoœci i moce Boga zawarte w symbolu nieba nie s¹
mo¿liwoœciami i mocami Jego wiecznej istoty per se. S¹ to mo¿liwoœci i moce
Boga, który przeznaczy³ siebie do stania siê Stwórc¹ œwiata ró¿nego od siebie, i
który zawsze pozostaje z nim w ³¹cznoœci. Tak samo jak czas stworzenia poja-
wi³ siê ze stwórczej decyzji Boga, i tak samo jak przestrzeñ stworzenia zaistnia-
³a przez œci¹gniêcie, czy ograniczenie siê Bo¿ej wszechobecnoœci, która wype³-
nia wszystko, tak te¿ Bo¿e mo¿liwoœci i moce opisane terminem „niebo” zosta-
³y okreœlone przez Boskie postanowienie stania siê Stworzycielem i s¹ one
rozwijane przez Stwórcê w czasie i przestrzeni26.

Niebo Jezusa Chrystusa to jest niebo ³aski, ods³ania siê w ruchu Boga, który
sta³ siê cz³owiekiem i umar³ na krzy¿u, w tym ruchu niebo otwiera siê na ziemiê i

24 Por. np. G. Auzou, Na pocz¹tku Bóg stworzy³ œwiat. Historia a wiara, prze³. J.M.Godzimirski
Warszawa IW PAX 1990, s.143-144; J-M.  Fenasse, J. Guillet, Niebo, w: X-L. Dufuor, S³ownik teologii
biblijnej, Warszawa-Poznañ Pallotinum 1985, s.537.

25 Mo¿na zastanawiaæ siê, czy tego typu ekstrapolacja jest uprawniona. Podobna sytuacja, która mo¿e
dostarczyæ „odpowiedzi” Moltmanna na taki zarzut, mia³a miejsce, gdy znawca i zwolennik teologii
Moltmanna, biblista Richard Bauckham z St. Andrews zarzuci³ mu wyci¹ganie nieuprawnionych
egzegetycznie wniosków z pewnych fragmentów Apokalipsy œw. Jana. Teolog z Tybingi odpowiedzia³
w³aœnie, ¿e analizuje je jako teolog systematyk, nie biblista. Por. J. Moltmann, The Bible, the Exegete and
the Theologian,  w: R. Bauckham (red.), God will be all in all. The Eschatology of Jürgen Moltmann,
Edinburgh 1999, s.227-232.

26 J.Moltmann, Bóg w stworzeniu, s.279-292.
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nawzajem. Niebo i ziemia s¹ ca³oœci¹, tworz¹ komuniê w pokoju Jezusa Chrystu-
sa. A gdy niebo otwiera siê, to Bo¿e mo¿liwoœci ukazuj¹ siê w œwiecie realnym,
widzialnym po to, by otworzyæ zamkniête na siebie systemy ¿ycia i doprowadziæ
je w bogatsz¹ przysz³oœæ. Moltmann sprzeciwia siê wszelkim mo¿liwym reduk-
cjom w pojmowaniu nieba: sprowadzeniu go do „miejsca zbawienia dla duszy”
lub ubóstwieniu nieba i uto¿samieniu go z Bogiem. W obydwu przypadkach traci
na tym ziemia, na której nie ma ju¿ miejsca na przysz³e królestwo Bo¿e i któr¹
czeka ju¿ tylko apokaliptyczny ogieñ. „Teologia nadziei” jest przeciwna takiej
redukcji. Bo¿e stworzenie jest z koniecznoœci podwójnym œwiatem nieba i ziemi.
Tê stronê stworzenia, która otwarta jest na Boga, nazywamy niebem. Z nieba i
przez niebo Bóg dzia³a na ziemi. Nale¿y równie¿ rozró¿niæ miêdzy niebem a kró-
lestwem Bo¿ym. Niebo nie jest jeszcze aren¹ królestwa chwa³y, ale miejscem
Bo¿ej obecnoœci. Niebo tak¿e potrzebuje nowego stworzenia; nie jest ono jeszcze
miejscem wiecznego zbawienia i szczêœcia. Mo¿emy przyj¹æ powszechnie uzna-
wan¹ koncepcjê, wed³ug której dusza idzie po œmierci do nieba, lecz nie mo¿emy
uznaæ – w przekonaniu Moltmanna – ¿e jest ona tam ju¿ zbawiona, ale ¿e czeka
ci¹gle na zmartwychwstanie i nowe stworzenie. Przysz³e królestwo chwa³y obej-
mie wiêc now¹ ziemi¹ i nowe niebo, ale ju¿ teraz niebo i ziemia s¹ w sta³ej
wspólnocie stworzenia i komunikacji. To co dzieje siê na ziemi dotyka tak¿e i
nieba27.

Mówi¹c o drugim elemencie dwoistej rzeczywistoœci nieba i ziemi, nale¿y
podkreœliæ kilka elementów charakterystycznych dla teologii Moltmanna. Pracê
Bóg w stworzeniu autor opatrzy³ podtytu³em: Ekologiczna teologia stworzenia.
U¿yty przymiotnik wyraŸnie nawi¹zuje do wspó³czesnego kryzysu ekologicznego
nêkaj¹cego nasz¹ planetê. Posiada on g³êbokie pod³o¿e teologiczne. W naszej
kulturze Bo¿e polecenie: czyñcie sobie ziemiê poddan¹ zosta³o zrozumiane jako
wezwanie do panowania nad natur¹, rz¹dzenia ni¹ i eksploatowanie jej. St¹d na-
sza dzisiejsza sytuacja okreœlana jest przez kryzys ekologiczny ca³ej naukowo-
technicznej cywilizacji oraz przez, dokonywany rêkami cz³owieka, wyzysk œwiata
natury. Jest to kryzys œmiertelny i to nie tylko dla ludzi28. Nasza cywilizacja my-
œl¹cego i ekspansywnego podmiotu zorientowanego na eksploatacjê i dominacjê
tak wyraŸnie znacz¹ca swoje piêtno w ci¹gu historii, w XX wieku da³a dojmuj¹co
odczuæ swój charakter œwiatu przyrody. Obecny kryzys ekologiczny Moltmann
okreœla jako apokaliptyczny. Obecna przez d³ugie stulecia na obrze¿ach czy
gdzieœ pod powierzchni¹ œwiadomoœci chrzeœcijañstwa i europejskiej kultury ten-
dencja manichejska kwalifikowa³a rzeczywistoœæ œwiata natury jako z³¹, prowa-
dz¹c¹ do grzechu i gorsz¹ od ducha. Pamiêæ o tym, ¿e Stwórca uzna³ to, co stwo-
rzy³ za bardzo dobre, jakby zanik³a. Moltmann wyraŸnie rewaloryzuje rzeczywi-

27 Tam¿e, s.296-317.
28  Tam¿e, s. 63.
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stoœæ stworzon¹. Choæ ska¿ona przez grzech, dost¹pi ona nowego stworzenia,
które ju¿ jest przedmiotem têsknoty i wzdychania. Bóg niczego, co stworzy³, nie
zapomina. Inaczej ni¿ w tradycji luterañskiej, mówi reformowany teolog, ten
œwiat nie ulegnie zniszczeniu ale transformacji29.

Miêdzy pierwszym a nowym stworzeniem

Wczytuj¹c siê w bipolarn¹ teologiê pierwszego i nowego stworzenia
u Moltmanna dostrzegamy pytanie o istnienie swoistej dialektyki ci¹g³oœci-nie-
ci¹g³oœci pomiêdzy obydwoma etapami. Podkreœlenie nieci¹g³oœci, w³aœciwe ra-
czej dla wczesnego etapu twórczoœci Moltmanna, pojawia siê, gdy autor akcentu-
je radykaln¹ nowoœæ eschatonu i jego obecn¹ niepoznawalnoœæ. Eschaton nie jest
obecny w historii; rzeczywistoœæ ostateczna nie jest nawet poznawalna w wyda-
rzeniu Jezusa Chrystusa. TeraŸniejszoœæ i przysz³oœæ, doœwiadczenie i nadzieja,
w eschatologii chrzeœcijañskiej stoj¹ wobec siebie w sprzecznoœci30. Jako element
eschatonu mesjañska obecnoœæ Chrystusa w chwale nie mo¿e byæ nawet pomyœla-
na ani wyobra¿ona, pojêcia bowiem formowane s¹ w oparciu o doœwiadczenie,
a obecnoœci jeszcze nie doœwiadczyliœmy31.

WyraŸnie bardziej widoczne jest w twórczoœci Moltmanna przekonanie o ist-
nieniu ci¹g³oœci miêdzy pierwszym a eschatologicznym stworzeniem. Eschaton
mo¿emy ju¿ teraz w jakiœ sposób poj¹æ i poznaæ w doœwiadczeniu dziejów Bo¿ej
obietnicy. Istotne w tej kwestii jest dla Moltmanna pojêcie „antycypacji”, które
teolog z Tybingi precyzuje odró¿niaj¹c je od innych, podobnie stosowanych przez
Karla Rahnera (transpozycja) i Hendrikusa Berkhofa (ekstrapolacja). Antycypacjê
nale¿y postrzegaæ w szerszych ramach zjawiska obietnicy i wype³nienia – wzorcu
dziejów zwi¹zku Izraela z Bogiem.32 Fundament naszej wiedzy eschatologicznej
polega wiêc na obecnym doœwiadczeniu zbawienia, tak jak jest ono chrystolo-
gicznie i antropologicznie doœwiadczane. Moltmann porównuje radykaln¹ no-
woœæ eschatonu z nowoœci¹ zmartwychwstania Chrystusa (novum ultimum) i wi-
dzi je jako analogiczne: œwiat by³ stworzony ex nihilo, podobnie by³o ze zmar-
twychwstaniem Chrystusa i podobnie bêdzie z nowym stworzeniem jako
stworzeniem poprzez unicestwienie nicoœci. Wed³ug Rz 4, 17 stworzenie i zmar-

29 Ten¿e, Bóg w stworzeniu, s. 63nn,  The Coming of God, 268nn.
30 Ten¿e, Theology of Hope, s. 18.
31 Ten¿e, The Church in the Power of Spirit. A Contribution to Messianic Ecclesiology,  t³. M.Kohl,

Minneapolis Fortress Press 1993, s.131. (wyd. niem. 1975).
32 Zjawiska obietnicy i wype³nienia oraz negacji negatywnego tworz¹ razem wzór wizji eschatologicznej.

Ten¿e, The Future of Creation, s.125, a tak¿e s.44.
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twychwstanie s¹ sobie bardzo bliskie; pocz¹tek i koniec, stworzenie i zmartwych-
wstanie nale¿y postrzegaæ razem. Antycypacji Bo¿ej przysz³oœci doœwiadczamy
w ramach historii, gdy Bóg awansem udziela czegoœ z przysz³oœci swego króle-
stwa. Wed³ug tradycji ¿ydowskich taka sytuacja zachodzi, choæ w sposób przery-
wany, w szabacie, w roku szabatowym i roku jubileuszowym. Adoptowana teolo-
gia szabatu odgrywa znacz¹c¹ rolê w Moltmannowskiej wizji stworzenia. Pod-
czas szabatu Bóg przerywa ludzk¹ dzia³alnoœæ i œwiat staje siê miejscem
zamieszkania Boga. To szabat, nie cz³owiek, by³ koron¹ stworzenia; szabat niesie
te¿ przedsmak przysz³ego odkupionego œwiata. ¯ycie w antycypacji Bo¿ej przy-
sz³oœci oznacza pozwolenie na to, by nasza teraŸniejszoœæ zosta³a okreœlona przez
oczekiwan¹ przysz³oœæ królestwa Bo¿ego i jego sprawiedliwoœæ. Antycypowanie
królestwa Bo¿ego nie jest jeszcze samym królestwem, ale ¿yciem, które okreœla-
ne jest przez tê nadziejê33.

Spojrzenie na nowe stworzenie

 Co mo¿na powiedzieæ o przysz³oœci stworzenia, o nowym stworzeniu, które
antycypowane jest w szabacie, na które pierwsze stworzenie jest otwarte, i które
bêdzie pierwszego dope³nieniem? Mówi¹c o ró¿nicy miêdzy pierwszym a nowym
stworzeniem w teologii Moltmanna, D.Shuurman wskazuje na trzy wymiary: am-
biwalencji mo¿liwoœci (nowe stworzenie nie bêdzie ju¿ otwarte na chaos i znisz-
czenie), ograniczenie czasowe (w³aœciwe tylko dla pierwszego) oraz rozmiaru
wolnoœci. Nale¿y dodaæ jeszcze jeden wymiar, chyba fundamentalny, dotycz¹cy
sposobu obecnoœci Stworzyciela we wspólnocie swoich stworzeñ. Tym, co ³¹czy
ten œwiat ze œwiatem przysz³ym, jest szabat. W szabacie Bóg jest obecny w czasie
swoich stworzeñ i jest to dynamiczna obecnoœæ wiecznoœci w czasie, ³¹cz¹ca po-
cz¹tek z koñcem. Z kolei eschatologiczne zamieszkanie Boga w nowym niebie i
nowej ziemi bêdzie obecnoœci¹ Boga w przestrzeni bytów stworzonych34.

Istniej¹ce obecnie stworzenie ukazuje nam siê jako system otwarty, gdy myœli-
my o œwiecie jako historii i ewolucji maj¹cych nieodwracalny charakter: Jeœli nie
mo¿na wyró¿niæ ¿adnego koñca ewolucji, to nale¿y ¿ycie pojmowaæ jako system
samo-transcenduj¹cy siê. Stworzenie jako taki, czyli otwarty system ¿yciowy jest

33 Ten¿e,  The Liberation of the Future and its Anticipation in History, w: R. Bauckham (red.), God will
be all in all, s. 279-286; Theology of Hope, s. 179; The Way of Jesus Christ, 281; The Future of Creation,
s.163-164. Na temat ci¹g³oœci por. tak¿e: The Church in the Power of Spirit, ss.60- 61, 80, 191; Bóg w
stworzeniu, ss. 362-364, 380-384,  408-428. Szerzej na temat szabatu patrz: Bóg w stworzeniu, s. 456-487;
The Way of Jesus Christ, 309-310.

34 D. Shuurman, dz.cyt.,  s. 108-111; J. Moltmann, The Coming of God, s.265-267.
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trojakim systemem: partycypuj¹cym, antycypuj¹cym i nakierowanym na coraz to
bardziej z³o¿on¹ komunikacjê miêdzy ró¿nymi pod-systemami ¿ycia. Wszystkie
indywidualne systemy ¿ycia i materii zale¿¹ w swoim istnieniu od transcendencji,
któr¹ mo¿emy nazwaæ Bogiem. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e œwiat jest otwarty na
Boga tak w ca³oœci, jak i w poszczególnych elementach. Bóg natomiast jest dla
œwiata poza-œwiatowym œrodowiskiem, z którego i w którym œwiat istnieje, jest
Ÿród³em jego mo¿liwoœci i rzeczywistoœci. Z drugiej strony Bóg jest równie¿ by-
tem otwartym na œwiat. Inny wymiar otwartoœci stworzenia ods³ania siê przy ana-
lizie zmiennoœci stworzenia, które nie s¹ czymœ zamkniêtym w sobie, samo-za-
wieraj¹cym siê, ale otwartym na historiê, upadek i zbawienie35. Mówi¹c, ¿e stwo-
rzenie na pocz¹tku jest systemem otwartym, mówimy, ¿e ten pocz¹tek nie tylko
ustanawia warunki umo¿liwiaj¹ce historiê grzechu i odkupienia, a tak¿e jego
ostatecznego spe³nienia. Celem tego stworzenia nie jest powrót do pierwotnych
rajskich warunków, ale objawienie chwa³y Boga: mesjañska wizja stworzenia
mówi o stworzeniu nakierowanym na przysz³¹ chwa³ê. Taki koniec koresponduje
z pocz¹tkiem w tym sensie, i¿ reprezentuje on wype³nienie realnej obietnicy ist-
niej¹cej ju¿ w stworzeniu w zarodku. Nowe stworzenie nieba i ziemi w króle-
stwie chwa³y przewy¿sza wszystko, co mo¿e byæ powiedziane o stworzeniu po-
cz¹tkowym. Otwartoœæ, o której mówimy ukazuje nam, ¿e stworzenie nie jest
dzie³em wykonanym raz na zawsze. Jest ono procesem, rozci¹gaj¹cym siê w cza-
sie i otwartym na przysz³oœæ. Bóg ci¹gle stwarza coœ od nowa i rozwija to, co ju¿
by³ stworzy³. On komunikuje siebie /.../ przez Ducha i S³owo. Stworzyciel wkracza
w swoje stworzenie i prowadzi je naprzód36. Wszystkie otwarte systemy, jakie
wspó³tworz¹ stworzenie, wskazuj¹ poza siebie ku sferze tego, czym maj¹ staæ siê i
teologicznie nale¿y je odczytywaæ jako prawdziwe symbole przysz³oœci, w której
Bóg jest w nich, a one w Bogu, w której s¹ tym, do czego zosta³y przeznaczone.
Taka przysz³oœæ jest te¿ celem Boskiego uni¿enia siê w stworzeniu œwiata37.

Jeœli chrzeœcijañska nadzieja na przysz³oœæ dotyczy nie tylko losu dusz czy na-
wet zmartwychwstania, ale losu ca³ej – od pocz¹tku dobrej – rzeczywistoœci
stworzonej (Ka¿de stworzenie jest bytem, dla którego Chrystus umar³ na krzy¿u
po to, by zgromadziæ je w pojednaniu œwiata38), to chrzeœcijañska eschatologia
musi zostaæ poszerzona do wymiaru eschatologii kosmicznej, gdy¿ w przeciw-
nym razie stanie siê gnostyck¹ doktryn¹ odkupienia, g³osz¹c¹ nie odkupienie
œwiata, ale od œwiata. Niemo¿liwie jest myœlenie o zbawieniu mê¿czyzn i kobiet
bez nowego nieba i nowej ziemi. St¹d obok eschatologii kosmicznej powinna roz-

35 J. Moltmann, Creation as a Process Open to the Future. Anthropology between Evolution and Creation
(T³um. artyku³u z: Ökologische Theologie: Perspektiven zur Orientierung, ed. by Gunter Altner, 1989,
dostêpny w internecie).

36 Ten¿e, The Way of Jesus Christ,  s. 302 ; Bóg w stworzeniu, s. 354.
37 Ten¿e,  God’s Kenosis in the Creation and Consummation of the World, 150-151.
38  Ten¿e, The Way of Jesus Christ, s.307.
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win¹æ siê równie¿ chrystologia kosmiczna (lub natury). Taka chrystologia ko-
smiczna ujmowa³aby razem proces stworzenia jako creatio originalis, continua
i nova. W tym aspekcie mediacja Chrystusa by³aby trojaka. Chrystus jako: pod-
stawa stworzenia wszystkich rzeczy; moc napêdzaj¹ca ewolucjê stworzenia; od-
kupiciel ca³ego stworzenia39.

Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania nad wybranymi elementami kreatologii
orêdownika „teologii nadziei” zauwa¿amy, ¿e udanie ³¹czy on stare z nowym.
Siêgaj¹ca Listu do Kolosan i Augustyna tradycja odczytywania stworzenia jako
dzie³a Trójcy Œwiêtej zostaje wykorzystana do opracowania teologii stworzenia,
które nie jest tylko jednorazowym dzie³em przesz³oœci, ewentualnie podtrzymy-
wanym jeszcze w istnieniu, ale w sposób wyraŸny jest otwarte i wskazuje ca³ym
sob¹ na przysz³oœæ. Trynitarne ujêcie stworzenia potrafi uzgodniæ ze sob¹ kon-
cepcjê stworzenia jako Bo¿ego dzie³a ze stworzeniem pojmowanym jako boska
emanacja. Pierwsze stworzenie jêczy i wzdycha do nowego, gdy¿ ono jest jego
dope³nieniem. Dopiero mesjañska teologia stworzenia, a wiêc budowana w œwie-
tle zbawczego wydarzenia Jezusa Chrystusa ukazuje, ¿e dzie³a szeœciu dni Bóg
nie zakoñczy³ dnia siódmego. St¹d proponowane w tradycji i dziœ przez egzege-
tów t³umaczenie Rdz 1,1a: Na pocz¹tku stworzenia nieba i ziemi, lub: Gdy Bóg
zacz¹³ stwarzaæ40 lepiej wydaj¹ siê oddawaæ ci¹gle trwaj¹cy, wci¹¿ nie dope³nio-
ny charakter dzie³a stworzenia ni¿ przek³ad tradycyjny. Krótko mo¿na wiêc po-
wiedzieæ, ¿e Moltmannowska nauka o stworzeniu zwraca nasz wzrok ku przy-
sz³oœci, a nie przesz³oœci.

Wiele uwagi poœwiêca Moltmann teologii szabatowego odpoczynku. Czasem
mo¿na nawet odnieœæ wra¿enie, ¿e szabat przejmuje nieco z prerogatyw „dnia
ósmego”, „œwiêta zmartwychwstania”41, gdy jest opisywany jako antycypacja no-
wego stworzenia istniej¹ca w stworzonym czasie. Budzi siê te¿ pytanie, czy autor
aby nie zapomina o innych sposobach obecnoœci Boga w œwiecie stworzonym:
w Koœciele, sakramentach, S³owie Bo¿ym, w sercach wierz¹cych – czyli drogach
obecnoœci Boga w³aœciwych dla epoki Nowego Przymierza. Mo¿na jednak zgo-
dziæ siê z Moltmannem, ¿e szabat, tak wa¿ny jeszcze dla judeochrzeœcijan, doma-
ga siê pewnej rehabilitacji i wypracowania sposobu obchodzenia razem szabatu i
niedzieli. Dzieñ szósty ma tak¿e silny wydŸwiêk ekologiczny nios¹c ze sob¹ na-
kaz udzielenia stworzeniu odpoczynku (od bezustannej eksploatacji) i docenienia
w nim Bo¿ej rêki. Teologia szabatu (inspirowana pracami A. Heschela i F. Rosen-

39 W ten sposób Moltmann rozwija dawn¹ protestanck¹ doktrynê  trojakiego urzêdu Chrystusa (officium
regium Christi): Chrystus króluje w królestwie natury, ³aski  i chwa³y (Regnum naturae, gratiae et gloriae).
Tam¿e, 178, 274-291; The Coming of God 259n.

40 Por. np. G. Auzou, dz.cyt., s. 134-135 (z przypisami).
41 Gdy autor mówi razem o szabacie i niedzieli (Bóg w stworzeniu, s. 481nn) przyznaje wtedy, ¿e szabat

zwraca nasze spojrzenie ku dzie³u stworzenia, podczas gdy niedziela ka¿e spojrzeæ do przodu, ku przysz³oœci
stworzenia.
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zweiga), razem z kabalistyczn¹ ide¹ zimsum czy szekina ods³ania pog³êbiaj¹cy siê
duchowy szacunek, jaki autor ¿ywi wobec judaizmu.

Cenne jest zwrócenie uwagi na stworzenie i ci¹g³e istnienie nieba jako drugiej
strony rzeczywistoœci stworzonej. I ono jednak w swej obecnej postaci tak¿e po-
trzebuje nowego stworzenia, bowiem niebo nie jest jeszcze miejscem wiecznego
zbawienia i szczêœcia. Moltmann podkreœla, ¿e to dopiero przysz³e królestwo
chwa³y, królestwo Bo¿e obejmie now¹ ziemi¹ i nowe niebo, przewy¿szaj¹c po-
cz¹tkowe rajskie warunki. W pewnym zamêcie s³ownika eschatologii chrzeœcijañ-
skiej, gdzie terminy: niebo, raj, królestwo Bo¿e, nowe niebo i nowa ziemia tre-
œciowo zachodz¹ na siebie i nie s¹ doprecyzowane, Moltmann dokonuje wiêc
uporz¹dkowania dziêki swej eschatologicznej, a nie protologicznej koncepcji
stworzenia otwartego na przysz³e dope³nienie.
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WSPÓLNOTA WIECZERZY PAÑSKIEJ

W Wielki Czwartek, 17 kwietnia 2003 r., papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ swoj¹ ko-
lejn¹ czternast¹ encyklikê zatytu³owan¹ „Ecclesia de Eucharistia. O Eucharystii
w ¿yciu Koœcio³a”1, w której zdecydowanie odrzuca mo¿liwoœæ wspólnej Wiecze-
rzy Pañskiej miêdzy katolikami i protestantami. W uzasadnieniu stwierdza, ¿e zbyt
du¿e s¹ jeszcze ró¿nice miêdzy obydwoma partnerami w sprawach nauki wiary.
Papie¿ ocenia negatywnie wszelkie przypadki praktykowania przez katolików inter-
komunii z innymi chrzeœcijanami. Domaga siê pos³uszeñstwa i przypomina katoli-
kom o zakazie uczestnictwa w ewangelickiej Wieczerzy Pañskiej. Z perspektywy
rzymskiego urzêdu nauczycielskiego sakrament ten udzielany w Koœcio³ach ewan-
gelickich jest pozbawiony „wa¿noœci”. Wed³ug tradycji rzymskokatolickiej upraw-
nienie do jego udzielania maj¹ wy³¹cznie kap³ani, którzy zostali wyœwiêceni przez
biskupa bêd¹cego w posiadaniu sukcesji apostolskiej i znajduj¹cego siê w eklezjal-
nej jednoœci z biskupem Rzymu. Papie¿ ¿ali siê w encyklice na „nadu¿ycia”
w praktyce eucharystycznej. Kto nie baczy na istniej¹ce ró¿nice w sprawach wiary,
ten redukuje Wieczerzê Pañsk¹ do „uczty braterskiej” – stwierdza.

7 kwietnia 2003 r., tj. dziesiêæ dni przed encyklik¹ papiesk¹, trzy instytuty eku-
meniczne w Niemczech i Francji – Instytut Badañ Wyznaniowych Zwi¹zku Ewan-
gelickiego w Bensheim, Instytut Badañ Ekumenicznych Œwiatowej Federacji Lute-
rañskiej w Strasburgu i Instytut Badañ Ekumenicznych Wydzia³u Teologii Katolic-
kiej Uniwersytetu w Tybindze – we wspólnie opracowanej broszurze zatytu³o-
wanej: „Wspólnota Wieczerzy Pañskiej jest mo¿liwa. Tezy w sprawie goœcinnoœci

1 Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia. O Eucharystii w ¿yciu Koœcio³a,
Kraków 2003.
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eucharystycznej”2 dosz³y do wniosku, ¿e praca ekumeniczna osi¹gnê³a stan, który
umo¿liwia przejœcie od duszpasterstwa „stanu wyj¹tkowego” do oficjalnego prakty-
kowania eucharystycznej goœcinnoœci. Instytuty wzywaj¹ Koœcio³y, aby wreszcie
przyswoi³y i zastosowa³y w praktyce wyniki ekumenicznych rozmów na temat Wie-
czerzy Pañskiej. Nie ma ju¿ wystarczaj¹cych powodów teologicznych dla odmawia-
nia eucharystycznej goœcinnoœci – ona jest mo¿liwa bez potrzeby osi¹gniêcia uprzed-
nio ca³kowitej zgody w rozumieniu Eucharystii, jak równie¿ urzêdu i Koœcio³a.

W swoim studium instytuty opowiadaj¹ siê za goœcinnoœci¹ eucharystyczn¹
jako normalnym przypadkiem w ¿yciu ludzi, którzy praktykuj¹ ze sob¹ inten-
sywn¹ wspólnotê ekumeniczn¹. Przy okazji powo³uj¹ siê na ma³¿eñstwa i rodziny
o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej, cz³onków ekumenicznych grup roboczych
i sytuacje, w których chrzeœcijanie uczestnicz¹ w œlubach, chrztach, nabo¿eñ-
stwach po³¹czonych z bierzmowaniem lub konfirmacj¹ w koœciele innej konfesji.

Za pomoc¹ jedenastu tez, którym towarzysz¹ krótkie „objaœnienia”, „stan dysku-
sji” i „perspektywy”, instytuty uzasadniaj¹, dlaczego dla nich czas dojrza³ na wyci¹-
gniêcie praktycznych konsekwencji z wyników prowadzonego od 25 lat dialogu eku-
menicznego. Spodziewaj¹ siê, ¿e Koœcio³y powa¿nie przemyœl¹ mo¿liwoœæ wzajem-
nego uznania siê za uprawniony przejaw jednego Koœcio³a Jezusa Chrystusa.

W swoich tezach instytuty stwierdzaj¹, ¿e nie fakt dopuszczenia ochrzczonych
chrzeœcijan do wspólnej Wieczerzy Pañskiej, lecz niedopuszczenie do niej wyma-
ga uzasadnienia. W piœmie towarzysz¹cym instytuty stwierdzaj¹: W trwaj¹cej po-
nad pó³tora roku intensywnej pracy zadaliœmy sobie wielki trud opracowania do-
kumentu, który pod wzglêdem teologicznym, jak i pastoralnym stoi na gruncie
rzeczywistoœci. Naszym pragnieniem jest pe³ne wykorzystanie istniej¹cych ekume-
nicznych mo¿liwoœci. Jednoczeœnie chcemy jednak te¿ respektowaæ istniej¹ce jesz-
cze ograniczenia. Opowiadamy siê za tym, aby istniej¹ce ju¿ dzisiaj mo¿liwoœci
korzystania z goœcinnoœci eucharystycznej w jednostkowych przypadkach lub w
szczególnych sytuacjach nadzwyczajnych sta³y siê oczywistoœci¹ w ¿yciu jedno-
stek i grup, które wykazuj¹ prawdziwe zainteresowanie ekumeniczne i praktykuj¹
wspólnotê ekumeniczn¹ tak¿e w ¿yciu codziennym.

Staraliœmy siê nadaæ naszemu dokumentowi strukturê i szatê jêzykow¹, które
mo¿liwie szerokiemu krêgowi czytelników – osobom na kierowniczych stanowi-
skach, teologom i cz³onkom parafii – umo¿liwi¹ dostateczne zapoznanie siê z pod-
jêt¹ tematyk¹ i ewentualne w³¹czenie siê do dyskusji nad ni¹. W rezultacie po-
wsta³ apel, który nie jest skierowany przeciw nikomu, lecz konsekwentnie kieruje
spojrzenie na ekumeniczn¹ przysz³oœæ Koœcio³ów.

Poni¿ej publikujemy wstêpny apel, tezy wraz z objaœnieniami i wynikaj¹ce
z nich konsekwencje.

K.K.

2 Abendmahlgemeinschaft ist möglich. Thesen zur eucharistischen Gastfreundschaft, Frankfurt/Main 2003.
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Wspólnota Wieczerzy Pañskiej jest mo¿liwa

Tezy w sprawie goœcinnoœci eucharystycznej

Nasz apel

Wspó³pracuj¹ce ze sob¹ instytuty ekumeniczne zabieraj¹ g³os za pomoc¹ „Tez
w sprawie goœcinnoœci eucharystycznej”, gdy¿ chc¹ w ten sposób udzieliæ nowe-
go impulsu potrzebnej dyskusji ekumenicznej w sprawie wspólnej praktyki eu-
charystycznej. Czynimy to w interesie ludzi, którzy od wielu lat s¹ zaanga¿owani
ekumenicznie i dla których sta³o siê oczywistoœci¹ wspólne ¿ycie w ramach po-
wi¹zanych ekumenicznie partnerstw, projektów i wspólnot lokalnych. Jako insty-
tuty podejmujemy przede wszystkim kwestie dotycz¹ce ekumenicznego wspó³¿y-
cia ewangelików i katolików, aczkolwiek maj¹ one oczywiœcie równie¿ znaczenie
dla dialogu z innymi chrzeœcijanami i Koœcio³ami. Celem naszych tez jest udoku-
mentowanie i uzasadnienie, ¿e eucharystyczna goœcinnoœæ w sensie otwartego za-
praszania chrzeœcijan innych wyznañ do udzia³u we wspólnocie sto³u z Chrystu-
sem jest mo¿liwa a w wielu wypadkach nawet wskazana mimo jeszcze istniej¹-
cych ró¿nic w teologicznym rozumieniu i praktykowaniu tego sakramentu
w ¿yciu Koœcio³ów. Chrzeœcijanom, którzy na podstawie ju¿ prze¿ywanego eku-
menicznego partnerstwa odczuwaj¹ duchow¹ potrzebê praktykowania wspólnoty
Sto³u Pañskiego z wyznawcami innych Koœcio³ów, nie wolno zabraniaæ tej otwar-
tej goœcinnoœci. Szczególnie trzeba mieæ tu na wzglêdzie ma³¿eñstwa i rodziny o
ró¿nej przynale¿noœci konfesyjnej, jak równie¿ cz³onków ekumenicznych krêgów
roboczych i grup, ale tak¿e sytuacje, w których chrzeœcijanie uczestnicz¹ w œlu-
bach, chrztach, nabo¿eñstwach powi¹zanych z bierzmowaniem lub konfirmacj¹
lub w pogrzebach w koœciele innej konfesji. W rzeczywistoœci w³aœnie dla eku-
menicznie aktywnych chrzeœcijan sta³o siê w szerokiej mierze oczywistoœci¹
przyjmowanie zaproszenia do wspólnego ³amania chleba, gdy z konkretnych oka-
zji uczestnicz¹ w nabo¿eñstwie innego Koœcio³a. Od przesz³o 25 lat wielu chrze-
œcijan naszego krêgu kulturowego z wzrastaj¹c¹ niecierpliwoœci¹ oczekuje, ¿e
Koœcio³y wyci¹gn¹ konsekwencje z ekumenicznych rozmów wskazuj¹cych na
konsens lub konwergencjê w nauce o Wieczerzy Pañskiej. Chrzeœcijanie ci ocze-
kuj¹, ¿e nast¹pi rewizja stanowiska w praktyce dopuszczania do Wieczerzy Pañ-
skiej lub Eucharystii. Nasze tezy nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci: praca ekumenicz-
na osi¹gnê³a stan, który ma konsekwencje nie tylko dla indywidualnych chrzeœci-
jan. Umo¿liwia on przejœcie od „duszpasterstwa stanu wyj¹tkowego” do
oficjalnego praktykowania goœcinnoœci eucharystycznej. Poniewa¿ nie ma ju¿
wystarczaj¹cych przyczyn teologicznych uzasadniaj¹cych odmowê, przeto ape-



79

WSPÓLNOTA WIECZERZY PAÑSKIEJ

lujemy o dopuszczenie mo¿liwoœci goœcinnoœci eucharystycznej jako stanu nor-
malnego w ¿yciu ludzi, którzy praktykuj¹ ze sob¹ intensywn¹ wspólnotê ekume-
niczn¹. Ni¿ej zamieszczone tezy streszczaj¹ powody naszego apelu.

Tezy

Teza 1

Nie fakt dopuszczenia ochrzczonych chrzeœcijan do wspólnej Wieczerzy
Pañskiej, lecz niedopuszczenie do niej wymaga uzasadnienia.

Objaœnienie
Równie¿ dzisiaj wszystkie Koœcio³y reprezentuj¹ stanowisko, ¿e warunkiem

pe³nej wspólnoty Wieczerzy Pañskiej jest pe³na wspólnota koœcielna. Tymczaso-
we formy wspólnoty Wieczerzy Pañskiej rozwinê³y siê dopiero u progu wspó³-
czesnego ruchu ekumenicznego na prze³omie XIX i XX wieku.

W okresie poprzedzaj¹cym wspó³czesny ruch ekumeniczny wszystkie Koœcio-
³y, kieruj¹c siê zasad¹, ¿e wspólnota koœcielna wyra¿a siê we wspólnocie Wiecze-
rzy Pañskiej, praktykowa³y wy³¹cznie „zamkniêt¹ komuniê” i zasadniczo wy³¹-
cza³y trzy grupy osób ze swojej wspólnoty: (1) nieochrzczonych, (2) wy³¹czo-
nych z powodu b³êdnowierstwa, (3) wy³¹czonych przejœciowo z powodu
na³o¿onych kar koœcielnych. Do dnia dzisiejszego ten rodzaj komunii praktykuj¹
Koœcio³y prawos³awne i w zasadzie równie¿ Koœció³ rzymskokatolicki oraz nie-
które Koœcio³y protestanckie.

Wspó³czesny ruch ekumeniczny, na podstawie teologicznego odkrycia, ¿e ist-
nieje „jednoœæ dana z góry w Chrystusie”, przyczyni³ siê do wzrostu przekonania
wœród chrzeœcijan ró¿nych wyznañ, ¿e ich koœcielne roz³amy trzeba widzieæ
w nowym œwietle. Dlatego te¿ wspólnotê Wieczerzy Pañskiej nale¿y rozpatrywaæ
w zró¿nicowany sposób i stopniowo wprowadzaæ j¹ w ¿ycie.

Teza 2

Zachodzi sprzecznoœæ pomiêdzy prze¿ywan¹ lokalnie wspólnot¹ ekumeniczn¹
a brakiem wspólnoty Wieczerzy Pañskiej. Fakt ten os³abia œwiadectwo powierzone
Koœcio³om i sprawia, ¿e w obliczu spo³ecznych wyzwañ ich wizerunek staje siê
niewiarygodny.

Objaœnienie
W miêdzyczasie w wielu miejscach sta³o siê rzecz¹ oczywist¹, ¿e chrzeœcijanie

utrzymuj¹ ze sob¹ kontakty bez baczenia na granice konfesyjne. Istnieje wielu
katolików i ewangelików, którzy dziel¹ siê wzajemnie wa¿nymi obszarami swoje-
go ¿ycia. Wspólnie poœwiadczaj¹ i potwierdzaj¹ swoj¹ wiarê czy to w ma³¿eñ-
stwach o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej, które dziêki ich ¿yciu koœcielnemu
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i ekumenicznemu staj¹ siê ma³¿eñstwami wyznaniowego pojednania, czy to
w ekumenicznych grupach dialogowych i roboczych, czy to w zaanga¿owaniu
misyjnym, diakonackim, spo³ecznym lub politycznym. Dla coraz wiêkszej liczby
ludzi jest rzecz¹ niezrozumia³¹, ¿e jako chrzeœcijanie praktykuj¹ ¿yw¹ wspólnotê
wykraczaj¹c¹ poza granice w³asnych Koœcio³ów i swoj¹ moc ¿yciow¹ czerpi¹
z tych samych Ÿróde³, tj. z Pisma Œwiêtego i starokoœcielnych wyznañ wiary,
z Chrztu i Wieczerzy Pañskiej, lecz uroczystoœæ Wieczerzy Pañskiej, jako „chleb i
wino ¿ycia”, mog¹ obchodziæ wy³¹cznie w obrêbie w³asnego Koœcio³a konfesyj-
nego. Wewn¹trzchrzeœcijañskie doœwiadczenia ekumeniczne przyczyniaj¹ siê po-
nadto do wzrostu œwiadomoœci, ¿e dziel¹ce ró¿nice os³abiaj¹ zadanie Koœcio³a
w dziedzinie dawania œwiadectwa. Jeœli chrzeœcijanie maj¹ stanowiæ jednoœæ, aby
œwiat uwierzy³ (J 17, 21), wówczas jej brak w nauce i ¿yciu zaciemnia ich wiary-
godnoœæ w œwiecie i wobec œwiata.

Teza 3

W licznych wyj¹tkowych przypadkach ju¿ dzisiaj dopuszcza siê pojedyncze osoby do
wspólnoty Wieczerzy Pañskiej.

Objaœnienie
Stale, przez powo³ywanie siê na œcis³¹ ³¹cznoœæ miêdzy wspólnot¹ euchary-

styczn¹ i wspólnot¹ koœcieln¹ w rozumieniu rzymskokatolickim, kwestionuje siê
mo¿liwoœæ proponowanej tutaj wspólnoty Wieczerzy Pañskiej. Przytoczone
przyk³ady pokazuj¹, ¿e pogl¹d ten nie obejmuje ca³ej rzeczywistoœci koœcielnej,
równie¿ nie urzêdowo-oficjalnej, która mo¿e byæ równie¿ wyrazem „katolickiej
ró¿norodnoœci”.

Jeœli jednak przyj¹æ zasadê, ¿e wyj¹tki nie zajmuj¹ przestrzeni „pozateologicz-
nej”, lecz podlegaj¹ teologicznemu uzasadnieniu, wówczas liczne oficjalne wyj¹t-
ki od uregulowañ koœcielnych œwiadcz¹ o istnieniu nowego teologicznego sposo-
bu myœlenia. Sk³aniaj¹ one do dalszej, opartej na mocnych podstawach pracy teo-
logicznej, maj¹cej powi¹zanie z rzeczywistoœci¹ koœcieln¹.

Teza 4

Chrzest jest bram¹ do wspólnoty Koœcio³a, Cia³a Chrystusa, które za ka¿dym razem
konstytuuje siê na nowo w Wieczerzy Pañskiej.

Objaœnienie
Chrzest w imieniu Trójjedynego Boga wi¹¿e ochrzczonych z Chrystusem, w³¹-

czaj¹c ich w Jego Cia³o. W Wieczerzy Pañskiej Cia³o Chrystusa zostaje za was
wydane; przez wspó³uczestnictwo w Nim wielu jest jednym cia³em (1 Kor 10, 17).
Dlatego rzecz¹ w³aœciw¹ jest rozumienie chrztu jako warunku dopuszczenia do
Wieczerzy Pañskiej. Tak w chrzcie jak w Wieczerzy Pañskiej chodzi o Cia³o
Chrystusa, aczkolwiek w ró¿ny sposób: w chrzcie o jednorazowe w³¹czenie
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w Cia³o Chrystusa, w Wieczerzy Pañskiej o to, ¿e zmartwychwsta³y Ukrzy¿owa-
ny przez dawanie samego siebie w Duchu Œwiêtym stale na nowo stwarza Cia³o
Chrystusa, zachowuje je i przyczynia siê do jego wzrostu.

Teza 5

Jezus Chrystus zaprasza do Wieczerzy Pañskiej. On jest dawc¹ i darem. Wy³¹cznie
w Jego imieniu i na Jego polecenie Koœció³ wypowiada zaproszenie. Tutaj nie mo¿e
byæ dowolnoœci, lecz wszystko musi dziaæ siê zgodnie z wol¹ Jezusa Chrystusa.

Objaœnienie
Koœcio³y s¹ zgodne co do tego, ¿e sam Jezus Chrystus, jako dawca i dar, za-

prasza do Wieczerzy Pañskiej/Eucharystii. Gromadzimy siê w Jego Duchu.
Wszystkie czynnoœci koœcielne – sposób sprawowania Uczty Pañskiej przez
wspólnotê wierz¹cych, osoba przewodz¹ca z polecenia Chrystusa, sposób zwia-
stowania i przybli¿ania Jego pos³annictwa – maj¹ swój sens i uzasadnienie
w tym, by s³u¿yæ samouobecnianiu Jezusa Chrystusa. Koœció³ wobec uroczysto-
œci eucharystycznej nie zajmuje pozycji nadrzêdnej, lecz s³u¿ebn¹. Nie jest on
„dysponentem” Uczty Pañskiej. Jest i pozostaje raczej stale Koœcio³em przyjmu-
j¹cym, mimo ¿e to on w³aœnie w Jego imieniu zaprasza do Sto³u Pana. Tym sa-
mym jednak ponosi te¿ odpowiedzialnoœæ za to, ¿eby eucharystyczna pami¹tka
obchodzona by³a zgodnie z jej ustanowieniem. Czyni¹c to, co nam zosta³o powie-
rzone, przyczyniamy siê do nieustannej budowy Koœcio³a i artyku³owania naszej
odpowiedzi. Nasz¹ odpowiedzi¹ jest dziêkczynienie: Eucharystia.

Dlatego udzia³ we wspólnocie komunijnej nie jest bynajmniej czymœ dowol-
nym lub pozbawionym nastêpstw, lecz wymaga wiary i gotowoœci wspólnego
wyznawania Jezusa Chrystusa wraz ze zgromadzon¹ wspólnot¹ oraz prowadzenia
zgodnego z t¹ wiar¹ trybu ¿ycia. Ta okolicznoœæ sk³oni³a ju¿ pierwsze wspólnoty
chrzeœcijañskie do ostrzegania swoich cz³onków przed niegodnym spo¿ywaniem
Wieczerzy (1 Kor 11, 26-34). To ostrze¿enie nie by³o oczywiœcie rozumiane jako
ekskomunika, lecz jako powa¿ne napomnienie do zbadania samego siebie, zanim
przyst¹pi siê do spo¿ywania chleba i picia kielicha. Poniewa¿ chodzi o wspólnotê
Cia³a Chrystusowego, przeto chrzest sta³ siê oczywistym warunkiem uczestnic-
twa w Wieczerzy Pañskiej. Równie¿ utar³ siê zwyczaj upewniania siê, czy inne
Koœcio³y lokalne dziel¹ z nami tê sam¹ wiarê i to samo ¿ycie kultowe.

Teza 6

Wspólnota Wieczerzy Pañskiej siêga dalej ni¿ wspólnota koœcielna.

Objaœnienie
Podstaw¹ Koœcio³a i jego jednoœci jest dzia³anie Trójjedynego Boga przez S³o-

wo i Sakrament. Dzia³anie to sprawia, ¿e chrzeœcijanie staj¹ siê jednoœci¹ w Chry-
stusie i pomiêdzy sob¹ we wszystkich epokach i miejscach.
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Chrzest w³¹cza w Cia³o Chrystusa i prowadzi do wspólnoty z Koœcio³em
wszystkich epok i miejsc („Koœció³ uniwersalny”, „Koœció³ wyznania wiary”,
„Koœció³ Jezusa Chrystusa”); jednoczeœnie chrzest w³¹cza do konkretnego histo-
rycznego Koœcio³a („Koœció³ lokalny”).

Odpowiednio do tego stanu rzeczy w uroczystoœci Wieczerzy Pañskiej przeja-
wia siê nie tylko wspólnota Koœcio³a lokalnego, lecz tak¿e wspólnota z Koœcio-
³em uniwersalnym, Koœcio³em o zasiêgu œwiatowym. Tak wiêc Eucharystia jest
znakiem i instrumentem jednoœci zarówno Koœcio³a lokalnego jak uniwersalnego.
Pomiêdzy wspólnot¹ Wieczerzy Pañskiej i wspólnot¹ koœcieln¹ nie wystêpuje
przeto stosunek symetryczny. Bez konkretnej wspólnoty jakiegoœ Koœcio³a nie
by³oby Wieczerzy Pañskiej, ale bez Bo¿ego dzia³ania nie by³oby ani Wieczerzy
Pañskiej, ani Koœcio³a. Jak Koœció³ uniwersalny siêga dalej ni¿ granice Koœcio³a
lokalnego, tak równie¿ wspólnota spowodowana dzia³aniem Boga w Wieczerzy
Pañskiej Koœcio³ów siêga dalej ni¿ granice wspólnoty, która tworzy siê w Koœcie-
le lokalnym lub we wspólnocie Koœcio³ów lokalnych.

Teza 7

¯ycie Koœcio³a jako wspólnoty opiera siê na zwiastowaniu, nabo¿eñstwie i s³u¿bie dla
œwiata. Warunkiem wspólnoty koœcielnej jest przyjêcie tych elementów i wspólnego
rozumienia fundamentu Koœcio³a, natomiast nie zachodzi potrzeba akceptowania
jego konkretnego historycznego kszta³tu.

Objaœnienie
Koœció³ wed³ug Nowego Testamentu mo¿na poznaæ po tym, ¿e ludzie trwaj¹

w nauce aposto³ów i we wspólnocie, w ³amaniu chleba i na modlitwach (Dz 2, 42).
Te podstawowe elementy ¿ycia koœcielnego s¹ zarazem kryteriami wspólnoty koœciel-
nej: zgodnoœæ w œwiadectwie wiary (martyria), kulcie (leiturgia) i s³u¿bie spo³ecznej
(diakonia) jako wymiary wspólnoty Cia³a Chrystusowego (koinonia). Od tych podsta-
wowych elementów nale¿y odró¿niæ ka¿dorazowe formy konfesyjne, w których jest
mo¿liwa uprawniona ró¿norodnoœæ. Kwestia funkcji urzêdu z mocy ordynacji poja-
wia siê tutaj przede wszystkim w kontekœcie rozumienia Wieczerzy Pañskiej.

Teza 7.1

Wspólne pogl¹dy w sprawach wiary: ró¿ne pogl¹dy na œwiadectwo koœcielne
i wi¹¿¹c¹ wyk³adniê wspólnej wiary w Jezusa Chrystusa jako zbawienie œwiata nie
musz¹ byæ czynnikiem koœcielno-roz³amowym.

Objaœnienie
Miêdzy ewangelikami i katolikami rzymskimi istnieje zgodnoœæ w central-

nych prawdach wiary. Fundamentem wiary jest dla nich ¿ycie i dzie³o Jezusa
Chrystusa poœwiadczone w Ewangeliach: w cierpieniu, œmierci i zmartwych-
wstaniu Chrystusa poznaj¹ oni rzeczywistoœæ Boga. Biblia jako „Pismo Œwiête”
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jest im wspólna jako Ÿród³o wiary, wspólne s¹ im tak¿e Modlitwa Pañska i sym-
bole starokoœcielne jako wyraz wiary jednego, œwiêtego, katolickiego i apostol-
skiego Koœcio³a. W ramach tej wspólnoty w zakresie fundamentów wiary Ko-
œcio³y ró¿nie jednak rozk³adaj¹ swoje akcenty. Zró¿nicowanie miêdzy nimi
wprowadzaj¹ instancje poœwiadczania wspólnej wiary (Pismo Œwiête, Tradycja,
urz¹d koœcielny, zmys³ religijny ludu Bo¿ego, teologia). Gdy stosuje siê rozró¿-
nienie miêdzy w³asnym wyk³adem wiary a moc¹ autointerpretacji S³owa Bo¿e-
go i gdy mimo ró¿nic dochodz¹ do g³osu wspólne pogl¹dy w dziedzinie rozu-
mienia zasad wiary, wówczas istniej¹ce ró¿nice nie musz¹ uchodziæ za czynnik
koœcielno-roz³amowy.

Teza 7.2

Wspólne pogl¹dy w pojmowaniu Wieczerzy Pañskiej: Dialogi ekumeniczne doprowa-
dzi³y do daleko id¹cej zgodnoœci w tradycyjnie kontrowersyjnej tematyce dotycz¹cej
pojmowania Wieczerzy Pañskiej. Dlatego nadal istniej¹ce ró¿nice nie stanowi¹ prze-
szkody we wspólnym sprawowaniu Wieczerzy Pañskiej.

Objaœnienie
Rozumieniem Wieczerzy Pañskiej zajmowa³y siê ró¿ne dialogi ewangelicko-

katolickie. By³y i s¹ one niezbêdne dla mo¿liwoœci wspólnego jej sprawowania.
Bowiem bez dostatecznego zasobu wspólnych pogl¹dów w zakresie pojmowania
tego sakramentu nie mo¿na go na dobr¹ sprawê wspólnie sprawowaæ. By³aby to
sprzecznoœæ sama w sobie. Trudno mówiæ o wspólnym sprawowaniu Wieczerzy
Pañskiej w sytuacji, w której wystêpuje rozbie¿noœæ pogl¹dów w zakresie jej ro-
zumienia. Jest jednak faktem, ¿e dziêki dialogowi móg³ ukszta³towaæ siê wysoki
stopieñ wspólnych pogl¹dów. W ich œwietle ró¿nice jeszcze istniej¹ce nie mog¹
byæ ju¿ przeszkod¹ w praktykowaniu goœcinnoœci eucharystycznej.

Teza 7.3

Wspólne pogl¹dy w rozumieniu urzêdu: mimo dalej istniej¹cych sprzecznoœci w za-
gadnieniu urzêdu osi¹gniêto dzisiaj zbli¿enie w sprawach zasadniczych, które umo¿-
liwia goœcinnoœæ eucharystyczn¹.

Objaœnienie
Okazuje siê, ¿e w kwestii urzêdu do chwili obecnej jest szczególnie trudno

dojœæ do ekumenicznego porozumienia.
Strona ewangelicka dokonuje rozró¿nienia miêdzy „fundamentem” (samo-

uobecnieniem Trójjedynego Boga przez S³owo i Sakrament) a „kszta³tem” Ko-
œcio³a (porz¹dkiem pos³ug i urzêdów) w taki sposób, ¿e kszta³t musi pozostawaæ
w harmonii z fundamentem i pe³niæ wobec niego s³u¿ebn¹ rolê. Poniewa¿ histo-
ryczne formy Koœcio³a cechuje zmiennoœæ, przeto nieuzasadniony wydaje siê byæ
pogl¹d, jakoby uznanie jednej z tych form stanowi³o warunek zawarcia wspólno-
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ty koœcielnej i eucharystycznej. Dla strony katolickiej nie tylko urz¹d z mocy or-
dynacji, lecz tak¿e urz¹d biskupi zwi¹zany z apostolsk¹ sukcesj¹ zaistnia³ dziêki
przewodnictwu Ducha Œwiêtego, tote¿ jest on, jako „skuteczny znak” i „gwarant”
wiernoœci apostolskiej, trwa³ym czynnikiem normatywnym i konstytutywnym
Koœcio³a.

Zbli¿enie w sprawach zasadniczych zdaje siê byæ mo¿liwe, jeœli czyni siê roz-
ró¿nienie miêdzy materialnym i formalnym rozumieniem „sukcesji apostolskiej”.
Treœci¹ sukcesji jest przekazywanie apostolskiej Ewangelii. Urz¹d koœcielny jawi
siê przy tym jako znak wiernoœci wobec apostolskiego przekazu; pe³ni on wobec
niego s³u¿ebn¹ rolê. Urz¹d z mocy ordynacji jako pos³uga S³owa i Sakramentu
jest równie¿ wed³ug ewangelickiego przekonania nieodzownym elementem bytu
Koœcio³a. Po stronie rzymskokatolickiej urz¹d jest wprawdzie samodzieln¹ wiel-
koœci¹, lecz pe³ni rolê s³u¿ebn¹ wobec S³owa i Sakramentu.

Teza 7.4
Wspólne pogl¹dy na s³u¿bê wobec œwiata: diakonia, wspólnota i Wieczerza Pañska
warunkuj¹ siê wzajemnie.

Objaœnienie
Diakonia ekumeniczna jest czymœ wiêcej ni¿ tylko miêdzywyznaniow¹ wspó³-

prac¹ funkcjonariuszy koœcielnych. Chodzi o wspólne ¿ycie i dzia³anie chrzeœci-
jan i parafii na p³aszczyŸnie lokalnej, krajowej, europejskiej i œwiatowej. Wa¿ny
jest w tym kontekœcie motyw wspó³pracy, dziêki której wspólnota chrzeœcijan i
Koœcio³ów wzrasta i daje sobie radê: chodzi o wiarygodne zwiastowanie woli
Bo¿ej przez s³u¿bê pojednania na rzecz cz³owieka. Punktem orientacyjnym i mo-
tywem dzia³ania w tej pojednawczej s³u¿bie jest dla chrzeœcijan i Koœcio³ów po-
jednanie cz³owieka z Bogiem, dokonuj¹ce siê stale na nowo w Eucharystii. Œwia-
dectwo pojednania w Wieczerzy Pañskiej wyposa¿a wiêc ludzi nie tylko w ele-
menty wiary, lecz motywuje ich tak¿e do intensywnego dzia³ania. Wzajemne
udzielanie sobie goœciny przy sk³adaniu tego œwiadectwa nie tylko nie powoduje
os³abienia wspólnoty, lecz raczej przyczynia siê do jej powa¿nego umocnienia.
Dotychczas czêsto nie doceniano powi¹zania istniej¹cego miêdzy diakoni¹,
wspólnot¹ i Wieczerz¹ Pañsk¹/Eucharysti¹.

Konsekwencje

Z tego, co przedstawiliœmy, wynikaj¹ miêdzy innymi nastêpuj¹ce konsekwen-
cje i inicjatywy w odniesieniu do praktyki koœcielnej:
1. Zgoda na goœcinnoœæ eucharystyczn¹ znajduje dostateczn¹ bazê teologiczn¹

w ju¿ przed³o¿onych wynikach ekumenicznych komisji ds. dialogu. Apeluje-
my do Koœcio³ów, by wreszcie wszczê³y proces recepcji tych wyników i wpro-
wadzi³y je w ¿ycie.
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2. Goœcinnoœæ eucharystyczna jest mo¿liwa bez uprzedniego osi¹gniêcia pe³nej
zgodnoœci pogl¹dów w rozumieniu Eucharystii, urzêdu i Koœcio³a.

3. Dialogi ekumeniczne na temat Wieczerzy Pañskiej s¹ wyzwaniem do chrysto-
logicznego pog³êbienia teologii i duchowoœci Eucharystii sprawowanej w ró¿-
nych Koœcio³ach. Dziêki temu mo¿liwe bêdzie odkrycie wspólnych pogl¹dów i
ich wykorzystanie w praktyce. Mo¿e to mieæ konsekwencje dla kszta³towania
uroczystoœci Wieczerzy Pañskiej (teksty, pieœni, symbole), jak równie¿ dla
praktycznego obchodzenia siê z Eucharysti¹ (przechowywanie darów, kielich
dla œwieckich).

4. Pos³annictwo Wieczerzy Pañskiej ma byæ w zwiastowaniu i praktyce przekazy-
wane w taki sposób, ¿eby wspó³czeœnie ¿yj¹cy mogli dostrzegaæ w nim coœ
wa¿nego dla w³asnego ¿ycia.

5. Gdzie wspólnota jest mo¿liwa, tam nale¿y j¹ te¿ praktykowaæ. Ró¿nice nie
musz¹ dzieliæ, raczej mog¹ przyczyniaæ siê do wzbogacenia, zw³aszcza ¿e
¿aden Koœció³ nie jest w stanie zamanifestowaæ pe³ni katolickoœci.

6. Gospodarze uroczystoœci Wieczerzy Pañskiej/Eucharystii winni wobec osób
korzystaj¹cych z goœcinnoœci stawiaæ takie same warunki, jakie obowi¹zuj¹
wobec cz³onków ich w³asnego Koœcio³a.

7. Dla wielu ludzi z ró¿nych Koœcio³ów, pod¹¿aj¹cych drog¹ ekumenizmu,
uczestnictwo w Wieczerzy Pañskiej lub Eucharystii innego Koœcio³a jest
wielk¹ duchow¹ potrzeb¹, dla innych z kolei pojawienie siê na nabo¿eñstwie
ekumenicznym wi¹¿e siê z oporami, zw³aszcza gdy nie odbywa siê ono we
w³asnym Koœciele. Sytuacja ta stwarza koniecznoœæ opracowania zró¿nicowa-
nych rozwi¹zañ:
– Istniej¹ sytuacje, w których nieuczestniczenie w Wieczerzy Pañskiej innej

konfesji by³oby wiêkszym afrontem duchowym ni¿ uczestniczenie w niej.
– Obowi¹zywaæ powinna regu³a: gdzie chrzeœcijanie jako jednostki lub

spo³ecznoœci lokalne praktykuj¹ faktycznie wspólnotê ekumeniczn¹,
tam zwierzchnoœci koœcielne nie powinny zabraniaæ goœcinnoœci euchary-
stycznej.

– Zwierzchnoœciom parafialnym – ksiê¿om, kap³anom – które w takiej sytuacji
zapraszaj¹ cz³onków innych wyznañ do wspólnoty Sto³u Pañskiego, nale¿y
przyznawaæ niezbêdne kompetencje pastoralne w zakresie podejmowania
decyzji.

– Ze wzglêdów pastoralnych opowiadamy siê za tym, ¿eby Koœcio³y w warun-
kach praktykowanej wspólnoty ekumenicznej nie tylko dopuszcza³y lub tole-
rowa³y wspólnotê Sto³u Pañskiego, lecz oficjalnie do niej zaprasza³y. Ogra-
niczone dopuszczenie, ju¿ stosowane w niektórych diecezjach, jest pierw-
szym krokiem ku eucharystycznej goœcinnoœci.
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Ekumenicznym nakazem chwili jest wspólne nawrócenie i wspólna refleksja,
która umo¿liwia ludziom prze¿ywaæ Eucharystiê jako znak wspólnoty i Ÿród³o
osobistego ¿ycia duchowego. Uwa¿amy, ¿e obecnie znajdujemy siê w sytuacji,
która teologicznie umo¿liwia, a pastoralnie nakazuje praktykowanie euchary-
stycznej goœcinnoœci. Dziêki temu mo¿liwe bêdzie konsekwentne i odwa¿ne kro-
czenie drog¹ ku pe³nej wspólnocie koœcielnej.

T³um.: Karol Karski
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DWUNASTE ZGROMADZENIE OGÓLNE
KONFERENCJI KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH

Trondheim, Norwegia, 25 czerwca – 2 lipca 2003

Obrady toczy³y siê pod has³em: „Jezus Chrystus uzdrawia i czyni pojednanie –
nasze œwiadectwo w Europie”. Wziê³o w nich udzia³ ponad 700 osób reprezentu-
j¹cych 126 Koœcio³ów tradycji prawos³awnej, starokatolickiej, anglikañskiej i
protestanckiej oraz 43 organizacje stowarzyszone z wszystkich czêœci Europy.

W nabo¿eñstwie inauguracyjnym, które odby³o siê 26 czerwca w luterañskiej
katedrze Nidaros, udzia³ wziêli m. in. król Norwegii Harald i premier Kjell Ma-
gne Bondevik; kazanie wyg³osi³ prawos³awny patriarcha Konstantynopola Bart³o-
miej I. Patriarcha odniós³ siê do problematyki interkomunii. Stwierdzi³, ¿e nasza
jednoœæ jest prawdziwa, ale jeszcze niedoskona³a. Mimo wszelkich postêpów na
drodze do widzialnej jednoœci, jako wyznawcy prawos³awia jesteœmy przekonani,
¿e nie nadszed³ jeszcze czas, byœmy wspólnie poszli do sto³u Pañskiego. Zdaniem
patriarchy, istniej¹ jeszcze powa¿ne problemy doktrynalne, w których nie zosta³a
osi¹gniêta jednoœæ miêdzy Koœcio³ami. Dlatego interkomunia wydaje mu siê
„nierealna”. W odniesieniu do tego bolesnego problemu zaleci³ poszanowanie dla
dobrej wiary i duchowej integralnoœci inaczej wierz¹cych. Ani nie wolno oskar-
¿aæ o lekkomyœlne podchodzenie do œwiêtych misteriów, ani te¿ uwa¿aæ za z³ych i
bez serca tych, którzy jeszcze siê za jednoœci¹ nie opowiadaj¹.

Tego samego dnia g³ównym mówc¹, nawi¹zuj¹cym do has³a naczelnego Zgro-
madzenia Ogólnego, by³ b. prezydent Zambii – dr Kenneth Kaunda. Wezwa³ on
do pojednania miêdzy Pó³noc¹ a Po³udniem œwiata, podkreœlaj¹c szczególn¹ rolê
i odpowiedzialnoœæ Koœcio³ów europejskich, które by³y czêœci¹ brutalnego syste-
mu kolonizacji i niewolnictwa. Kaunda powiedzia³ równie¿, ¿e kraje wysoko
uprzemys³owione obci¹¿one s¹ z tego powodu szczególn¹ odpowiedzialnoœci¹ za
sprawiedliwy podzia³ dóbr œwiata.
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Z kolei luterañski biskup Oslo, bp Gunnar Staalsett podkreœli³ wagê wspólnego
œwiadectwa Koœcio³ów chrzeœcijañskich w miêdzynarodowym proteœcie wobec
interwencji zbrojnej USA w Iraku. Jeszcze nigdy w historii Koœcio³y nie by³y tak
zgodne, jak w kwestii tej niesprawiedliwej wojny – doda³ bp Staalsett. Jednocze-
œnie wskaza³ na zarysowuj¹ce siê podzia³y w chrzeœcijañskim œwiecie odnoœnie
u¿ycia przemocy militarnej, pos³uguj¹c siê przyk³adem poparcia wp³ywowych
œrodowisk ewangelikalno-fundamentalistycznych w USA dla amerykañskiej na-
paœci na Irak.

26 i 27 czerwca punktem wyró¿niaj¹cym obrady by³y tzw. tematyczne przes³u-
chania (hearings) zorganizowane przez organizacje partnerskie KKE; dotyczy³y
one takich spraw, jak pokój i pojednanie w Europie, globalizacja, trwa³y rozwój,
misja i wspólne œwiadectwo Koœcio³ów, bioetyka i biotechnologia, HIV/AIDS,
dialog z islamem.

28 czerwca praca przebiega³a g³ównie w czterech sekcjach. Zajmowano siê
w nich analiz¹ tematycznych przes³uchañ oraz sprawozdañ sekretarza generalne-
go i Komitetu Naczelnego. Opracowano te¿ propozycje odnoœnie przysz³ych prio-
rytetów KKE. Nazwy sekcji brzmia³y: rosn¹ca solidarnoœæ; zrastanie siê w Euro-
pie; wzrastaj¹ce œwiadectwo w spo³eczeñstwie; wzrastaj¹ca wspólnota miêdzy
Koœcio³ami.

Poza posiedzeniami roboczymi odby³y siê tak¿e trzy nadzwyczajne posiedze-
nia plenarne, poœwiêcone Karcie Ekumenicznej (g³ówni referenci: msgr Aldo
Giordano, sekretarz generalny Rady Konferencji Episkopatów Europy i luterañ-
ska biskup Bärbel Wartenberg-Potter), sprawom m³odzie¿y i przysz³oœci Europy
(g³ówny referent: ambasador François Scheer). Sformu³owano cztery praktyczne
zalecenia dla realizacji celów przedstawionych w Karcie Ekumenicznej: tworze-
nie lokalnych grup roboczych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, regularne spotkania ze
wspólnym czytaniem tekstów biblijnych i wspóln¹ modlitw¹, udzia³ we wspól-
nych projektach socjalnych oraz organizacja uroczystoœci ekumenicznych. W tym
punkcie postanowiono, ¿e poniedzia³ek Zes³ania Ducha Œwiêtego bêdzie obcho-
dzony rokrocznie jako „Dzieñ Jednoœci Koœcio³ów”.

W katedrze odby³a siê równie¿, 28 i 29 czerwca (sobota i niedziela), wa¿na
czêœæ ¿ycia kultowego Zgromadzenia Ogólnego. Cykl nabo¿eñstw rozpocz¹³ siê
protestanck¹ uroczystoœci¹ eucharystyczn¹, podczas której pastorka dr Isabelle
Graesslé z Genewy wyg³osi³a kazanie. Potem, przez ca³¹ noc z soboty na nadzie-
lê, odbywa³o siê czuwanie po³¹czone z cyklem modlitewnym. Nabo¿eñstwo
w niedzielny poranek rozpoczê³o siê liturgi¹ ormiañsk¹, podczas której S³owem
Bo¿ym s³u¿y³ abp Vosskan Kalpakian. Potem odby³a siê liturgia prawos³awna,
której przewodniczy³ metropolita Jérémie z Szwajcarii, a S³owem Bo¿ym s³u¿y³
metropolita Daniel z Mo³dawii. Podczas nabo¿eñstwa koñcowego, które odby³o
siê 2 lipca na brzegu rzeki Nidelven, kazanie wyg³osi³ anglikañski arcybiskup
Canterbury dr Rowan Williams.
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Nowymi cz³onkami KKE zostali: Zwi¹zek Koœcio³ów Protestanckich Luksem-
burga, Koœció³ Bo¿y w Chorwacji, Koœció³ Ewangelicki w Ksiêstwie Lichtenste-
in, Koœció³ Prezbiteriañski Walii, Armia Zbawienia – region Zjednoczonego Kró-
lestwa i Irlandii, Koœció³ Metodystyczny Bu³garii. Jednak, na co zwróci³ uwagê
w swoim sprawozdaniu sekretarz generalny dr Keith Clements, liczba Koœcio³ów
w porównaniu z poprzednim Zgromadzeniem Ogólnym w Grazu w 1997 r. pozo-
sta³a stabilna, gdy¿ w miêdzyczasie z KKE wyst¹pi³o piêæ Koœcio³ów. Jako
szczególnie bolesne oceni³ wyst¹pienie z KKE, a tak¿e z Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów, Koœcio³ów prawos³awnych Bu³garii i Gruzji.

Zdaniem sekretarza generalnego, ¿ywotnym zadaniem na nastêpne lata pozo-
staje dla KKE osi¹gniêcie porozumienia co do w³asnej to¿samoœci i roli na scenie
ekumenicznej. W kontekœcie tym udzieli³ poparcia inicjatywom zmierzaj¹cym do
przemyœlenia „nowej architektury” ruchu ekumenicznego. Przy tej okazji nale¿a-
³oby te¿ przemyœleæ podzia³ pracy miêdzy ŒRK a regionalnymi organizacjami
ekumenicznymi. Jego zdaniem, silniejsza koncentracja pracy ekumenicznej na
p³aszczyŸnie regionalnej mog³aby odci¹¿yæ ŒRK.

Przewodnicz¹cy Komisji KKE ds. Koœcio³a i Spo³eczeñstwa Rüdiger Noll za-
chêca³ do nowego dialogu miêdzy Koœcio³ami Europy Wschodniej i Zachodniej.
Wskutek poszerzenia Unii Europejskiej i postêpów globalizacji wœród wielu
chrzeœcijan i Koœcio³ów w Europie Œrodkowo-Wschodniej istnieje obawa, ¿e ich
to¿samoœæ i wartoœci s¹ zagro¿one. Jego zdaniem, KKE nie mo¿e unikn¹æ debaty
na temat konfrontacji miêdzy zachodnim liberalizmem a wschodnim tradycjonali-
zmem.

Zdaniem Nolla, projekt konstytucji UE zas³uguje na pozytywn¹ ocenê ze stro-
ny Koœcio³ów europejskich. Stwierdzi³ dos³ownie: Mo¿emy byæ dumni z artyku³u
51. W tzw. artykule koœcielnym stwierdza siê, ¿e UE respektuje status Koœcio³ów,
jaki zosta³ przyjêty w porozumieniach miêdzy pañstwem a Koœcio³ami w po-
szczególnych krajach cz³onkowskich. Poza tym istnieje obietnica regularnego
dialogu instytucji UE z Koœcio³ami i wspólnotami religijnymi. Nawi¹zanie w pre-
ambule do religijnego dziedzictwa Europy obejmuje chrzeœcijañstwo jako istotny
czynnik. Noll podkreœli³, ¿e Koœcio³y musz¹ zintensyfikowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ
lobbingow¹ na p³aszczyŸnie UE. Nie wystarczaj¹ ju¿ pisemne interwencje, wzro-
sn¹æ musi obecnoœæ w instytucjach europejskich.

Zastêpca przewodnicz¹cego wydzia³u zagranicznego Rosyjskiego Koœcio³a
Prawos³awnego, Wsiewo³od Chaplin podkreœli³, ¿e dla Koœcio³ów europejskich
istniej¹ wielkie mo¿liwoœci wywierania wp³ywu na politykê w zakresie zagadnieñ
etycznych. KKE i Komisja Katolickich Konferencji Episkopalnych przy Unii
Europejskiej (COMECE) stanowi¹ wspólnie donoœny g³os koœcielny w UE.

W przyjêtym oœwiadczeniu Koœcio³y europejskie ostrzegaj¹ przed tym, ¿e po-
szerzenie UE mo¿e doprowadziæ do nowych podzia³ów. Nierównoœci ekonomicz-
ne miêdzy poszczególnymi krajami i obawa przed kulturow¹ asymilacj¹ wzmac-
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niaj¹ niebezpieczeñstwo nowych podzia³ów w Europie. Zarazem jednak doku-
ment stwierdza, ¿e poszerzenie UE jest podstaw¹ do nadziei. Dziêki zniesieniu
granic miêdzy krajami i narodami UE przyczyni³a siê do utrwalenia pokoju
w Europie. Nie mo¿na tego zniszczyæ przez wprowadzenie nowych utrudnieñ
w stosunkach miêdzy cz³onkami UE a pañstwami trzecimi. W europejskim proce-
sie poszerzenia solidarnoœæ musi uzyskaæ wysok¹ rangê. Jednoczeœnie stwierdza
siê, ¿e dla Koœcio³ów Europa nie pokrywa siê z UE.

Zwracaj¹c uwagê na ubóstwo rozpowszechnione w Europie, Koœcio³y opowia-
daj¹ siê za podejmowaniem dzia³añ zmierzaj¹cych do ustanowienia w³aœciwych
stosunków miêdzy solidarnoœci¹ jako podstawow¹ wartoœci¹ a wspó³zawodnic-
twem jako stymulatorem wzrostu gospodarczego. W innej uchwale delegaci po-
zytywnie ocenili wyniki pracy konwentu UE ds. konstytucji. Przed³o¿ony projekt
jest prób¹ ustalenia wspólnych celów i wartoœci dla UE. Przez w³¹czenie Karty
praw podstawowych do tekstu konstytucji dowiedzie siê, ¿e Europa jest czymœ
wiêcej ni¿ obszarem ekonomicznej rywalizacji.

Podczas nabo¿eñstwa koñcowego abp Rowan Williams wezwa³ Koœcio³y do
zaanga¿owania na rzecz rzeczywistego pojednania miêdzy rz¹dz¹cymi a rz¹dzo-
nymi, miêdzy ciemiêzcami a ich ofiarami. W zglobalizowanej gospodarce nie
wystarcza, gdy czêœæ œwiata ¿yj¹ca w dobrobycie obieca biedniejszym dopusz-
czenie do rynku lub lepsze warunki ¿yciowe – powiedzia³ prymas Koœcio³a angli-
kañskiego. Kto tym, którzy prosz¹ o pomoc, zainteresowanie i ¿ywnoœæ, wodê i
wolnoœæ odmawia pomocy, ten niszczy nie tylko ich, lecz tak¿e w³asne ¿ycie.

W przyjêtym przez delegatów dokumencie czytamy, ¿e mimo wybitnej roli tra-
dycji chrzeœcijañskiej w historii Europy Koœcio³y czuj¹ siê skonfrontowane z se-
kularyzacj¹ myœli. Jednoczeœnie wzrasta têsknota za duchowymi wartoœciami i
doœwiadczeniami: Dlatego konieczne jest wzmocnienie g³osu chrzeœcijañskiego
na tym kontynencie.

Zgromadzenie Ogólne opowiedzia³o siê za zwo³aniem w roku 2007, wspólnie
z Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy, III Europejskiego Zgromadzenia Eku-
menicznego w którymœ z pañstw Europy Wschodniej o tradycji prawos³awnej.
Jako ewentualne miejsce obrad wymienia siê Bukareszt.

Na zakoñczenie obrad wybrano nowy 40-osobowy Komitet Naczelny, który
pokieruje prac¹ KKE do nastêpnego Zgromadzenia Ogólnego. Podczas najbli¿-
szego posiedzenia Komitet Naczelny wy³oni ze swego grona przewodnicz¹cego.
Wœród kandydatów wymienia siê na pierwszym miejscu Jeana-Arnolda de Cler-
mont z Federacji Koœcio³ów Protestanckich Francji.

Opracowa³: Karol Karski
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Volos, Grecja, 6-12 maja 2003

(sprawozdanie)

W dniach 7-11 maja 2003 odby³o siê w Volos, w Grecji, czwarte Zgromadze-
nie Europejskiej Sieci Wspó³pracy Ekologicznej Chrzeœcijan. Temat spotkania
brzmia³: „Woda dla ¿ycia – zrównowa¿ona przysz³oœæ”. W Zgromadzeniu wziê-
³o udzia³ ponad 50 przedstawicieli Koœcio³ów z ca³ej Europy. Bardzo wyraŸnie
by³o mo¿na odczuæ europejsk¹ ró¿norodnoœæ: przybyli przedstawiciele ró¿nych
wyznañ, pe³ni¹cy ró¿norodne funkcje w Koœciele, pocz¹wszy od duchownych
po pracowników i aktywistów koœcielnych, przedstawiciele zachodniej kultury
europejskiej, angielskiej ogólnoœwiatowej i wschodniej rosyjskiej czy bizantyj-
skiej, kobiety i mê¿czyŸni w bardzo ró¿nych przedzia³ach wiekowych i pe³ni¹-
cy ró¿ne funkcje w Koœciele. Doœwiadczanie ró¿norodnoœci by³o pierwszym,
przez wszystkim podkreœlanym, doœwiadczeniem uczestników Zgromadzenia
w Volos.

Gospodarzem spotkania by³ metropolita Ignatios, który osobiœcie spêdzi³ wiele
godzin na sali obrad. W debatach niemal¿e bez przerwy uczestniczy³ równie¿ me-
tropolita Efthymios, odpowiedzialny w Koœciele greckim za sprawy ochrony œro-
dowiska. Obrady toczy³y siê pod goœcinnym dachem metropolity Ignatiosa,w
Akademii Studiów Prawos³awnych w Volos – stolicy diecezji Demetrias. Uczest-
nicy Zgromadzenia mieli równie¿ okazjê poznaæ goœcinnoœæ innych Koœcio³ów
chrzeœcijañskich na tamtym terenie: Greckiego Koœcio³a Ewangelickiego Volos
oraz Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Ka¿dego dnia zapraszano nas na posi³ki do
innej parafii prawos³awnej b¹dŸ do innego Koœcio³a chrzeœcijañskiego. Ka¿dy
dzieñ rozpoczyna³ siê równie¿ krótkim nabo¿eñstwem lub modlitw¹, które pro-
wadzili duchowni ró¿nych wyznañ. Przez wszystkie dni naszych obrad towarzy-
szy³ nam ekumeniczny duch diecezji Demetrias. Mo¿na by³o na ka¿dym kroku
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przekonaæ siê, ¿e nie o¿y³ on w chwili przybycia do Volos przedstawicieli ró¿-
nych Koœcio³ów, lecz na sta³e nadaje charakter kontaktom chrzeœcijan zamieszka-
³ym na tamtym terenie.

Czym jest Europejska Sieæ
Wspó³pracy Ekologicznej Chrzeœcijan?

Podczas Drugiego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu
(Austria, czerwiec 1997) debatowano o potrzebie nawi¹zania wspó³pracy
w ochronie œrodowiska naturalnego pomiêdzy chrzeœcijanami ró¿nych wyznañ.
W dokumencie koñcowym ze Zgromadzenia zalecano, aby stworzyæ na p³asz-
czyŸnie europejskiej sieæ wspó³pracy pomiêdzy osobami, które podejm¹ siê pracy
na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego. Odpowiedzi¹ na to zalecenie by³o po-
wo³anie w paŸdziernika 1998 r. Europejskiej Sieci Wspó³pracy Ekologicznej
Chrzeœcijan (European Christian Environmental Network – ECEN). Inicjatorem
powo³ania Sieci by³a Konferencja Koœcio³ów Europejskich, która by³a jednym
z dwóch g³ównych organizatorów wspomnianego wy¿ej Zgromadzenia w Grazu.

Poœród celów dzia³ania sieci wymieniono:
 promowanie „odpowiedzialnoœci ekologicznej” opieraj¹cej siê na chrzeœcijañ-

skich przekonaniach,
 gromadzenie oraz przekazywanie informacji i ekspertyz,
 wzajemne zachêcanie i wspieranie siê w podejmowanych dzia³aniach ekolo-

gicznych,
 podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej i umacnianie zaanga¿owania ekolo-

gicznego Koœcio³ów europejskich,
 analizowanie spo³ecznych i politycznych skutków kryzysu ekologicznego oraz

promowanie wspólnych dzia³añ zmierzaj¹cych do jego rozwi¹zania,
 wskazywanie problemów ekologicznych powstaj¹cych na poziomie europej-

skim oraz pokazywanie Koœcio³om sposobów ich rozwi¹zywania,
 zachêcanie do prowadzenia dialogu na temat kwestii ekologicznych pomiêdzy

ró¿nymi regionami w Europie (Wschód-Zachód, Pó³noc-Po³udnie),
 wzmacnianie wspó³pracy z pozarz¹dowymi organizacjami ekologicznymi oraz

z instytucjami europejskimi.
ESWEC ma strukturê luŸn¹, tzn. nie powo³ano sztabu zarz¹dzaj¹cego Sieci¹,

ani nie otwarto ¿adnych biur. Powo³ano jedynie „Grupê Wspieraj¹c¹”, która ma
dbaæ, aby ESWEC rozwija³a siê, zachêcaæ nowe osoby do w³¹czenia siê do Sieci
Wspó³pracy, organizowaæ spotkania cz³onków Sieci, zachêcaæ cz³onków do podej-
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mowania wspólnych dzia³añ, umo¿liwiaæ przekazywanie informacji pomiêdzy
cz³onkami. Jedynym sta³ym punktem odniesienia dla cz³onków Sieci jest biuro
ESWEC, które najpierw mieœci³o siê w Genewie, a obecnie w Brukseli. Powsta³y
równie¿ grupy dyskusyjne, zwane koalicjami, które podjê³y nastêpuj¹c¹ tematykê:
zmiany klimatu, transport i komunikacja, œrodowisko naturalne i ekonomia, zarz¹-
dzanie œrodowiskiem naturalnym przez Koœcio³y, Agenda 21 i style ¿ycia, Dzieñ
Stworzenia, biotechnologia i in¿ynieria genetyczna, ró¿norodnoœæ biologiczna.

Do tej pory odby³y siê cztery Zgromadzenia Europejskiej Sieci Wspó³pracy
Ekologicznej Chrzeœcijan. Pierwsze za³o¿ycielskie w Vilemov (Czechy, 1998),
drugie w Loccum (Niemcy, 1999), trzecie w Miñsku (Bia³oruœ, 2001) i czwarte
w Volos (Grecja, 2003). G³ównym organizatorem trzech spoœród czterech spotkañ
by³y Koœcio³y prawos³awne.

Tematy obrad w Volos

Obrady zdominowa³y dwa g³ówne tematy.

Zrównowa¿ony rozwój

Wyk³ad wprowadzaj¹cy na temat zrównowa¿onego rozwoju wyg³osi³ Jan
Pronk, specjalny wys³annik ONZ na Szczyt Ziemi w Johannesburgu (2002). Jego
interpretacja zrównowa¿onego rozwoju oraz zmian, jakie dokona³y siê pomiêdzy
pierwszym Szczytem Ziemi w Rio de Janeiro (1992) a drugim Szczytem w Jo-
hannesburgu spowodowa³a burzliw¹ dyskusjê wœród uczestników Zgromadzenia
w Volos. Jan Pronk spróbowa³ wyjaœniæ dlaczego dwa Szczyty Ziemi s¹ tak ina-
czej postrzegane i oceniane. Jego zdaniem zwi¹zane jest to nie tylko z mniejszy-
mi osi¹gniêciami merytorycznymi drugiego Szczytu, ale z ogólnym nastrojem
spo³eczno-politycznym, jaki mia³ miejsce dziesiêæ lat temu i teraz. Otó¿, pierw-
szy Szczyt Ziemi odbywa³ siê w atmosferze euforii po zakoñczeniu zimnej wojny,
po podniesieniu ¿elaznej kurtyny miêdzy Wschodem i Zachodem. Euforia ta
sprzyja³a podejmowaniu decyzji na wyrost, optymistycznym postanowieniom,
które trudno by³o zrealizowaæ. Drugi Szczyt Ziemi odby³ siê w atmosferze nie-
spe³nionych nadziei, niezrealizowanych obietnic i ci¹gle rosn¹cej przepaœci miê-
dzy bogatymi i biednymi krajami. Tym razem decyzje podejmowano ostro¿nie,
ograniczaj¹c jak tylko by³o to mo¿liwe, w³asne zobowi¹zania na rzecz zrówno-
wa¿onego rozwoju wszystkich mieszkañców Ziemi.

Jan Pronk mówi³ o wspólnej, ale zró¿nicowanej odpowiedzialnoœci za kryzys
ekologiczny i o trudnoœciach w znalezieniu wspólnej p³aszczyzny dla ustalenia
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zakresu tej odpowiedzialnoœci. Nie chodzi tylko o zró¿nicowane korzystanie ze
œrodowiska przez ró¿ne kraje. Wiêkszych trudnoœci dostarczaj¹ ró¿nice narodo-
woœciowe, etyczne, religijne, a nawet wyznaniowe. Na ogó³ pomija siê te ró¿nice,
by ze spokojnym sumieniem stwierdziæ, ¿e nie wiadomo, kto powinien ponosiæ
konsekwencje kryzysu ekologicznego.

Zwraca³ równie¿ uwagê, ¿e trzeba pamiêtaæ o spo³ecznych konsekwencjach kry-
zysu ekologicznego. Przybieraj¹ one czasami charakter okupacji b¹dŸ niewolnictwa
danego spo³eczeñstwa czy regionu. Czy¿ inaczej mo¿na okreœliæ np. sposób istnie-
nia spo³eczeñstw, które skazane zosta³y na jeden rodzaj produkcji (np. banany,
kawa, herbata, oferta turystyczna), na warunkach wy³¹cznie podyktowanych przez
nie tyle w³aœcicieli plantacji, co odbiorców tych produktów, najczêœciej pochodz¹-
cych z innych krajów lub tworz¹cych miêdzynarodowe spó³ki handlowe. Pronk
wzywa³, by o tych niesprawiedliwoœciach mówiæ g³oœno. Miêdzy innymi na tym
polega rola Koœcio³ów, by uœwiadamiaæ opinii publicznej, jakie s¹ konsekwencje
wyborów dokonywanych w codziennym ¿yciu. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e kupienie
banana wi¹¿e siê bardziej z pomoc¹ krajowi, z którego pochodzi ni¿ wspieraniem
niewolnictwa, a tak najczêœciej nie jest. Dlatego warto, by Koœcio³y w³¹czy³y siê
w kampanie wspieraj¹ce lokaln¹ produkcjê i zachêca³y do kupowania produktów
pochodz¹cych z upraw przyjaznych ludziom i œrodowisku przyrodniczemu. Aby
podj¹æ takie dzia³anie Koœcio³y musz¹ staæ siê swego rodzaju ekspertami w wielu
dziedzinach. Nie chodzi jednak o tworzenie konkurencji dla ekspertów œwieckich, a
raczej bycie dla nich wiarygodnym partnerem. Rol¹ Koœcio³ów jest te¿ podejmowa-
nie wspó³pracy ze œwieckimi organizacjami i wywieranie wp³ywu na rz¹dy, by po-
dejmowa³y decyzje zgodne z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju.

Woda

Wœród zaproszonych goœci znalaz³a siê sekretarz stanu w greckim Minister-
stwie Œrodowiska, pani Rodoula Zissi, a ponadto wybitni specjaliœci od „wod-
nych” tematów: prof. Garagunis z Aten oraz Fritz Brugger, niezale¿ny ekspert do
spraw wody, pracuj¹cy dla wielu miêdzynarodowych instytucji, m.in. dla Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych.

Zissi oraz Garagunis omawiali problemy zwi¹zane z gospodark¹ wodn¹ na
podstawie sytuacji w Grecji i dzia³añ podjêtych w tym kraju oraz w Unii Europej-
skiej. Okaza³o siê, ¿e w Grecji od wielu lat na skutek zmian klimatu oraz nieroz-
wa¿nego u¿ytkowania wody nastêpuje pustynnienie kraju, wysychaj¹ zbiorniki
wodne i coraz trudniej o wodê do picia na po³udniu Grecji, nie mówi¹c ju¿ o
wodzie dla rolnictwa czy dla innych dziedzin ¿ycia cz³owieka.

Niezwyk³e poruszenie wywo³a³ wyk³ad Fritza Bruggera, który na podstawie
danych zgromadzonych z ca³ego œwiata pokaza³ wspó³czesne trendy gospodaro-
wania wod¹ i konsekwencje na przysz³oœæ. Je¿eli zu¿ycie wody bêdzie wzrasta³o
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w takim samym tempie, jak obecnie, to jeszcze przed 2050 rokiem na ca³ym
œwiecie bêdzie bardzo du¿o obszarów, gdzie mieszkañcy nie bêd¹ mieli dostêpu
do wody pitnej w zasiêgu 5 km od miejsca zamieszkania. Ca³a woda bêdzie mu-
sia³a byæ dowo¿ona z obszarów zasobniejszych w wodê. W Europie Œrodkowo-
Wschodniej jedynie ca³a Polska i s¹siaduj¹ce z Polsk¹ obszary Niemiec, Czech i
S³owacji znajd¹ siê w takiej sytuacji.

Ju¿ obecnie odczuwa siê na œwiecie ogromny deficyt wody. Podpisywane s¹
umowy miêdzynarodowe na dostawy wody pitnej, podobnie, jak na dostawy ropy
naftowej. Ró¿nica jest tylko jedna i zasadnicza: woda jest niezbêdna do ¿ycia, a
ropa nie. Je¿eli ju¿ teraz istnienie organizmów ¿ywych uzale¿nione jest od reali-
zacji umów miêdzynarodowych, a wiêc polityki ró¿nych krajów, to mo¿na sobie
wyobraziæ przysz³oœæ w dobie wzrastaj¹cych konfliktów na tle kulturowym, reli-
gijnym czy etnicznym.

Brugger omówi³ te¿ ogólnoœwiatowe wysi³ki za¿egnania, a przynajmniej odsu-
niêcia w przysz³oœæ kryzysu wodnego. Pokaza³ rolê instytucji prywatnych zarz¹-
dzaj¹cych wod¹, rolê samorz¹dów, Koœcio³ów i „zwyk³ych” konsumentów wody.
Jego zdaniem podstawowym zadaniem œwiadomych chrzeœcijan (równie¿ konsu-
mentów wody) jest publiczna kontrola sposobów zarz¹dzania wod¹ oraz racjonal-
ne jej u¿ytkowanie. W³aœnie chrzeœcijanie, wspieraj¹c siê na mocnych podsta-
wach etycznych, maj¹ szanse wiarygodnie i aktywnie uczestniczyæ w publicznej
kontroli zarz¹dzania wod¹. Oni równie¿ maj¹ w Europie najwiêksze szanse mó-
wiæ zrozumiale na temat wartoœci, które maj¹ ogromny zwi¹zek z u¿ytkowaniem
wody, chocia¿ do tej pory tego zwi¹zku na ogó³ nie dostrzegano. A wystarczy tyl-
ko przyjrzeæ siê chrzeœcijañstwu, jak bardzo zwi¹zane jest ono z wod¹, pocz¹w-
szy od sakramentu chrztu po ca³y symbolizm oczyszczenia. Zreszt¹, symbolizm
wody jest charakterystyczny dla wszystkich religii. Byæ mo¿e wyeksponowanie
religijnego podejœcia do wody w dzia³aniach i myœleniu chrzeœcijan by³oby naj-
lepsz¹ drog¹ na powoln¹ zmianê postaw ludzi w stosunku do wody.

Obrady w grupach

Znaczn¹ czêœæ ka¿dego dnia poœwiêcono pracy w grupach. Obradowano w na-
stêpuj¹cych grupach, zwanych równie¿ koalicjami:

Grupa I: Klimat

Podczas obrad wyraŸnie stwierdzono, ¿e w najwiêkszej mierze zmiany klimatu
zosta³y spowodowane ekonomi¹ bogatej Pó³nocy, która rozwija³a siê i rozwija
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kosztem biednego Po³udnia. Uboczne, negatywne skutki tego rozwoju doœwiad-
czane s¹ na ca³ej kuli ziemskiej: np. drastyczne zmniejszenie ró¿norodnoœci bio-
logicznej, anomalie pogodowe, zmniejszenie zasobów wodnych prowadz¹ce do
pustynnienia w jednych rejonach i gwa³townych powodzi w innych. Podkreœlono,
¿e je¿eli idea zrównowa¿onego rozwoju mia³aby byæ brana powa¿nie pod uwagê,
to niezbêdne s¹ szybkie i drastyczne zmiany w œwiatowych ekonomiach,
które musz¹ odejœæ od energii czerpanej z kopalin a przestawiæ siê na energiê
odnawialn¹.

Podczas spotkañ omówiono mo¿liwoœci, jakimi dysponuj¹ Koœcio³y
w kwestiach dotycz¹cych klimatu. Uznano, ¿e niezwykle wa¿ne by³yby projekty
oszczêdzania energii w budynkach koœcielnych, w parafiach b¹dŸ w domach pa-
rafian; projekty u¿ywania energii ze Ÿróde³ odnawialnych (lokalne wiatraki, bate-
rie s³oneczne); zak³adanie specjalnych koœcielnych funduszy wspieraj¹cych racjo-
nalne gospodarowanie energi¹ ze Ÿróde³ odnawialnych; tworzenie przez Koœcio³y
lobbingu na rzecz energii odnawialnej; wywieranie wp³ywu na opiniê publiczn¹ i
rz¹dy, by podejmowa³y decyzje w sprawach energii, uwzglêdniaj¹c koszt, jaki
p³aci œrodowisko. Rola Koœcio³ów jest nie do przeceniania, zw³aszcza jako insty-
tucje ciesz¹ce siê autorytetem. Za tym autorytetem musi jednak iœæ wyraŸne œwia-
dectwo osobistego zaanga¿owania.

Grupa II: Dzieñ stworzenia – czas stworzenia

Grupa zajmuj¹ca siê Dniem Stworzenia da³a siê poznaæ w ci¹gu kilku lat ist-
nienia sieci ECEN dziêki swojej niezwyk³ej aktywnoœci. Pracy tej w³aœnie gru-
py zawdziêczamy dynamiczny ruch w Koœcio³ach na rzecz ustanowienia w ka-
lendarzu liturgicznym dnia stworzenia lub specjalnego okresu przeznaczonego
na œwiêto stworzeñ. To, co sta³o siê faktem w Koœcio³ach prawos³awnych dziêki
decyzji patriarchy ekumenicznego Dimitriosa I (czyli œwiêto stworzeñ obcho-
dzone 1 wrzeœnia ka¿dego roku) zaczê³o byæ wa¿ne i dla innych Koœcio³ów. Nie
sta³o siê to jednak samo przez siê. Kilka lat wytê¿onej pracy cz³onków tej gru-
py zaowocowa³o wa¿nymi decyzjami w Koœcio³ach, np. w czerwcu 2002 roku
Rada Ekumeniczna w Niemczech zdecydowa³a siê w³¹czyæ intensywnie
w przygotowywanie œwiêta stworzeñ w Koœcio³ach niemieckich, a Œwiatowa
Rada Koœcio³ów sformu³owa³a zalecenia dla swoich Koœcio³ów cz³onkowskich,
by rozwa¿y³y mo¿liwoœæ wprowadzenia specjalnego œwiêta stworzeñ do swoich
kalendarzy liturgicznych.

Podczas zgromadzenia w Volos, oprócz ponownego apelu do Koœcio³ów
protestanckich, wystosowano równie¿ specjalne pismo do kardyna³a Waltera Ka-
spera, przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, z proœb¹
o rozpatrzenie mo¿liwoœci wprowadzenia takiego œwiêta w katolickim roku litur-
gicznym.
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Innym wa¿nym osi¹gniêciem tej grupy s¹ materia³y zawieraj¹ce modlitwy, pie-
œni i czytania liturgiczne, które mo¿na wykorzystaæ podczas nabo¿eñstw ró¿nego
rodzaju lub specjalnych œwi¹t stworzeñ. Przygotowano ju¿ kilka wydañ takich ma-
teria³ów: o tematyce ogólnej i monotematyczne, np. przysz³e pokolenia, woda.

Jednym z wa¿niejszych postanowieñ tej grupy jest zaproponowanie specjalnej
publikacji – gazety, na ³amach której mo¿na bêdzie podzieliæ siê doœwiadczenia-
mi we wprowadzaniu œwiêta stworzeñ do kalendarza liturgicznego, sformu³owaæ
pytania i w¹tpliwoœci, wypracowaæ teologiczne i etyczne uzasadnienie dla takiego
œwiêta. Warto podkreœliæ, ¿e to niezwykle cenna inicjatywa. Wprowadzenie œwiê-
ta stworzeñ napotyka wiele trudnoœci, niektórzy je przezwyciê¿yli, inni jeszcze
przed nimi stoj¹. Warto o nich mówiæ. Warto te¿ podzieliæ siê radoœci¹ i dobrymi
konsekwencjami, p³yn¹cymi ze œwiêtowania dnia stworzeñ.

Grupa III: Zrównowa¿ony rozwój

Obrady tej grupy zdominowa³y refleksje na temat Szczytu Ziemi w Johannes-
burgu (2002), który odby³ siê w dziesiêciolecie Szczytu w Rio de Janeiro na te-
mat Spo³eczeñstwa i Rozwoju. Stwierdzono, ¿e jednym z bardziej pozytywnych
trendów, jakie dosz³y do g³osu w Johannesburgu jest zachêta do wspó³pracy po-
miêdzy ró¿nymi partnerami: rz¹dem, organizacjami pozarz¹dowymi, przedstawi-
cielami biznesu i innymi reprezentantami spo³eczeñstwa w osi¹ganiu zrównowa-
¿onego rozwoju. W zwi¹zku z tym, ¿e w ostatnich latach zrównowa¿ony rozwój
coraz czêœciej uto¿samiany jest zarówno przez pañstwa bogate, jak i biedne,
z ekonomicznym wzrostem, dlatego Koœcio³y zaczê³y mówiæ g³oœno o potrzebie
innych akcentów w ca³ej teorii zrównowa¿onego rozwoju. Otó¿, chodzi o to, by
mówiæ o potrzebie zrównowa¿onego rozwoju wspólnot (lub spo³eczeñstwa), a nie
o jakimœ abstrakcyjnym zrównowa¿onym rozwoju. Zrównowa¿ony rozwój
wspólnot dotyczy³by kszta³towania w³aœciwych relacji nie tylko pomiêdzy ludŸmi
ale równie¿ pomiêdzy ludŸmi a pozosta³ymi cz³onkami ekologicznej wspólnoty.
Chodzi³oby zatem o zaprowadzanie sprawiedliwoœci wewn¹trz ca³ego Bo¿ego
stworzenia. Cz³onkowie grupy podkreœlili, ¿e Koœcio³y nie mog¹ wprowadzaæ
nowej koncepcji zrównowa¿onego rozwoju lecz w³¹czyæ siê do œwieckiej dysku-
sji. W przeciwnym razie pozostan¹ w izolacji.

Rol¹ Koœcio³ów jest nie tylko nadawanie innego kierunku dyskusji na temat
zrównowa¿onego rozwoju, ale równie¿ zachêcanie wiernych, by przemyœleli styl
swojego ¿ycia, w jakiej mierze jest on zaspokajaniem wci¹¿ rosn¹cych (czêsto
wymyœlonych i narzuconych przez instytucje komercyjne) potrzeb, a w jakiej
przemyœlanym stylem zaspokajania autentycznych potrzeb, wspó³graj¹cym
z chrzeœcijañskim modelem skromnego ¿ycia. Bez w¹tpienia jest to prawdziwe
zadanie dla wspó³czesnych Koœcio³ów, które same czêsto odesz³y od chrzeœcijañ-
skich idei skromnego stylu ¿ycia.
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Wa¿nym osi¹gniêciem grupy jest przedyskutowanie samego pojêcia „zrówno-
wa¿ony rozwój”, które od wielu lat u¿ywane jest w ró¿nych znaczeniach, zale¿-
nie od potrzeb. Podobnie, jak cz³onkowie Duñskiej Sieci Wspó³pracy Ekologicz-
nej Chrzeœcijan, zaproponowano, by w definicji zrównowa¿onego rozwoju do-
k³adniej okreœliæ, o jakie potrzeby chodzi. Chrzeœcijañska propozycja definicji
brzmi nastêpuj¹co: Zrównowa¿ony rozwój jest rozwojem, który zaspokaja potrze-
by obecnych pokoleñ bez pozbawiania przysz³ych pokoleñ mo¿liwoœci zaspokoje-
nia ich w³asnych potrzeb. Rozwój nie jest zrównowa¿ony, je¿eli potrzeby ludzi s¹
zaspokajane kosztem zachowania przyrody, œrodowiska, ró¿norodnoœci biologicz-
nej oraz kosztem harmonijnego i sprawiedliwego dzielenia dóbr. Podczas dysku-
sji w tej grupie wielokrotnie powtarzano, ¿e zasada myœlenia i postêpowania po-
winna byæ nastêpuj¹ca: Jest wystarczaj¹co dla wszystkich i wszyscy maj¹ wystar-
czaj¹co. Gdyby zdanie Koœcio³ów w tej kwestii przebi³o siê faktycznie do
œwiadomoœci publicznej, istnia³aby szansa na rzeczywiste o¿ywienie dyskusji
wokó³ zrównowa¿onego rozwoju.

Grupa IV: Woda

Temat „woda” by³ tematem wiod¹cym ca³ego Zgromadzenia w Volos. Obrady
grupy zosta³y ukierunkowane wyk³adami plenarnymi oraz wczeœniejszymi bada-
niami liderów grupy. Cz³onkowie grupy postawili przed sob¹ ambitne zadanie
sformu³owania apelu do Koœcio³ów na temat kwestii dotycz¹cych wody. Powsta³
tekst, który zas³uguje na wielk¹ uwagê pod wieloma wzglêdami: teologicznym,
ekologicznym, ekonomicznym, spo³ecznym. O pracach tej grupy pisze w oddziel-
nym sprawozdaniu Hanna Pa³ac.

Grupa V: Ekologiczne zarz¹dzanie w Koœcio³ach

Koœcio³y powinny nie tylko apelowaæ do rz¹dów i spo³eczeñstw w ró¿nych
kwestiach dotycz¹cych zrównowa¿onego rozwoju, lecz równie¿ zastosowaæ zasa-
dy zrównowa¿onego rozwoju w swoich w³asnym ¿yciu. W jaki sposób chrzeœci-
janie powinni budowaæ swoje budynki koœcielne i je wyposa¿aæ, jak uprawiaæ
ziemiê, jak ¿yæ, by by³o to ¿ycie przyjazne œrodowisku? Wielu chrzeœcijan posta-
nowi³o odpowiedzieæ na te pytania ca³oœciowo, tzn. przyjrzeæ siê, jak pod wzglê-
dem ekologicznym funkcjonuje ca³y Koœció³ lokalny. Grupa robocza, zajmuj¹ca
siê zarz¹dzaniem ekologicznym w Koœciele, od pocz¹tku istnienia sieci ECEN,
stanowi dla Koœcio³ów platformê wymiany informacji oraz doœwiadczeñ w tym
wzglêdzie. Co ciekawe, Koœcio³y zainteresowa³y siê mo¿liwoœci¹ zarz¹dzania
wed³ug normy EMAS, któr¹ promuje Unia Europejska. Norma ta daje mo¿liwoœæ
systemowego zarz¹dzania instytucj¹. Dziêki jej zastosowaniu Koœcio³y bêd¹ mo-
g³y przyczyniæ siê do zmniejszenia zmian klimatycznych, zaoszczêdziæ pieni¹dze
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oraz zwiêkszyæ swoj¹ wiarygodnoœæ. Ze strony ECEN p³ynie ogromna zachêta,
by jak najwiêcej Koœcio³ów zainteresowa³o siê takim sposobem ekologicznego
zarz¹dzania lub wypracowa³y swoje w³asne.

Grupa VI: Transport samochodowy

Jednym z wiêkszych osi¹gniêæ tej grupy jest przygotowanie, wspólnie ze
Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów, raportu na temat transportu samochodowego. Raport
ten pokazuje presjê na œrodowisko przyrodnicze zwiêkszaj¹cego siê wci¹¿ gwa³-
towanie ruchu samochodowego. Omawia te¿ znaczenie indywidualnych decyzji,
które przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia lub zmniejszenia wielkoœci tego ruchu.
Jednym ze sposobów zmniejszania ruchu, promowanym przez ECEN, jest wpro-
wadzenie dnia lub dni bez samochodu. Mog³yby to byæ niedziele. Z chrzeœcijañ-
skiego punktu widzenia by³by to najlepszy dzieñ na œwiêtowanie bez samochodu.
Dobrym te¿ zwyczajem mog³oby byæ w³¹czanie siê chrzeœcijan do œwieckich pro-
pozycji ograniczania transportu samochodowego.

Grupa VII: Edukacja ekologiczna

Podczas kilku spotkañ zastanawiano siê, jaki rodzaj edukacji jest potrzebny,
by zaanga¿owaæ ludzi w sprawy zwi¹zane ze zrównowa¿onym rozwojem
i wod¹. Podkreœlono zw³aszcza mo¿liwoœci, jakie stoj¹ za krytyczn¹ refleksj¹ i
interaktywnym uczeniem siê, co wyposa¿a uczestników w wiedzê, umiejêtnoœci
i kreuje postawy niezbêdne do zaanga¿owania siê w publiczn¹ debatê i dzia³a-
nie. Takie uczenie siê powinno zachêciæ do wspó³pracy osoby o ró¿nym
doœwiadczeniu i wiedzy (chodzi g³ównie o œwieckie i chrzeœcijañskie orga-
nizacje).

Uczestnicy grupy roboczej zastanawiali siê, w jaki sposób najlepiej mo¿na po-
dzieliæ siê doœwiadczeniem z innymi, u¿ywaj¹c strony internetowej ECEN-u.
Zgodzono siê, ¿e najlepiej bêdzie, jak powstan¹ lokalne, dla ka¿dego pañstwa,
strony internetowe, na których znajdzie siê mapa kraju z zaznaczonymi miejsca-
mi, gdzie realizowane s¹ przez Koœcio³y interesuj¹ce projekty czy programy eko-
logiczne, albo po prostu pokazuj¹ce zaanga¿owanie ekologiczne Koœcio³a lokal-
nego. Do krótkich informacji do³¹czone zostan¹ adresy kontaktowe. Wykorzysta-
na zostanie równie¿ druga mo¿liwoœæ umieszczania podobnych informacji na
stronie ECEN-u, z adresami kontaktowymi, by zwiêkszyæ dostêp do tych infor-
macji. Cz³onkowie grupy zobowi¹zali siê, ¿e jeden raz w miesi¹cu bêd¹ przesy³aæ
informacje o lokalnych dzia³aniach do ECEN-u. Jest to bardzo konkretne zobo-
wi¹zanie i byæ mo¿e sprawi, ¿e burzliwa dyskusja w tej grupie, jaka mia³a miej-
sce podczas Zgromadzenia w Volos przeniesie siê na stronê internetow¹ i bêdzie
wci¹¿ stymulowaæ do dzia³ania.
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Innym zobowi¹zaniem, jakie podjêto w tej grupie jest troska o edukacjê edu-
kuj¹cych, czyli zaproponowanie specjalnych szkoleñ, wyk³adów i ogólnie ró¿no-
rodnych zajêæ na tematy zwi¹zane z ekologiczn¹ edukacj¹ religijnych dla tych,
którzy pracuj¹ w strukturach koœcielnych, jako nauczyciele. W ¿adnym kraju i w
¿adnym Koœciele, jakie by³y reprezentowane w grupie, nie oceniono zbyt wysoko
dotychczasowych umiejêtnoœci i wiedzy w zakresie ekologicznym osób prowa-
dz¹cych edukacjê religijn¹. To du¿e pole do zagospodarowania. Byæ mo¿e uda siê
w ramach ECEN-u stworzyæ specjalny projekt podnoszenia kwalifikacji osób pro-
wadz¹cych edukacjê w strukturach koœcielnych. Chodzi g³ównie o to, by osoby
zajmuj¹ce siê edukacj¹ potrafili w³¹czyæ do swoich programów nauczania per-
spektywy ekoteologiczne.

Jeden z wa¿niejszych tematów, jakie podjêto w tej grupie dotyczy³ potrzeby
krytyki wartoœci i kultury przekazywanej przez media. Niezbêdne s¹ inicjatywy,
równie¿ wewn¹trz Koœcio³ów, tworzenia alternatywnych kana³ów przekazu, by
zakwestionowaæ wartoœci kreowane przez skomercjonalizowan¹ TV i inne media
oraz zachêciæ do odœwie¿enia poczucia wspólnoty i czerpania radoœci ze skrom-
nego ¿ycia, promuj¹cego kulturê „skromnej wystarczalnoœci”, a nie nieustannego
powiêkszania dóbr materialnych.

Nie bez znaczenia by³o równie¿ skierowanie apelu do wszystkich uczestników
Zgromadzenia w Volos, by to oni w³aœnie, jako pracownicy koœcielni i zajmuj¹cy
siê edukacj¹ na co dzieñ, w pierwszym rzêdzie powinni œwiadczyæ swoj¹ osobist¹
postaw¹ i zaanga¿owaniem, ¿e kwestie ochrony œrodowiska s¹ czymœ naprawdê
wa¿nym.

Ustalenia organizacyjno-finansowe

Podczas Zgromadzenia w Volos wybrano 10 osobowy Zespó³ Wspieraj¹cy (Ena-
bling Team). Nowym sekretarzem ECEN-u zosta³ tu¿ przed spotkaniem w Volos
Peter Pavloviè. Poprzedni, Rûdiger Noll zosta³ sekretarzem Komisji „Koœció³ i
Spo³eczeñstwo”, funkcjonuj¹cej w ramach Komisji Koœcio³ów Europejskich.

Znaczn¹ czêœæ obrad w Volos poœwiêcono sprawom finansowym. ECEN, cho-
cia¿ dzia³a w strukturach KEK, musi jednak na swoje funkcjonowanie poszuki-
waæ œrodków finansowych na zewn¹trz. Dofinansowanie z KEK-u jest niewystar-
czaj¹ce. Nie³atwo te¿ zdobyæ œrodki w instytucjach œwieckich na dzia³ania okre-
œlane jako religijne. Do tej pory Sieæ dofinansowywana by³a g³ównie przez du¿e
Koœcio³y z Europy Zachodniej. Maj¹ one jednak coraz to nowe programy w³asne,
a co zatem idzie nie mog¹ zbyt wiele œrodków przeznaczaæ na zewn¹trz. ECEN
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doœwiadcza obecnie tego samego, co niemal¿e ka¿da organizacja pozarz¹dowa:
coraz mniej œrodków pieniê¿nych przeznacza siê dla coraz wiêkszej iloœci organi-
zacji pozarz¹dowych, proponuj¹cych bardzo dobre programy. Trudno jest wygraæ
na tak przepe³nionym rynku.

W zwi¹zku z trudnoœciami finansowymi poszukiwano w Volos sposobów za-
gwarantowania Sieci mo¿liwoœci istnienia i dzia³ania. Rozpatrywano mo¿liwoœæ
wprowadzenia sk³adek cz³onkowskich, debatowano nad wspólnymi dla cz³onków
sieci projektami, które mog³yby siê ubiegaæ o dofinansowanie, spróbowano okre-
œliæ instytucje, które by³yby zainteresowane finansowaniem Sieci, zastanawiano
siê, czy dzia³anie w strukturach KEK-u jest korzystne, czy raczej lepsza by³aby
struktura prawnie niezale¿na. Debata przypomina³a prawdziw¹ burzê mózgów.
Nowy Enabling Team skrzêtnie notowa³ wszystkie wnioski. Jego zadaniem bê-
dzie sprawdzenie wszystkich sugestii i zrealizowanie ich, jeœli bêdzie to mo¿liwe.

Wnioski

Bez w¹tpienia mo¿na podziwiaæ doskona³oœæ organizacyjn¹ tego spotkania.
Zadbano o szczegó³y merytoryczne i potrzeby uczestników. Chocia¿ zajêcia od
œwitu do póŸnych godzin nocnych wyczerpa³y wszystkich, a ha³aœliwy hotel tu¿
nad pla¿¹ nie dawa³ wymarzonego spokoju, to jednak mo¿na by³o zauwa¿yæ ra-
doœæ uczestników Zgromadzenia, ¿e wydarzy³y siê rzeczy konkretne, rozmawiano
o sprawach wa¿nych i mo¿liwych do zrealizowania, i ¿e mo¿na je bêdzie zawieœæ
do swoich Koœcio³ów z propozycj¹ lokalnej adaptacji.

Ca³emu spotkaniu towarzyszy³a modlitwa i zaduma. By³o to niezwykle wa¿ne,
by nie straciæ z oczu chrzeœcijañskiej perspektywy zaanga¿owania w ochronê œro-
dowiska. Wa¿ne te¿ dlatego, ¿e spotkanie zdominowa³y sprawy spo³eczne i nie
by³o miejsca na teologiczn¹ dyskusjê. Jednak postulowano jej potrzebê nieustan-
nie. Zapewne dlatego jednym z postanowieñ tego Zgromadzenia jest zorganizo-
wanie specjalnego seminarium, które podejmie tematykê ekoteologiczn¹.

Zgromadzenie w Volos by³o œwietn¹ okazj¹ do poznawania siebie i dzielenia
siê doœwiadczeniami. Dla uczestnika z Polski wielkim zaskoczeniem by³ ogrom i
ró¿norodnoœæ dzia³añ podejmowanych przez Koœcio³y w dziedzinie ochrony œro-
dowiska. Koœcio³y z Europy Zachodniej, czêsto niezbyt ju¿ wielkie, jeœli chodzi o
liczbê wiernych, s¹ w stanie wykrzesaæ z siebie tak¹ energiê, jak¹ z trudnoœci¹
mo¿na dojrzeæ (jeœli w ogóle) w Koœcio³ach szczyc¹cych siê dynamicznym roz-
wojem. By³y to dobre przyk³ady chrzeœcijañskiego ¿ycia w œwiecie wspó³cze-
snym, godne naœladowania i polecania innym.
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Uczestnikom utkwi³y w pamiêci dobrze przygotowane sesje panelowe. Zapro-
szono niezwykle kompetentnych prelegentów, którzy z wyj¹tkow¹ znajomoœci¹
tematu, a tak¿e swad¹, potrafili zainteresowaæ s³uchaczy. Czêsto jednak kompe-
tencja prelegentów ogranicza³a siê do tematu przewodniego spotkania i nie zwi¹-
zana by³a zbytnio z funkcjonowaniem Koœcio³ów i ich zainteresowaniem proble-
mami ekologicznymi. W tej sytuacji prelegentom trudno by³o wyobraziæ, a póŸ-
niej ukonkretniæ rolê Koœcio³ów w ochronie œrodowiska.

Dla wielu osób dyskusje na temat zrównowa¿onego rozwoju i wody oraz roli
Koœcio³ów w tych kwestiach by³y prawdziwym odkryciem. Okaza³o siê, ¿e Ko-
œcio³y maj¹ wiele do powiedzenia i zrobienia, i ¿e wiele Koœcio³ów ju¿ od dawna
to czyni. W Polsce dyskusja na temat zrównowa¿onego rozwoju toczy siê jedynie
w krêgach œwieckich. Koœcio³y jeszcze siê w ni¹ nie w³¹czy³y. W Volos pokaza-
no, ¿e Koœcio³y mia³y wiele do powiedzenia nawet podczas Szczytu Ziemi w Jo-
hannesburgu (2002). Wiele Koœcio³ów z ca³ego œwiata mia³o tam swoich specjal-
nych wys³anników. Z ramienia ECEN w Johannesburgu byli: Peter Pavloviè, Ma-
rijka van Duin, Donald Bruce. W Volos przedstawili raport ze swojego pobytu i
dokonali oceny tego wydarzenia. Zgodnie podkreœlali, ¿e zrównowa¿ony rozwój
wspólnot zamieszkuj¹cych Ziemiê jest absolutn¹ koniecznoœci¹. Koœcio³y mog¹
u³atwiæ jego zaistnienie dziêki swojemu zaanga¿owaniu w promowanie takiego
stylu ¿ycia, który bêdzie uwzglêdnia³ dobro œrodowiska. W Polsce jesteœmy u po-
cz¹tku tej drogi. A warto sobie uœwiadomiæ, ¿e to nie tylko droga spe³niania Bo-
¿ych przykazañ, by z trosk¹ i szacunkiem opiekowaæ siê ludŸmi, zwierzêtami i
roœlinami, ale równie¿ droga do ludzi, którzy pilnie obserwuj¹ poczynania Ko-
œcio³ów oraz potrzebuj¹ jego œwiadectwa i wsparcia w swoich ekologicznych
dzia³aniach.

Jadwiga Leœniewska
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Woda – Ÿród³o ¿ycia czy pieniêdzy?
Sprawozdanie z pracy grupy roboczej do spraw wody podczas IV

Zgromadzenia Europejskiej Sieci Wspó³pracy Ekologicznej Chrzeœcijan
(ECEN), 7-11 maja, Volos, Grecja

Jednym spoœród dwóch wiod¹cych tematów podczas IV Zgromadzenia
ECEN by³a woda. Drugim – zrównowa¿ony rozwój. Organizatorzy zapropono-
wali uczestnikom Zgromadzenia dwa kierunki debat, ³¹cz¹ce siê jednak zna-
miennie w jednym haœle spotkania: „Woda dla ¿ycia – zrównowa¿ona przy-
sz³oœæ”. Szeroko ujêty temat wody porusza³ problem nie tylko jej braku, ale
równie¿ nadmiaru, zarówno w pañstwach europejskich jak i krajach Trzeciego
Œwiata. Powy¿sz¹ kwestiê przybli¿yli uczestnikom zaproszeni eksperci i znaw-
cy z ró¿nych krajów. Wiele doœwiadczeñ w radzeniu sobie z tym problemem
mieli nasi gospodarze – Grecy, którzy ju¿ od wielu lat borykaj¹ siê z rosn¹cym
deficytem wody.

Podczas Konferencji stworzone zosta³y grupy robocze, spotykaj¹ce siê co-
dziennie na dwugodzinnych spotkaniach, które mia³y zg³êbiæ temat i przygotowaæ
koñcowy raport zawieraj¹cy wypracowane sugestie i konkluzje. Jako uczestnik
prac grupy do spraw wody pragnê przedstawiæ w skrócie zebrane wnioski.

Woda postrzegana jest przez cz³onków grupy roboczej jako dar Bo¿y i pod-
stawa wszelkiego ¿ycia, co oznacza, ¿e jednoczy nie tylko wszystkich ludzi na
œwiecie, ale równie¿, a mo¿e przede wszystkim Koœcio³y. Powinny one przyczy-
niæ siê do ochrony publicznego dobra, jakim jest woda i stan¹æ w obronie wszyst-
kich tych, którzy s¹ zbyt s³abi, by broniæ swoich praw do niej.

Alarmuj¹ce liczby

Coraz wiêksze rzesze ludzi z krêgów rz¹dowych i pozarz¹dowych k³ad¹ nacisk
na rosn¹cy problem wody, który wi¹¿e siê z problemem sprawiedliwoœci spo³ecz-
nej, ekonomi¹, pokojem i prawami ludzkimi. Podczas tegorocznego Œwiatowego
Dnia Wody (22 marca) Sekretarz Generalny ONZ dr Kofi Annan podkreœli³ wa¿-
koœæ tej kwestii oraz przedstawi³ niepokoj¹ce informacje dotycz¹ce stanu zaso-
bów wodnych. Wynika z nich, ¿e:
1,1 miliarda ludzi na œwiecie nie ma dostêpu do wody pitnej,
2,5 miliarda ludzi nie ma odpowiednich warunków sanitarnych,
5 milionów ludzi umiera co roku na choroby zwi¹zane z wod¹ (tyfus, biegun-

ka, itd.),
do 2025 roku 2/3 œwiatowej populacji bêdzie ¿y³a w krajach z umiarkowanym

lub powa¿nym deficytem wody.
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Podobne fakty przedstawi³ Jan Pronk – przedstawiciel ONZ na Œwiatowym
Szczycie dotycz¹cym Zrównowa¿onego Rozwoju (WSSD) w Johannesburgu,
by³y minister ochrony œrodowiska w rz¹dzie holenderskim, jeden z wyk³adowców
podczas Zgromadzenia w Volos.

Pierwszym zadaniem grupy by³o dokonanie oceny Szczytu w Johannesburgu.
Zosta³ on oceniony jako dostateczny, ze wzglêdu na fakt, ¿e choæ podczas Szczy-
tu opracowano cele na najbli¿sze lata dotycz¹ce wody, czyli:
  zmniejszenie deficytu wody,
  zmniejszenie braku dostêpu do wody pitnej o po³owê,

lecz zabrak³o wyraŸnie nakreœlonych planów i postanowieñ. Zast¹piono je na-
tomiast mnóstwem ogólnych stwierdzeñ pozwalaj¹cych na ró¿n¹ ich interpreta-
cjê. W œwietle powy¿szego wniosku wczeœniej ustanowione cele wydaj¹ siê
cz³onkom grupy ma³o realne do spe³nienia.

Towar i Ÿród³o w³adzy

Obecnie coraz czêœciej stajemy przed faktem, ¿e zasoby wodne, którymi dys-
ponujemy i które nadaj¹ siê do u¿ycia przez ludzi, kurcz¹ siê w zastraszaj¹cym
tempie. Porównuj¹c iloœæ wody przypadaj¹c¹ na osobê 50 lat temu i dziœ mo¿emy
przewidzieæ stan jej zasobów za kolejne 50 lat. Je¿eli tendencja bêdzie siê utrzy-
mywaæ na dotychczasowym poziomie, to w ci¹gu najbli¿szego pó³wiecza œwiat
podzieli siê na pañstwa, które bêd¹ posiada³y wodê w wystarczaj¹cej iloœci i na
te, których zasoby wodne bêd¹ bardzo ma³e, a do których, jak wynika z przewi-
dywañ naukowców, nale¿eæ bêdzie Polska. Taki stan doprowadzi najprawdopo-
dobniej do konfliktów zbrojnych, których celem bêdzie zdobycie dostêpu do
wody i przejêcie nad ni¹ kontroli. Ju¿ dziœ dochodzi do wojen na tym tle. Wystar-
czy wspomnieæ zajêcie przez Izrael wzgórz libañskich czy nieporozumienia miê-
dzy Meksykiem a USA.

Na pocz¹tku XXI stulecia wojny o dostêp do wody s¹ jeszcze sporadyczne, ale
ju¿ dziœ woda zaczyna byæ towarem. W wielu krajach pañstwo zrzeka siê obo-
wi¹zku dostarczania wody obywatelom, przestaje to byæ spraw¹ publiczn¹. Doko-
nuje siê prywatyzacji, kontrolê przejmuj¹ wielkie koncerny, które dyktuj¹ swoje,
czêsto twarde warunki. Przyk³adem mo¿e s³u¿yæ sytuacja w Republice Czeskiej,
gdzie wodê mo¿na kupiæ w butelkach lub u prywatnego dostawcy. Ludzie zmu-
szeni s¹ do zakupywania wody po ustanawianych przez przedsiêbiorstwa cenach,
gdy¿ studnie, z których mogliby pobieraæ wodê za darmo, s¹ zanieczyszczone, a
woda w nich nie jest zdatna do u¿ytku. Tym samym woda w Czechach kosztuje
kilka razy wiêcej ni¿ np. w Irlandii.
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Cz³onkowie grupy do spraw wody zdecydowanie sprzeciwiaj¹ siê takiemu
traktowaniu jej i apeluj¹ do Koœcio³ów, aby wspar³y walkê przeciwko uznaniu
wody za towar. Nie znaczy to, ¿e pragniemy, by tylko pañstwo mog³o zajmowaæ
siê dostarczaniem wody obywatelom, jak mia³o to miejsce dotychczas. Pragnie-
my jednak, by sta³o ono na stra¿y podstawowego prawa ka¿dego cz³owieka, ja-
kim jest swobodny dostêp do wody.

Przed problemem niedostatecznej iloœci wody staje dziœ wiele krajów na
wszystkich kontynentach. Biedne kraje eksportuj¹ produkty spo¿ywcze, do wy-
produkowania których niezbêdna jest woda, tym samym zmniejszaj¹ mo¿liwoœæ
dostêpu do niej swym obywatelom oraz wszystkim innym organizmom ¿yj¹cym
na terenie danego pañstwa. Przyk³adem mo¿e byæ Kenia, gdzie, pomimo du¿ego
deficytu wody, powstaj¹ rozleg³e farmy, gdzie uprawia siê sa³atê na eksport do
np. Wielkiej Brytanii. Pieni¹dze tym sposobem uzyskane trafiaj¹ do w¹skiej gru-
py ludzi. Biedni otrzymuj¹ niewiele, dodatkowo zaœ zasoby wodne w ich okolicy
s¹ znacznie uszczuplone. Nie jest to jedyny przyk³ad importu wody w ¿ywnoœci.
Corocznie sprowadza siê do Europy 14 mln ton soi z krajów o powa¿nym deficy-
cie wody.

 Zaanga¿owanie Koœcio³ów i jednostek

Jednym z g³ównych pytañ stawianych podczas dyskusji w grupie by³o: w jaki
sposób Koœcio³y, a tak¿e ich cz³onkowie mog¹ przyczyniæ siê do ochrony wody i
pomóc w szerzeniu dostêpu do niej?

Oto propozycje cz³onków grupy:
1. Nale¿y oszczêdzaæ wodê pitn¹ w budynkach nale¿¹cych do Koœcio³ów przez

zmniejszanie jej zu¿ycia. Jednym ze sposobów jest zamontowanie specjalnych
nak³adek na krany, które wprowadzaj¹c wiêcej powietrza do wody sprawiaj¹,
¿e iloœæ wody w strumieniu jest mniejsza. Dziêki temu zu¿ywa siê zamiast 10
litrów tylko 6.

2. Kolejnym sposobem jest zbieranie wody deszczowej i zu¿ywanie jej do podle-
wania roœlin lub sp³ukiwania toalet.

3. Cz³onkowie zalecaj¹ te¿, by nie u¿ywaæ agresywnych i zanieczyszczaj¹cych
wodê œrodków chemicznych.

4. Proponuje siê, by nie kupowaæ artyku³ów spo¿ywczych zawieraj¹cych wodê,
których produkcja zuba¿a tereny, gdzie zosta³a wyprodukowana.

5. Koœcio³y powinny wspomagaæ lub anga¿owaæ siê, je¿eli to mo¿liwe, w budo-
wanie ma³ych elektrowni wodnych, które nie zagra¿aj¹c œrodowisku wodnemu
pozyskiwa³yby energiê dla potrzeb koœcielnych lub zwi¹zanych z nim instytu-
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cji. Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ elektrownia wodna zbudowana przez jednego
z cz³onków grupy dr Eberharda Müllera w Rosenfeld, w Niemczech.

6. Koœcio³y odgrywaj¹ du¿¹ rolê w edukowaniu spo³eczeñstwa, bêd¹c wzorem
dla swych cz³onków. Grupa prosi o wspomaganie programów i kampanii edu-
kacyjnych, które informowa³yby ludzi o problemach zwi¹zanych z wod¹,
przyk³adach jej oszczêdzania i ochraniania i które pomog³yby w zaszczepianiu
w ludziach szacunku dla wody.
Powy¿sze propozycje odnosz¹ siê do Koœcio³ów, ale z równie dobrym skut-

kiem wymienione sposoby oszczêdzania wody mog¹ byæ stosowane przez pry-
watne osoby.

Woda ³¹czy ludzi na wiele sposobów. Ka¿demu jest jednakowo potrzebna,
dla ka¿dego stanowi podstawê ¿ycia. £¹czy równie¿ wyznawców ró¿nych reli-
gii bêd¹c wa¿nym symbolem dla chrzeœcijan, muzu³manów, buddystów i wielu
innych. Czy¿ te dwa przyk³ady z mnóstwa innych, które mo¿na by tu przyto-
czyæ nie wskazuj¹ wyraŸnie na to, ¿e woda powinna byæ podstawowym narzê-
dziem do stwarzania pokoju na œwiecie? Patrz¹c jednak na dzisiejszy œwiat
stwierdziæ mo¿na wprost przeciwnie – woda jest powodem, dla którego wybu-
chaj¹ konflikty zbrojne, powstaj¹ napiêcia miêdzy pañstwami. Mimo ¿e jest
niezaprzeczalnie naszym prawem, coraz czêœciej to w³aœnie prawo zostaje lu-
dziom odbierane i ³amane.

Rok 2003 og³oszono Miêdzynarodowym Rokiem Wody. Daje nam to szcze-
góln¹ okazjê, by zastanowiæ siê nad naszym stosunkiem do wody i sposobami jej
ochrony. Jaki bêdzie nasz wk³ad w dzie³o ochrony wody i czy Koœcio³y do któ-
rych nale¿ymy do³¹cz¹ siê do tego dzie³a?

Hanna Pa³ac
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EKUMENICZNY KONGRES EKOLOGICZNY
„RELIGIA, NAUKA I ŒRODOWISKO”

Religia, nauka i œrodowisko – to has³o wywo³awcze jednego z nurtów dialogu
inicjowanego przez Koœcio³y chrzeœcijañskie. Jest to równie¿ temat „p³ywaj¹cych
kongresów” organizowanych od wielu lat pod patronatem patriarchy ekumenicz-
nego Bart³omieja I. W ubieg³ym roku kongres zakoñczy³ siê w Wenecji podpisa-
niem przez patriarchê i papie¿a Jana Paw³a II deklaracji o ochronie stworzenia.
W tym roku ³ódŸ z patriarch¹ i uczestnikami kongresu p³ywa³a po Morzu Ba³tyc-
kim. W dniach 31 maja – 8 czerwca 2003 r. odby³o siê V Sympozjum nt: „Morze
Ba³tyckie – wspólne dziedzictwo, wspólna odpowiedzialnoœæ.”

1. Idea ekumenicznych kongresów ekologicznych

Dialog miêdzy naukowcami, dzia³aczami ekologicznymi i reprezentantami re-
ligijnych wspólnot œwiata, podjêty z inicjatywy patriarchy Bart³omieja, trwa ju¿
ponad osiem lat. Akcja koncentruje siê na analizie sytuacji zasobów wodnych w
ró¿norodnym kontekœcie kulturowym, spo³ecznym, gospodarczym, przyrodni-
czym i religijnym i st¹d „p³ywaj¹ce sympozja” pod has³em RELIGION, SCIEN-
CE AND THE ENVIRONMENT.

Pierwsze sympozjum odby³o siê w 1995 r. na statku p³yn¹cym po Morzu Egej-
skim do Patmos w zwi¹zku z 1900. rocznic¹ Ksiêgi Objawienia œw. Jana. Drugie
sympozjum w 1997 r. na Morzu Czarnym mia³o zachêciæ do dzia³ania na rzecz
œrodowiska uczestników z wszystkich szeœciu krajów wokó³ morza. Sympo-
zjum III (1999) by³o podró¿¹ po Dunaju – rzece ³¹cz¹cej wiele krajów Europy
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Œrodkowej. IV sympozjum mia³o miejsce na Morzu Adriatyckim (2002), pod
wspólnym patronatem patriarchy i Romano Prodi, prezydenta Unii Europejskiej.
Zakoñczy³o siê ono w Wenecji podpisaniem przez patriarchê i papie¿a Jana Paw³a
II wspólnego dokumentu o ochronie stworzenia, tzw. „Deklaracji weneckiej”,
która mówi³a o potrzebie sformu³owania „kodeksu etyki œrodowiskowej”.

2. Morze Ba³tyckie – wspólne dziedzictwo,
wspólna odpowiedzialnoœæ

W tym roku ³ódŸ z patriarch¹ Bart³omiejem I i uczestnikami kongresu wp³ynê-
³a na Morze Ba³tyckie, gdzie odby³o siê V Sympozjum nt: „Morze Ba³tyckie –
wspólne dziedzictwo, wspólna odpowiedzialnoœæ.”

W czasach takich jak nasze, ³atwo przeoczyæ wyzwania stoj¹ce wobec ludzko-
œci, wobec stale pogorszaj¹cego siê stanu naturalnego œrodowiska – wyjaœnia³
w liœcie zapraszaj¹cym metropolita Jan z Pergamonu, przewodnicz¹cy komitetu
naukowego kongresu – Chcemy zatem badaæ problemy œrodowiska, ³¹cz¹c je
z m¹droœci¹ religii i nauki, w kontekœcie Morza Ba³tyckiego.

Sympozjum chce ³¹czyæ wysi³ki œwiata uniwersyteckiego, religii, mediów, organi-
zacji pozarz¹dowych, sektora prywatnego – aby razem próbowaæ budowaæ lepszy,
bardziej sprawiedliwy, harmonijny œwiat przestrzegaj¹cy zasad etyki ekologicznej.

Chcemy te¿ poznaæ przyk³ady lokalnych dzia³añ i pokonywania trudnych wyzwañ –
o za³o¿eniach kongresu mówi dalej metropolita Jan – oraz pomóc w nieza³atwionych
dotychczas problemach. Zatem bêdziemy rozmawiaæ razem jako liderzy religijni, na-
ukowcy i osobistoœci publiczne i zachêcaæ do ³¹czenia ró¿norodnych inicjatyw w eko-
logicznej harmonii i trosce o wspólne dobro. Chcemy szukaæ uniwersalnego jêzyka
porozumienia wierz¹c, ¿e rozwój etyki œrodowiskowej mo¿e byæ osi¹gniêty na drodze
spotkania religii, naukowej wiedzy, kultury i ludzkiej wyobraŸni.

Tegoroczny „p³ywaj¹cy” kongres zosta³ otwarty w Gdyni 2 czerwca przez
kard. Waltera Kaspera i patriarchê Bart³omieja I. Kardyna³ odczyta³ specjalne orê-
dzie Jana Paw³a II do patriarchy ekumenicznego. Papie¿, przypominaj¹c swe do-
tychczasowe nauczanie nt. kwestii ekologicznej, zaapelowa³ do przywódców reli-
gijnych, politycznych, naukowców i wszystkich uczestników kongresu, aby –
rozwa¿aj¹c ekologiczne wyzwania regionu Ba³tyku – uwzglêdnili stronê moraln¹
tego zagadnienia. Rzeczywiœcie, tematyka kolejnych sesji by³a bardzo zró¿nico-
wana: od kwestii teologicznych poprzez rozwa¿ania etyczne zwi¹zane z zasadami
eko-sprawiedliwoœci i sprawami rozwoju œwiata i regionu ba³tyckiego, a¿ po kon-
kretne zagadnienia nt. stanu œrodowiska Morza Ba³tyckiego i ca³ego regionu.
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3. Uczestnicy kongresu

Wœród ok. 160 uczestników obrad by³o wielu hierarchów i liderów religijnych,
naukowców, polityków, dzia³aczy ekologicznych i przedstawicieli mediów. Ko-
œció³ katolicki by³ reprezentowany przez kard. Rogera Etchegaray’a, abp. D. Mar-
tina (sta³ego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy ONZ) i bp. M. Morelliego
z Brazylii oraz przedstawicieli Papieskiej Komisji Iustitia et Pax. W ostatnich se-
sjach uczestniczy³ równie¿ kard. Edward Idris Cassidy.

Koœció³ prawos³awny oprócz patriarchy Bart³omieja I i wspomnianego ju¿
metropolity Jana mia³ przedstawicieli w osobach metropolitów z Buenos Aires,
Helsinek, Tallina, Grecji, Wielkiej Brytanii i USA. Z Koœcio³ów protestanckich
byli obecni m.in. abp K. G. Hammar z Uppsali, bp H. R. Chartres z Londynu, bp
B. Fjarstedt z Visby.

Z Polski by³o 3 przedstawicieli instytutów morskich, 3 dziennikarzy oraz ni¿ej
podpisany jako szef Ruchu Ekologicznego œw. Franciszka z Asy¿u.

Wszyscy ca³y tydzieñ spêdzili na piêknym statku „Ocean Monarch” intensyw-
nie pracuj¹c, wymieniaj¹c doœwiadczenia i opinie, s³uchaj¹c ekspertów i buduj¹c
unikaln¹ miêdzynarodow¹ ekumeniczn¹ wspólnotê.

4. Treœæ poszczególnych dni

Trasa tegorocznego kongresu wiod³a przez piêæ nadba³tyckich krajów i uczest-
nicy odwiedzili Gdyniê, Kaliningrad, Tallin, Helsinki i Sztokholm.

Polski by³ poniedzia³ek 2 czerwca. W tym dniu oficjalnie otwarto sympozjum,
odby³a siê sesja pt. Odpowiedzialnoœæ za œrodowisko naszego ¿ycia: W³aœciciele
czy kap³ani stworzenia? oraz spotkanie z przedstawicielami polskich uniwersyte-
tów, Koœcio³ów i mediów. Obecni byli m.in. metropolita prawos³awny Sawa, abp
Tadeusz Goc³owski, abp Alfons Nossol, przedstawiciel prezydenta Aleksandra
Kwaœniewskiego i prezydent Gdyni. Dzieñ wczeœniej chêtni mieli mo¿liwoœæ wy-
jazdu do Obwodu Kaliningrackiego, gdzie zwiedzili Baltijsk i Kaliningrad.

W drodze do Tallina odby³y siê sesje nt: Czy rozwój œwiata mo¿e byæ przyjazny
przyrodzie? – Kontekst globalny oraz kontekst Morza Ba³tyckiego. Natomiast
w Tallinie: Œrodowisko i globalizacja – Kto kontroluje przep³yw technologii i in-
formacji?

Wizyta w Estonii mia³a bardzo presti¿owy charakter. Byliœmy podejmowani
oficjalnie przez prezydenta kraju i obs³ugiwani jak VIPy. Zorganizowano dla nas
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specjalny koncert chóru „Baltic Voices” oraz zwiedzanie narodowego skansenu
z wystêpami folklorystycznymi. Pobyt w Tallinie by³ d³u¿szy ni¿ planowano, po-
niewa¿ nie dosz³y do skutku odwiedziny St. Petersburga.

W czwartek 5 czerwca obchodziliœmy uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskie-
go oraz Œwiatowy Dzieñ Ochrony Œrodowiska. Pierwszej poœwiêcona by³a uro-
czysta liturgia w cerkwi Przemienienia Pañskiego; drug¹ uczczono na sesji zaty-
tu³owanej: Aby kroczyæ lekko... w stronê zrozumienia i zmniejszenia ludzkich œla-
dów. Temat sesji dotyczy³ wa¿nej sprawy redukcji naszego ludzkiego
oddzia³ywania na œrodowisko, tzw. Human Footprint.

Po po³udniu pobyt w Helsinkach zaczêliœmy od zwiedzenia historycznych for-
tów i (druga grupa) badawczego centrum przyrodniczo-ekologicznego. Nastêpne-
go dnia w sesji pt. Ba³tyckie sposoby rozwi¹zania problemów ekologicznych uka-
zuj¹ce odpowiedzialnoœæ za œwiat uczestniczy³a premier Finlandii i minister œro-
dowiska oraz komisarz UE ds. œrodowiska M. Wallstrõm.

Wieczorem w czasie przep³ywania przez Archipelag zgromadziliœmy siê na
górnym pok³adzie statku na wspólnej modlitwie. Wzruszaj¹c¹ chwil¹ by³o, kiedy
to zgromadzeni hierarchowie, patriarcha, kilku prawos³awnych metropolitów, kar-
dyna³owie i liderzy Koœcio³ów protestanckich wspólnie pob³ogos³awili wodzie,
morzu i ca³emu œwiatu.

Sesja obraduj¹ca w drodze do Sztokholmu dotyczy³a eko-sprawiedliwoœci i
szukania odpowiedzi na pytanie: Czy zachodni model rozwoju musi prowadziæ do
nierównoœci? W stolicy Szwecji witali nas marsza³ek parlamentu, minister rolnic-
twa i rybo³ówstwa oraz przedstawiciele magistratu. Ostatnia sesja pt. Troska o
œwiat dla przysz³ych pokoleñ poœwiêcona by³a podsumowaniu obrad, grup dysku-
syjnych oraz przyjêciu koñcowej deklaracji.

Ostatnim akcentem V Sympozjum by³a ekumeniczna niedzielna liturgia
w sztokholmskim koœciele œw. Jakuba, której motywem przewodnim by³a troska
o wodê jako bezcenny dar Stworzyciela dla ludzkoœci i wszystkich stworzeñ.

5. Religijne przes³anie kongresu

Tematem ca³ego kongresu by³a relacja pomiêdzy religi¹, nauk¹ i przyrod¹ w
kontekœcie problemów Morza Ba³tyckiego. Tê tematykê umiejêtnie po³¹czy³ Bar-
t³omiej I w swym przes³aniu na zakoñczenie kongresu wydanym z okazji Œwiato-
wego Dnia Oceanów:

Morze Ba³tyckie, cierpi i jest oblê¿one przez ludzi. Kiedyœ byliœmy nieliczni i
morze wydawa³o siê rozleg³e; ale teraz jesteœmy bardzo liczni, a Ba³tyk siê nie
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powiêkszy³. Otoczyliœmy go i to otoczone morze czuje sezonowy puls ludzkiego
¿ycia. Nasz gatunek szkodzi ¿yciu tego piêknego i kiedyœ obfitego morza. Morze
Ba³tyckie jest mikrokosmosem oceanów œwiatowych. Jest jednym z wielu mórz
po³¹czonych z basenami oceanów œwiata. Wody Ba³tyku mog¹ mieæ pocz¹tek w
deszczach spadaj¹cych nad Niemcami, Polsk¹ czy Estoni¹ i wêdruj¹ do Ba³tyku
przez setki rzek. Jednak, kiedy te wody opuszczaj¹ Ba³tyk, bêd¹ dotyka³y z pew-
noœci¹ tropikalnych wybrze¿y Indonezji, lodow¹ pokrywê wybrze¿y Antarktydy i
najmroczniejsze wody g³êbin oceanicznych, a¿ do koñca czasów. Naprawdê jest
tylko jeden ocean, ze wszystkimi po³¹czonymi czêœciami, tak jak jest tylko jeden
Duch, który jednoczy nas wszystkich. Wiêc to co zrobimy oceanom, rozleg³emu
b³êkitnemu Bo¿emu Stworzeniu, równie¿ robimy innym Bo¿ym stworzeniom,
w³¹czaj¹c nas samych.

Konkluzj¹ przes³ania Patriarchy jest wezwanie do dzia³añ chroni¹cych bioró¿-
norodnoœæ morza i wybrze¿a i traktowania tego jako akt naszej wiary, gdy¿ – jak
mówi Bart³omiej I – jeœli kochamy Boga, musimy kochaæ Jego Stworzenie.

6. Teologiczne idee kongresu

Z bogatej tematyki sympozjum pragnê zwróciæ uwagê na kilka myœli mog¹-
cych wzbogaciæ teologiczn¹ refleksjê o stosunku cz³owieka do przyrody. Zrobiê
to za metropolit¹ Janem z Pergamonu, korzystaj¹c z jego wyst¹pienia pt. Sharing
Responsibility for the Environment: Proprietors or Priests of Creation?

Relacjê cz³owieka do natury opisuje siê korzystaj¹c z ró¿nych modeli. Spotyka-
my np. modele „w³aœciciela” (proprietor), „posiadacza” (possesor), „zarz¹dcy”
(steward). Dwa pierwsze s¹ obecnie powszechnie krytykowane i przeciwstawia siê
im pojecie „bycia zarz¹dc¹” (stewardship), które jest u¿yteczne do pokazania naszej
rezerwy w stosunku do obrazu cz³owieka jako pana i w³aœciciela stworzenia – obra-
zu, który t³umaczy w znacznym stopniu historyczne pojawienie siê kryzysu ekolo-
gicznego. Jednak i ono ma swoje ograniczenia i wydaje siê problematyczne z eko-
logicznego punktu widzenia, gdy¿ zak³ada utylitarne implikacje w relacji cz³owieka
do natury i sugeruje jedynie ochronne (conservatist) nastawienie do przyrody. Dla-
tego mo¿e konieczne jest uzupe³nienie tego modelu innym, mianowicie takim, któ-
ry mo¿na okreœliæ jako „kap³ana stworzenia” (the priest of creation). Taki model
wydaje siê wy³aniaæ naturalnie z patrystycznej i liturgicznej tradycji Koœcio³a pra-
wos³awnego, ale jego egzystencjalne znaczenie jest uniwersalne.

Kap³an jest kimœ, kto bêd¹c organiczn¹ czêœci¹ œwiata, w sposób wolny bierze
œwiat w swe rêce i ofiaruje Bogu i w zamian przynosi wszystkim Bo¿e b³ogos³a-
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wieñstwo. Poprzez ten akt, stworzenie dochodzi do komunii z samym Bogiem. To
jest istota kap³añstwa: jednoczyæ œwiat przedstawiaj¹c go Bogu, tak aby móg³ on
byæ zjednoczony z Bogiem i w ten sposób zbawiony i spe³niony. Jest tak dlatego,
gdy¿ tylko cz³owiek jest z³¹czony ze stworzeniem i jednoczeœnie ma mo¿noœæ
wykraczania poza nie poprzez wolnoœæ.

Ta rola cz³owieka, jako kap³ana stworzenia, jest absolutnie konieczna dla sa-
mego stworzenia dlatego, ¿e bez tego odniesienia stworzenia do Boga ca³y
stworzony œwiat musia³by umrzeæ. Umar³by dlatego, poniewa¿ jest skoñczonym
œwiatem, co wiêkszoœæ naukowców dzisiaj akceptuje. Teologicznie jest to bar-
dzo fundamentalna wiara, œwiat nie zawsze istnia³, lecz zaistnia³ w pewnym
momencie; i z tego te¿ powodu bêdzie mia³ naturalny koniec i kiedyœ przejdzie
w nieistnienie. Zatem jedynym sposobem ochrony œwiata przed jego skoñczo-
noœci¹, która jest inherentna dla jego natury, jest przywrócenie mu relacji z Bo-
giem. Jest tak dlatego, ¿e tylko Bóg jest jedynym nieskoñczonym, nieœmiertel-
nym bytem i tylko przez relacjê z Nim œwiat mo¿e przezwyciê¿yæ swoj¹ natu-
raln¹ skoñczonoœæ i œmiertelnoœæ. Innymi s³owy, kiedy Bóg stworzy³ œwiat jako
skoñczony a zatem nakierowany przez sw¹ naturê do œmierci i œmiertelnoœci,
chcia³, aby œwiat istnia³ wiecznie i by³ zjednoczony z nim – to znaczy by³
w komunii z nim. W³aœnie z tego powodu Bóg stworzy³ cz³owieka. To uwydat-
nia znaczenie cz³owieka jako kap³ana stworzenia, który jednoczy œwiat i odnosi
go do Boga.

Cz³owiek jednak nie spe³ni³ tej funkcji i tu le¿y wed³ug teologii podstawa pro-
blemu ekologicznego. Cz³owiek by³ kuszony by uczyniæ siebie ostatecznym
punktem odniesienia, to jest Bogiem. Przez zast¹pienie Boga sob¹ – to jest skoñ-
czon¹ istot¹ – cz³owiek skaza³ œwiat na skoñczonoœæ, œmiertelnoœæ, rozk³ad i
œmieræ. Innymi s³owy, cz³owiek odrzuci³ swoj¹ rolê jako kap³ana stworzenia
przez uczynienie siebie Bogiem stworzenia. Nazywamy to w teologii „upadkiem
cz³owieka”. Gdy to siê sta³o, Bóg nie chcia³, aby œwiat umar³ i ustanowi³ sposób
przywrócenia tej utraconej komunii pomiêdzy nim a stworzeniem. By³o nim
wcielenie Syna Bo¿ego. Chrystus jest tym, który przyszed³, aby dope³niæ to, cze-
go nie zrobi³ Adam: bycie kap³anem stworzenia. Poprzez œmieræ i zmartwych-
wstanie, Chrystus zmierza³ w³aœnie do tej jednoœci i komunii ca³ego stworzenia
z Bogiem, do odniesienia stworzenia do Boga. Z tego powodu Chrystus jest nazy-
wany „drugim Adamem” lub „ostatnim Adamem”, Jego dzie³o jest widziane jako
„powtórzenie” (recapitulation, anakefalaiosis) wszystkiego co istnieje, to jest ca-
³ego stworzenia.

To w³aœnie ta rola, jak¹ Chrystus spe³ni³ osobiœcie przez krzy¿ i zmartwych-
wstanie, któr¹ On wyznaczy³ swemu Koœcio³owi, który jest Jego cia³em. Koœció³
istnieje w³aœnie w celu dzia³ania jako kap³an stworzenia, który jednoczy œwiat i
odnosi go do Boga, przywracaj¹c do komunii z nim. Ma to miejsce szczególnie
poprzez sakramenty.
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Znaczenie sakramentów, np. chrztu, jest takie, ¿e poprzez nie odwracana jest
pozycja upad³ego Adama. Cz³owiek umiera w swojej pretensji do bycia Bogiem
w stworzeniu, zamiast tego uznaje Boga jako swego Pana. Poprzez ascezê Ko-
œció³ naucza cz³owieka, aby uœwiêci³ swoj¹ wolê, swoje skupienie na sobie i pod-
porz¹dkowa³ swoj¹ wolê woli Bo¿ej ukazuj¹c w ten sposób, ¿e cz³owiek prze-
zwyciê¿y³ sytuacjê pierwszego Adama. Ostatecznie, poprzez Eucharystiê Koœció³
og³asza i realizuje w³aœnie tê kap³añsk¹ funkcjê ludzkoœci. Eucharystia zasadza
siê na elementach branych ze œwiata naturalnego, chlebie i winie, które reprezen-
tuj¹ stworzony materia³ – œwiat, i umieszczeniu ich w rêkach ludzkich, w rêkach
Chrystusa, który jest cz³owiekiem par excellence i kap³anem stworzenia, w celu
odniesienia ich do Boga.

Przyjmuj¹c tak¹ perspektywê kwestia ekologiczna staje siê podstawowym pro-
blemem naszej egzystencji oraz zyskuje wymiar kulturowy w tym g³êbokim zna-
czeniu, który podnosi przemijaj¹ce i efemeryczne stworzenie do czegoœ trwa³ego
a nawet wiecznie wartoœciowego.

7. Refleksja koñcowa

Tegoroczne sympozjum by³o ju¿ pi¹tym tego typu ekologicznym zgromadze-
niem, organizowanym z inicjatywy Bart³omieja I, nazywanym czasem przez me-
dia „zielonym patriarch¹”. Jest ono cennym przes³aniem o wyj¹tkowoœci Morza
Ba³tyckiego i wielkiej odpowiedzialnoœci dziewiêciu nadba³tyckich krajów. Za-
wiera te¿ s³owa wdziêcznoœci za piêkno i bogactwo morza, za jego ró¿norodnoœæ
biologiczn¹ i kulturow¹ oraz zachêtê do sta³ej troski za powierzone naszej opiece
Bo¿e stworzenie.

Rangê naszemu zgromadzeniu dodawali uczestnicz¹cy w poszczególnych se-
sjach przedstawiciele miejscowych w³adz, Koœcio³ów i oœrodków naukowych.
Np. w Estonii wita³ nas prezydent kraju, w Finlandii premier, a w Szwecji mar-
sza³ek parlamentu. Oprócz obrad i wielu spotkañ, uczestnicy kongresu mieli oka-
zjê poznaæ odwiedzane miejsca, ich kulturê, religiê i przyrodê, a wyró¿niaj¹c¹
cech¹ kongresu by³y wspólne nabo¿eñstwa w cerkwi, koœciele katolickim czy lu-
terañskim.

Dla mnie osobiœcie te dni by³y fascynuj¹cym prze¿yciem ró¿norodnoœci i bo-
gactwa zarówno ekosystemów Ba³tyku i krajów nadba³tyckich, jak i Koœcio³ów
chrzeœcijañskich.

o. Stanis³aw Jaromi OFM Conv.
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Historia dialogu

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 pen-
tekostalizmu miêdzynarodowego i Kilian McDonnell OSB – dyrektor Instytutu Ba-
dañ Ekumenicznych i Kulturowych w Collegeville (USA). By³y one okazj¹ do wza-
jemnego 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 dia-
logu doktrynalnego miêdzy reprezentantami Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan
z jednej strony, a przywódcami niektórych Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych oraz
cz³onkami ruchu charyzmatycznego dzia³aj¹cego w ramach Koœcio³ów prote-
stanckich i anglikañskich – z drugiej. Podczas spotkañ w Zurychu (1972), Rzy-
mie (1973), Schloss-Craheim, RFN (1974), Wenecji (1975) i Rzymie (1976) prze-
dyskutowano 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 koñcowy1.

1 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. Reports and Agreed Statements of Ecumenical
Conversations on a World Level, 1982-1998, ed. J. Gros, H. Meyer, W.G. Rusch, Geneva 2000.,  s. 713-720.
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Zawarta w Raporcie koñcowym z pierwszej fazy dialogu katolicko-zielono-
œwi¹tkowego lista tematów do dalszych dyskusji sta³a siê punktem wyjœcia drugiej
fazy rozmów. Tym razem w spotkaniach uczestniczyli tylko przedstawiciele Ko-
œcio³a katolickiego i reprezentanci klasycznych Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych,
zrezygnowano natomiast z dalszego udzia³u przedstawicieli ruchów charyzmatycz-
nych, którzy uczestniczyli w rozmowach pierwszej fazy. Uwagê skupiono na nastê-
puj¹cych tematach: dar jêzyków, wiara i doœwiadczenie religijne, Pismo œw. i trady-
cja, 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), pos³ugiwa-
nie w Koœciele (œwiêcenia kap³añskie, sukcesja apostolska).

Podobnie jak poprzednio wyniki dyskusji zebrano w Raporcie koñcowym2. Za-
wiera on uzgodnienia wypracowane podczas piêciu spotkañ dorocznych, które od-
by³y 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-zielono-
œwi¹tkowego. Tym razem podczas kolejnych spotkañ przedyskutowano nastêpu-
j¹ce 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 wo-
bec powy¿szych zagadnieñ zawiera dokument koñcowy opracowany na ostatnim
spotkaniu, które odby³o siê w Rzymie (1989). Jest to „Raport z trzeciego piêciole-
cia dialogu miêdzy Papiesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci Chrzeœcijan a niektórymi klasycz-
nymi Koœcio³ami i przywódcami zielonoœwi¹tkowymi, 1985-1989”. Tekst ten
nosi podtytu³ „Perspektywy koinonii”3. Uzgodnienia doktrynalne wypracowane w
trzeciej fazie dialogu zosta³y usystematyzowane w piêciu grupach tematycznych:
koinonia i S³owo Bo¿e; Duch Œwiêty i nowotestamentowa wizja koinonii; koino-
nia i chrzest; koinonia w ¿yciu Koœcio³a; koinonia i wspólnota œwiêtych4.

Czwarta faza dialogu, zapocz¹tkowana w 1990 r., trwa³a osiem lat i by³a po-
œwiêcona trzem istotnym dla stosunków katolicko-zielonoœwi¹tkowych zagadnie-
niom: ewangelizacji, prozelityzmowi i wspólnemu œwiadectwu. Podczas dorocz-
nych spotkañ zajmowano siê nastêpuj¹cymi kwestiami: znaczenie misji i ewange-
lizacji (Emmetten, Szwajcaria, 1990); biblijna i dogmatyczna podstawa
ewangelizacji (Wenecja, 1991); ewangelizacja i kultura (Rocca di Papa, 1992);

2 Final Report of the Dialogue between the Secretariat for Promoting Christian Unity and Some
Classical Pentecostals (1977-1982), tam¿e, s. 721-734.

3 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.

4 Plenary Meeting of the Pontifical Council: Presentation of the Work, IS 1991 nr 78, s. 167n.
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ewangelizacja i sprawiedliwoœæ spo³eczna (Pary¿, 1993); ewangelizacja/ewange-
lizowanie, wspólne œwiadectwo i prozelityzm (Kappel am Albis, Szwajcaria,
1994); wspólne œwiadectwo (Brixen/Bressanone, W³ochy, 1995)5. Cz³onkowie
komisji spotkali siê potem jeszcze dwukrotnie (Brixen/Bressanone, 1996; Rzym,
1997) w celu opracowania Raportu koñcowego6.

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 spo-
tkaniom mo¿liwa bêdzie poprawa wzajemnych stosunków. W ich przekonaniu
do prozelityzmu dochodzi w du¿ej mierze dlatego, poniewa¿ zielonoœwi¹tkowcy
i katolicy nie maj¹ wspólnego pogl¹du na istotê Koœcio³a. Na przyk³ad ró¿ni ich
pogl¹d na temat relacji miêdzy Koœcio³em a chrztem jako wyrazem ¿ywej wiary.
(nr 69). Partnerzy dialogu dochodz¹ do wniosku, ¿e dla jednych i drugich pro-
zelityzm jest nieetyczn¹ aktywnoœci¹ istniej¹c¹ w ró¿nych formach (nr 93). Jed-
noczeœnie podkreœlaj¹, ¿e prozelityzm trzeba zdecydowanie odró¿niaæ od
uprawnionego aktu przekonuj¹cego zwiastowania 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 przekazy-
wan¹ 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
dialogu7.

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 inicja-

5 Plenary Meeting of the Pontifical Council, November 13-18, 1995: Presentation of the Work, IS 1996
nr 91, s. 42-44.

6 Evangelization, Proselytism and Common Witness. The Report from the Fourth Phase of the
International Dialogue 1990-1977 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.

7 IS 1998 nr 98, s. 161.
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cja chrzeœcijañska: perspektywy biblijne i patrystyczne”. W dyskusji, jaka nast¹-
pi³a 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 chrzeœcijañskiej8.

Podczas trzeciego spotkania, które odby³o siê w Wiedniu w dniach 7-14 lip-
ca 2000 r., zajêto siê kwesti¹: „Konwersja a inicjacja chrzeœcijañska: perspekty-
wy 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 doty-
czy³ 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 naœladowa-
nie Chrystusa9.

Podczas czwartej sesji dorocznej, która odby³a siê w miejscowoœci Celje
w S³owenii w dniach od 30 czerwca do 7 lipca 2001 r. zajêto siê tematem:
„Chrzeœcijañskie doœwiadczenie we wspólnocie. Perspektywy biblijne i patry-
styczne”. Referaty przedstawili: dr Ralph Del Colle z Marquette University, Mil-
waukee, WI, USA (katolik) i ks. Huibert Zegwaart z Holandii (Braederschap van
Pinkstergemeenten). Sporo czasu podczas dyskusji nad tymi referatami poœwiêco-
no relacji miêdzy tak kluczowymi terminami, jak „doœwiadczenie”, „œwiado-
moœæ”, „intencja” i „koniecznoœæ”. Zastanawiano siê te¿ nad relacj¹ miêdzy do-
œwiadczeniem z jednej strony, a ³ask¹, wiar¹ i nawróceniem z drugiej. W jakiej
mierze doœwiadczenie mo¿e byæ wykorzystane jako kryterium postrzegania obec-
noœci autentycznej wiary i nawrócenia? Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy byli zgodni
co do tego, ¿e doœwiadczenie jest wa¿nym elementem ¿ycia chrzeœcijañskiego,
lecz w odniesieniu do wiary ma drugorzêdne znaczenie10.

Pi¹ta sesja doroczna pi¹tej fazy Miêdzynarodowego Dialogu Zielonoœwi¹tko-
wo-Rzymskokatolickiego odby³a siê w Sierra Madre (Kalifornia, USA) w dniach
12-19 lipca 2002 r. Rolê gospodarza pe³nili tym razem zielonoœwi¹tkowcy. Temat
spotkania brzmia³: „Chrzeœcijañska formacja i naœladowanie: perspektywy biblij-
ne i patrystyczne”. Z przeprowadzonej dyskusji wynika³o, ¿e ró¿nice miêdzy
obiema wspólnotami wystêpuj¹ w pojmowaniu i ocenie tradycji. Sposób, w jaki
ka¿da z nich traktuje dziedzictwo przesz³oœci, ma kluczowe znaczenie dla ewen-
tualnego zbli¿enia pogl¹dów w przysz³oœci. Uczestnicy obrad wykorzystali oko-
licznoœæ, ¿e obrady toczy³y siê w okolicach Los Angeles, dla z³o¿enia wizyty
w miejscach zwi¹zanych z pocz¹tkami ruchu zielonoœwi¹tkowego, takich jak

8 IS 1999 nr 102, s. 246n.
9 IS 2000 nr 104, s. 147.
10 IS 2001 nr 107, s. 88n.
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Azusa Street Mission i Bonnie Brae House. Obradom wspó³przewodniczyli: ks.
Cecil M. Robeck ze strony zielonoœwi¹tkowej i msgr. John Radano z Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan11.

Poni¿ej prezentujemy polski przek³ad Raportu koñcowego czwartej fazy dialo-
gu katolicko-zielonoœwi¹tkowego, która poœwiêcona by³a trzem kwestiom: ewan-
gelizacji, prozelityzmowi i wspólnemu œwiadectwu.

Karol Karski

11 IS 2002 nr 110, s. 179n.
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EWANGELIZACJA, PROZELITYZM
I WSPÓLNE ŒWIADECTWO

Raport koñcowy czwartej fazy dialogu
miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim

a niektórymi klasycznymi Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi
i ich przywódcami (1990 – 1997)

Wprowadzenie

1. Jest to Raport uczestników czwartej fazy (1990-1997) miêdzynarodowego dialo-
gu miêdzy Papiesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci Chrzeœcijan a niektórymi klasycznymi
denominacjami zielonoœwi¹tkowymi i ich przywódcami. Dialog rozpocz¹³ siê
w 1972 roku. Czwartej fazie przewodniczyli: Kilian McDonnel OSB z College-
ville (Minnesota, USA) i ks. Justus du Plessis z Faerie Glen (Afryka po³udnio-
wa). W 1992 r. zast¹pi³ go ks. Cecil M. Robeck z Pasadena (Kalifornia, USA)1.

2. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy ceni¹ w równej mierze jednoœæ Koœcio³a. WyraŸnym
zamiarem tej wymiany pogl¹dów jest stworzenie klimatu wzajemnego respektu i
zrozumienia w dziedzinie wiary i praktyki. Nale¿y szukaæ prawdziwych punktów
porozumienia i wskazywaæ dziedziny, w których dalszy dialog jest konieczny.

1 Pogarszaj¹cy siê stan zdrowia zmusi³ ks. Justusa du Plessis w 1993 r. do wycofania siê z aktywnego
udzia³u w dialogu. Ks. Jerry Sandridge, który jako jeden z sekretarzy wspó³pracowa³ z zespo³em
zielonoœwi¹tkowym, zmar³ w 1992 r. po d³ugiej chorobie, z któr¹ walczy³ dzielnie przez wiele lat.
Uczestnicy s¹ bardzo wdziêczni za wartoœciowy wk³ad, jaki obaj wnieœli do prowadzonej pracy. Obaj
wspierali dialog i inne stosunki miêdzy naszymi wspólnotami chrzeœcijañskimi. Z wielk¹ wdziêcznoœci¹
wspominamy te¿ pracê Msgr. Heinza-Alberta Raema, który od 1990 r. by³ sekretarzem strony katolickiej.
Przez siedem lat swoje wybitne umiejêtnoœci organizacyjne i teologiczne oddawa³ w s³u¿bê czwartej fazy
dialogu. Zakoñczenia dialogu nie do¿y³, gdy¿ umar³ w marcu 1997 r. Wszyscy uczestnicy dialogu, katolicy i
zielonoœwi¹tkowcy, odczuwaj¹ ogromn¹ stratê z powodu ich odejœcia.
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Naszym celem nie jest stworzenie jednoœci strukturalnej. Raczej chcemy d¹¿yæ
do wspierania przejawów respektu i wzajemnego zrozumienia miêdzy Koœcio-
³em katolickim a klasycznymi grupami zielonoœwi¹tkowymi.

3. My, uczestnicy, podczas wype³niania tego zadania traktowaliœmy siê wzajem-
nie jako równorzêdni partnerzy. Mimo to wspomnieæ nale¿y przynajmniej
jedn¹ wa¿n¹ ró¿nicê miêdzy zespo³em katolickim i zielonoœwi¹tkowym. Ko-
œció³ Rzymskokatolicki w odniesieniu do pewnych tematów posiada tzw. ofi-
cjaln¹ naukê. Nauka ta zosta³a sformu³owana w ró¿nych autoryzowanych tek-
stach, np. w dokumentach II Soboru Watykañskiego i w encyklikach papie-
skich. Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe nie posiadaj¹ porównywalnej instytucji
nauczaj¹cej, która mog³aby im s³u¿yæ za podstawê w zajmowaniu stanowiska.
Ró¿norodnoœæ wystêpuj¹ca w ruchu zielonoœwi¹tkowym utrudnia jednolite
stanowisko w odniesieniu do poszczególnych tematów. Jeœli uczestnicy ruchu
zielonoœwi¹tkowego przemawiaj¹ w ca³ym dokumencie jednym g³osem, wów-
czas czyni¹ to po uprzednim dojœciu do przekonania, ¿e reprezentuj¹ wspólny
pogl¹d ogromnej wiêkszoœci zielonoœwi¹tkowców na œwiecie.

4. My, uczestnicy, staraliœmy siê wiernie reprezentowaæ stanowiska naszych Ko-
œcio³ów. Nie podejmowaliœmy jednak ¿adnych decyzji w imieniu Koœcio³ów,
gdy¿ nie dysponowaliœmy niezbêdnym autorytetem. Koœcio³y posiadaj¹ swo-
bodê w przyjêciu lub odrzuceniu tego raportu b¹dŸ w ca³oœci, b¹dŸ we frag-
mentach. Mimo to jako odpowiedzialne osoby, reprezentuj¹ce nasze tradycje
oficjalnie lub w inny sposób, spotykaliœmy siê przez wiele lat w celu przedys-
kutowania tematów ewangelizacji, prozelityzmu i wspólnego œwiadectwa.
Zgodnie z naszym rozumieniem Ewangelii przedk³adamy naszym Koœcio³om
propozycje. Osi¹gniête wyniki przedk³adamy niniejszym naszym Koœcio³om
do zbadania, oceny, wprowadzenia korektur i akceptacji.

5. Wielu chrzeœcijan w ostatniej dekadzie drugiego tysi¹clecia po³o¿y³o nacisk na
ewangelizacjê. Poniewa¿ w odniesieniu do tego tematu istniej¹ wyraŸne napiê-
cia miêdzy zielonoœwi¹tkowcami i katolikami, przeto rzecz¹ wskazan¹ by³o
skoncentrowanie na nim naszej uwagi. Tematy trzech wczeœniejszych faz dia-
logu brzmia³y: 1) miêdzy 1972 a 1976: Chrzest w Duchu Œwiêtym, inicjacja
chrzeœcijañska i charyzmaty, Pismo Œwiête i Tradycja, jak równie¿ osoba ludz-
ka a dary; 2) 1977-1982: wiara i doœwiadczenie religijne, mówienie jêzykami i
rola Marii; 3) 1985-1989: koinonia (chrzeœcijañska komunia i wspólnota).

6. W obecnej fazie dialogu do ostatecznych wyników przyczyni³y siê referaty
dotycz¹ce nastêpuj¹cych tematów: „Znaczenie misji i ewangelizacji” (1990,
Emmetten, Szwajcaria); „Biblijna i systematyczna podstawa ewangelizacji”
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(1991, Wenecja, W³ochy); „Ewangelizacja i kultura” (1992, Rocca di Papa,
W³ochy); „Ewangelizacja i sprawiedliwoœæ spo³eczna” (1993, Pary¿, Francja);
„Ewangelizacja, wspólne œwiadectwo i prozelityzm” (1994, Kappel am Albis,
Szwajcaria) i „Wspólne œwiadectwo” (1995, Brixen, W³ochy). Uczestnicy dia-
logu spotkali siê ponownie w Brixen (W³ochy) w 1996 r. w celu zapoznania siê
z pierwszym projektem raportu na temat prowadzonego dialogu. Pracê nad pro-
jektem kontynuowali w czerwcu 1997 r. w Rzymie. Nastêpnie upowa¿niono
komitet wykonawczy do dokonania ostatnich uœciœleñ redakcyjnych w zgodzie
z pogl¹dami uczestników. Nast¹pi³o to w listopadzie 1997 r. w Genewie.

7. Podczas ca³ej obecnej fazy dialogu postêpowano w ten sposób, ¿e dyskutowa-
no nad referatami przedstawionymi przez cz³onków obu stron. Ka¿dy zespó³
stawia³ potem drugiemu ograniczon¹ liczbê pytañ, które wynika³y z omawia-
nia referatu. Pytania te mia³y sk³oniæ uczestników do kreatywnej i meryto-
rycznej refleksji nad wy³onionymi tematami. Przewa¿nie istotne punkty dys-
kusji ujmowano w raporcie wstêpnym, który zawiera³ pogl¹dy zbie¿ne i roz-
bie¿ne, tematy zawieraj¹ce mo¿liwoœæ zbli¿enia i takie, które wymagaj¹
dalszych studiów. Ten materia³ wraz z tocz¹cym siê dalej dialogiem stanowi³
podstawê koñcowego raportu.

8. Obie strony, zielonoœwi¹tkowcy i katolicy, uwa¿aj¹ powo³anie do ewangeliza-
cji jako nieodzowny element pos³annictwa Koœcio³a. Przez zajmowanie siê
tym tematem oba zespo³y dostrzeg³y nowe perspektywy, a tak¿e uœwiadomi³y
sobie istnienie trudnych problemów. Maj¹ nadziejê, ¿e ich wspólna praca uka-
¿e mo¿liwoœci wspó³pracy w zakresie misji na rzecz szerzenia Ewangelii.

9. Zielonoœwi¹tkowi i katoliccy uczestnicy dialogu coraz bardziej zdaj¹ sobie spra-
wê ze skandalu, który wynika z faktu, ¿e zwiastowanie Ewangelii odbywa siê
oddzielnie. Skandalem jest to, ¿e niewierz¹cy wiedz¹ wiêcej o tym, co Koœcio³y
dzieli, ni¿ to, co je ³¹czy. Ze skandalem mamy do czynienia tak¿e wówczas,
gdy katolicy i zielonoœwi¹tkowcy demonstruj¹ brak mi³oœci lub zaufania przez
negatywne wypowiadanie siê o sobie lub dzia³ania przyczyniaj¹ce siê do anta-
gonizowania lub eliminowania drugiego partnera. Wskutek roz³amu katolicy i
zielonoœwi¹tkowcy nie mog¹ przystêpowaæ wspólnie do Sto³u Pana. Co wiêcej,
istnienie podzia³u ukazuj¹ oni przez odrêbne zwiastowanie œmierci Pana.

10. Uczestnicy dialogu, bêd¹c pod wra¿eniem tego podzielonego œwiadectwa,
odczuli i wyrazili swój smutek z powodu istniej¹cego stanu rzeczy. Smutek
ten sk³oni³ ich do poszukiwania wyjœcia z tej sytuacji. Kierowali siê przy tym
napomnieniem aposto³a Paw³a: Starajcie siê zachowaæ jednoœæ ducha we
wzajemnej wiêzi, jak¹ daje pokój (Ef 4,3).
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I. Misja i ewangelizacja2

11. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy wierz¹, ¿e Bóg wszystkim chrzeœcijanom po-
wierzy³ misjê zwiastowania Ewangelii wszystkim ludziom. Tote¿ okazuj¹ po-
s³uszeñstwo nakazowi misyjnemu Jezusa (por. Mt 28, 18-20). Zwiastowanie
pojednania Boga z œwiatem przez Jezusa Chrystusa ma centralne znaczenie
dla wiary, ¿ycia i œwiadectwa Koœcio³a (por. 2 Kor 5, 18-19).

12. Misja i zadanie ewangelizacji – mianowicie zwiastowanie imienia, nauki,
¿ycia, obietnicy, królewskiego panowania i tajemnicy Jezusa Chrystusa, Syna
Bo¿ego – stanowi¹ j¹dro wiary katolickiej (por. Pismo apostolskie w sprawie
ewangelizacji œwiata dziœ „Evangelii nuntiandi”3, 22). Misja jest od stuleci
czêœci¹ ¿ycia Koœcio³a katolickiego. Mê¿czyŸni i kobiety, zw³aszcza cz³on-
kowie zakonów zwi¹zani z Koœcio³em, docierali a¿ do krañców ziemi, by
zwiastowaæ Dobr¹ Nowinê o Jezusie Chrystusie. Dekret o misyjnej dzia³al-
noœci Koœcio³a „Ad gentes divinitus” naucza w artykule 2, ¿e pielgrzymuj¹cy
Koœció³ z natury swojej jest misyjny, poniewa¿ bierze pocz¹tek z misji Syna i
misji Ducha Œwiêtego, zgodnie z zamys³em Boga Ojca. Papie¿e Pawe³ VI i
Jan Pawe³ II, id¹c drog¹ wytyczon¹ przez Sobór, wskazuj¹ w swojej nauce na
koniecznoœæ rozpoczêcia nowej ewangelizacji.

13. Zielonoœwi¹tkowcy podkreœlaj¹ szczególnie zwiastowanie Jezusa jako Zbawi-
ciela i Pana, które prowadzi do osobistego, œwiadomego przyjêcia i nawróce-
nia jednostki – powtórnego narodzenia, jak czytamy w J 3, 3. Troszcz¹ siê
tak¿e o to, by – zgodnie z nakazem misyjnym Jezusa – podczas tych ostat-
nich dni przed powrotem Chrystusa (por. Ap 2, 14-17; Jl 2, 28-32) zewange-
lizowaæ œwiat i uczyniæ uczniami jego mieszkañców.

14. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy stwierdzaj¹ zgodnie, ¿e ewangelizacja – jako
podstawê, centrum i jednoczeœnie punkt kulminacyjny swojej dynamiki – bê-
dzie te¿ zawsze musia³a jednoznacznie zwiastowaæ, ¿e w Jezusie Chrystusie,
wcielonym, zmar³ym i zmartwychwsta³ym Synu Bo¿ym, narodzi³o siê zbawie-
nie ka¿dego poszczególnego cz³owieka jako dar ³aski i mi³osierdzie samego
Boga („Evangelii nuntiandi”, 27; por. Ef 2, 8; Rz 1, 16). Z tej Boskiej inicja-

2 Materia³y s³u¿¹ce pracy nad tym tematem przed³o¿yli: Karl Müller SVD z St. Augustin („Katolicka
wizja ewangelizacji: Evangelii nuntiandi”) i dr Gary B. McGee z Assemblies of God Theological Seminary
w Sprinfield, Missouri, USA („Moc apostolska ewangelizacji w czasach ostatecznych. Historyczny przegl¹d
teologii misyjnej ruchu zielonoœwi¹tkowego”).

3 Lista cytowanych w tym Raporcie oficjalnych dokumentów Koœcio³a Rzymskokatolickiego znajduje
siê w za³¹czniku 2.
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tywy wzrasta Koœció³ jako wspólnota eschatologiczna, koinonia. W zale¿no-
œci od stopnia, w jakim chrzeœcijanie uczestnicz¹ w koinonii, doœwiadczaj¹
oni g³êbokiej wiêzi jednoœci w Duchu, i to pomimo dalszego istnienia po-
dzia³ów. Eschatologiczna natura tej koinonii, która sprzyja jednoœci w wielo-
œci, s³u¿y jako prorocki znak dla podzielonej ludzkoœci (por. J 17, 21).

15. Co do j¹dra Ewangelii istnieje miêdzy katolikami i zielonoœwi¹tkowcami
zgodnoœæ, mianowicie ¿e Bóg w Chrystusie pojedna³ œwiat z sob¹ (2 Kor 5,
19), natomiast niekiedy wystêpuj¹ miêdzy nimi ró¿nice w praktyce i podkre-
œlaniu pewnych aspektów ewangelizacji.
Katolicy pos³uguj¹ siê pojêciem „ewangelizacja” raczej wtedy, gdy celem
zwiastowania Ewangelii jest nawrócenie cz³owieka do Chrystusa. Uznaj¹
oni tak¿e, ¿e ewangelizacja jest z³o¿onym procesem, który sk³ada siê z ró¿-
nych faz, jak odnowa cz³owieczeñstwa, œwiadectwo, intensywne zwiastowa-
nie, wewnêtrzna akceptacja, wst¹pienie do wspólnoty, przyjêcie znaków i
aktywizacja apostolska („Evangelii nuntiandi”, 24). Zielonoœwi¹tkowcy po-
s³ugiwali siê „ewangelizowaniem” i „ewangelizacj¹” jako pojêciami rów-
nowa¿nymi w celu podkreœlenia zwiastowania Dobrej Nowiny zmierzaj¹ce-
go do pozyskania pojedynczego cz³owieka dla Chrystusa. Potem nastêpuje
faza bycia uczniem, w której poszczególne jednostki maj¹ ukszta³towaæ siê
jako wiarygodni, skuteczni œwiadkowie Chrystusa w spo³eczeñstwie i po-
œród niewierz¹cych. Krótko mówi¹c, zielonoœwi¹tkowcy rozró¿niaj¹ silniej
ni¿ katolicy miêdzy zwiastowaniem Ewangelii wobec tych, których uznaj¹
za „niezbawionych”, a dzia³aniami wobec wierz¹cych chrzeœcijan
(uczniów) lub promowaniem wartoœci chrzeœcijañskich w spo³eczeñstwie.
Dzisiaj wzrasta zbli¿enie miêdzy katolikami i zielonoœwi¹tkowcami. Jedni i
drudzy widz¹ swoje zadanie zarówno w prowadzeniu ludzi do osobistego
nawrócenia, jak równie¿ w popieraniu przekszta³ceñ w kulturach i pojedna-
nia miêdzy narodami.

16. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy swoj¹ motywacjê do prowadzenia ewangeliza-
cji opieraj¹ na pos³uszeñstwie wobec nakazu misyjnego oraz ¿yczeniu, ¿eby
niewierz¹cy mogli otrzymaæ b³ogos³awieñstwo ¿ycia wiecznego teraz i w
przysz³oœci. Jedni i drudzy nauczaj¹, ¿e ponowne przyjœcie Chrystusa bêdzie
b³ogos³awion¹ nadziej¹ Koœcio³a. Jednak zielonoœwi¹tkowcy podkreœlaj¹, ¿e
zwiastowanie tego wydarzenia jest piln¹ potrzeb¹, gdy¿ wielu z nich wierzy
w Jego bliskie nadejœcie. Poza tym zielonoœwi¹tkowcy widz¹ w „chrzcie Du-
chem Œwiêtym” pe³nomocnictwo dla ka¿dego wierz¹cego, by by³ œwiadkiem
Jezusa Chrystusa (Dz 1, 8). Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy maj¹ szczere
¿yczenie, ¿eby Pan do³¹cza³ do wspólnoty tych, którzy dost¹pili zbawienia
(por. Dz 2, 47). Jednak trosk¹ napawa ich postawa niektórych ewangelistów
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chrzeœcijañskich, która jest nie do pogodzenia z centralnym orêdziem Ewan-
gelii, nakazem misyjnym (Mt 28, 19-20), g³ównym przykazaniem mi³oœci
(Mt 22, 37-39) i istot¹ Koœcio³a. Powodem zmartwienia jest dla nich na przy-
k³ad sytuacja traktowania ludzi w sposób, jak gdyby byli pozbawionymi oso-
bowoœci przedmiotami, a nie respektowania ich jako odrêbne jednostki, któ-
re, jako stworzone na obraz Bo¿y, posiadaj¹ swoj¹ godnoœæ. Jedni i drudzy
maj¹ tak¿e w¹tpliwoœci, gdy ewangelizacja przebiega wy³¹cznie wed³ug stra-
tegii, których celem jest ograniczenie sk³adu wspólnot do przedstawicieli jed-
nej rasy, klasy, grupy etnicznej lub innych ugrupowañ spo³ecznych. Prowadzi
to do celowego i trwa³ego podzia³u, który szkodzi naturze Koœcio³a Chrystu-
sowego (por. Ap 7, 9; 14, 1-7). Sta³y wzrost jakoœciowy i iloœciowy Cia³a
Chrystusa wymagaæ bêdzie wiêcej samokrytyki i otwartoœci na pytania i spo-
strze¿enia prezentowane przez innych ludzi.

17. Wszyscy katolicy s¹ wezwani do dawania œwiadectwa o Dobrej Nowinie.
W praktyce ostatnich stuleci katolicka ewangelizacja opiera³a siê niemal wy-
³¹cznie na pracy kap³anów i zakonników. Wiêkszoœæ z nich otrzyma³a forma-
cjê teologiczn¹ i duchow¹, która przygotowa³a ich do tej pracy. W ostatnich
latach Koœció³ katolicki zachêca³ tak¿e œwieckich do uczestnictwa w ewange-
lizacji – wiedz¹c, ¿e potrzebne jest odpowiednie przygotowanie (por. Dekret
o apostolstwie œwieckich, 28-32).

18. Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe zaczê³y w ostatnich latach poœwiêcaæ wiêcej uwa-
gi formalnemu kszta³ceniu i szkoleniu œwieckich i duchownych dla tej s³u¿-
by. Jednak zawsze podkreœla³y, ¿e wszyscy wierz¹cy powinni ewangelizo-
waæ, niezale¿nie czy otrzymali lub nie otrzymali formalne wykszta³cenie.
Szczególnie wa¿ne jest w tym kontekœcie przekazywanie osobistego œwia-
dectwa.

19. Obie strony rozumiej¹ przez ewangelizacjê docieranie z misyjnym zwiasto-
waniem zarówno do niechrzeœcijan, jak równie¿ do tych chrzeœcijan, którzy
przyjêli Ewangeliê w sposób powierzchowny, a obecnie prowadz¹ tryb ¿ycia,
w którym niegdyœ wyznawana wiara jawi siê jako rzecz obojêtna. Jednak po-
winniœmy sobie uœwiadomiæ, jak delikatn¹ spraw¹ jest ocenianie zaistnienia
faktycznej obojêtnoœci w ¿yciu innych osób.

20. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy s¹ zgodni co do tego, ¿e Duch Œwiêty, mimo
upad³ej natury cz³owieka, przygotowuje pojedyncze osoby i ca³e narody na
przyjêcie Ewangelii. To bowiem, co w Nim niewidzialne, Jego wieczna moc i
boskoœæ, s¹ od stworzenia œwiata widoczne w dzie³ach (Rz 1, 20; por Ps 19,
1-4). Istniej¹ ró¿ne pogl¹dy na temat egzystencji i/lub znaczenia zbawczych
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elementów wystêpuj¹cych w religiach niechrzeœcijañskich. Katolicy i zielo-
noœwi¹tkowcy s¹ zgodni w tym, ¿e wszyscy bez wyj¹tku dostêpuj¹ wybawie-
nia przez œmieræ Jezusa Chrystusa. Katolicy nie wykluczaj¹, ¿e Duch Œwiêty
dzia³a w innych religiach w formie przygotowania do Ewangelii ( „Evangelii
nuntiandi”, 53). Katolicy powiadaj¹ tak¿e: Ci bowiem, którzy bez w³asnej
winy nie znaj¹c Ewangelii Chrystusa i Jego Koœcio³a, szczerym sercem szu-
kaj¹ jednak Boga, a Jego wolê poznan¹ przez nakaz sumienia staraj¹ siê pod
wp³ywem ³aski wype³niaæ w swoim postêpowaniu, mog¹ osi¹gn¹æ wieczne
zbawienie („Lumen gentium”, 16).

21. Natomiast wielu zielonoœwi¹tkowców, wzorem wielu pierwotnych chrzeœci-
jan, ma sk³onnoœæ do wyszczególniania elementów demonicznych w innych
religiach. Uznaj¹c dzie³o Ducha Œwiêtego w œwiecie (odkrywaj¹cego, czym
jest grzech, sprawiedliwoœæ i s¹d, por. J 16, 8-11), generalnie nie wierz¹ oni
w obecnoœæ elementów zbawczych w religiach niechrzeœcijañskich. Niektó-
rzy zielonoœwi¹tkowcy dostrzegaj¹ zbli¿enie do pozycji katolickiej w g³oszo-
nym pogl¹dzie, ¿e Duch Œwiêty dzia³a w religiach niechrzeœcijañskich, przy-
gotowuj¹c poszczególne serca na ewentualne spotkanie z Ewangeli¹ Jezusa
Chrystusa. Jednak¿e jedni i drudzy, zielonoœwi¹tkowcy i katolicy wierz¹, ¿e
istnieje tylko jedno imiê, które mo¿e nam przynieœæ zbawienie (por. Dz 4,
12). Jedni i drudzy wierz¹, ¿e zachodzi koniecznoœæ dania odpowiedzi na
Bo¿e zaproszenie, aby Go szukaæ i znaleŸæ (Dz 17, 27).

II. Biblijna i systematyczna
podstawa ewangelizacji4

22. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy wskazuj¹ na biblijn¹ podstawê ewangelizacji
wszystkich ludzi. Od samego pocz¹tku Abraham mia³ obietnicê, ¿e przez nie-
go bêd¹ b³ogos³awione wszystkie pokolenia (por. Rdz 17, 1-8). Przymierze
Boga z Abrahamem ma globalne znaczenie (por. Rdz 22, 18). Prorocy poka-
zuj¹, ¿e wybranie Izraela jest wa¿ne dla wszystkich narodów. Oczekiwali oni
zgromadzenia wszystkich narodów na górze Syjon podczas nadejœcia Mesja-
sza (por. Iz 23; 49, 6-8; Jl 3, 1-5). S³u¿ba Jezusa podczas Jego ziemskiego

4 Na ten temat wyg³oszono dwa referaty. Jednym referentem by³ ks. William Menzies, rektor i profesor
teologii Seminarium Teologicznego Azji i Pacyfiku w Baguio City, Filipiny („Biblijna podstawa misji i
ewangelizacji: ewangelikalna, zielonoœwi¹tkowa perspektywa”), drugim – Karl Müller SVD z St. Augustin,
Niemcy („Biblijna i systematyczna podstawa ewangelizacji”).



126

DIALOG KATOLICKO-ZIELONOŒWI¥TKOWY

¿ycia koncentrowa³a siê na Izraelu, co nie wyklucza³o innych ludzi w szcze-
gólnych przypadkach (por. Mt 15, 21-28). Ale On przyby³ dla zbawienia ca-
³ego œwiata (por. J 3, 15-17; Mt 26-28). Pawe³ podkreœla uniwersalny i ko-
smiczny wymiar œmierci i zmartwychwstania Jezusa (por. 2 Kor 5, 19; Rz 8,
21). Jezus, po otrzymaniu Ducha od Ojca, przyczynia siê do Jego wylania i
przez Niego realizuje siê dzie³o zbawienia w ca³ym œwiecie a¿ do koñca cza-
sów (por. Dz 2, 33). Przeto biblijny mandat dla prowadzenia misji opiera siê
na zbawczym zamiarze Boga.

23. Treœci¹ orêdzia zbawczego jest sam Jezus Chrystus, On jest drog¹ do pojed-
nania z Ojcem. On jest Dobr¹ Nowin¹ (por. Ga 1, 16), któr¹ powierzy³ swo-
im uczniom (por. Mt 28, 19n). Duch Œwiêty, wylany na wszystkich ludzi (por.
Dz 2, 17; Jl 3, 1), musi byæ rozumiany jako sprawca wewnêtrznej dynamiki
procesu ewangelizacji i zbawienia. Przekazywanie wiary chrzeœcijañskiej
sk³ada siê ze zwiastowania Jezusa Chrystusa, aby doprowadziæ innych do
wiary w Niego. Pierwsi uczniowie byli od samego pocz¹tku przepe³nieni pra-
gnieniem zwiastowania Chrystusa: Nie mo¿emy przecie¿ nie mówiæ tego, co
widzieliœmy i s³yszeliœmy (Dz 4, 20). Zapraszaj¹ oni ludzi wszystkich epok do
dzielenia radoœci ze wspólnoty z Chrystusem i Ojcem, gdy¿ stanowi to pod-
stawê wspólnoty chrzeœcijan (por. 1 J 1, 1-4).

24. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy wierz¹ wspólnie, ¿e zwiastowanie Jezusa Chry-
stusa jest konieczne dla wyzwolenia ludzkoœci z grzechu i dla uzyskania zba-
wienia. Wszystkich nas bowiem dotyczy upadek w grzech i wszyscy jeste-
œmy zgubieni. Ta sytuacja prowadzi do wyobcowania od Boga i wyobcowa-
nia jednych od drugich. Uwolnienie z ucisku i dominacji przez „potêgi i
moce”, z zastosowaniem w pewnych przypadkach egzorcyzmów, jest wa¿-
nym elementem zwiastowania Ewangelii.

25. W procesie zbawienia Bóg podejmuje zawsze inicjatywê przez ³askê, która
wyzwala ludzkie serca do udzielenia odpowiedzi (Dz 2, 37). On dzia³a przez
S³owo oraz przez moc znaków i cudów zgodnie z suwerenn¹ swoj¹ wol¹ (por.
1 Kor 2, 4; Rz 15, 18n). Jedynym wk³adem ludzi do pojednania z Bogiem ma
byæ ich pozytywna i zdecydowana odpowiedŸ w mocy Ducha Œwiêtego na
Bo¿¹ inicjatywê przez Jezusa Chrystusa, który jest jedynym Poœrednikiem
(1 Tm 2, 5) i G³ow¹ Koœcio³a (Kol 1, 18).

26. Koœció³, wspólnota wierz¹cych, jest normalnym kontekstem, w którym doko-
nuje siê zbawienie. Koinonia ma byæ prze¿ywana w celu wzajemnego wzbo-
gacania cz³onków Cia³a (1 Kor 12, 26). To z kolei umo¿liwia Koœcio³owi
bycie s³ug¹, darem i znakiem dla œwiata. Przyjmuj¹c to i odpowiednio postê-
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puj¹c przeciwdzia³amy indywidualizmowi i totalnej niezale¿noœci poszcze-
gólnych wspólnot, ale tak¿e tendencji ku sterylnemu formalizmowi w ¿yciu
osobistym i instytucjonalnym5.

27. ¯ycie koinonii czerpie swoj¹ moc od Ducha Œwiêtego. W ostatnich czasach
wielu doœwiadczy³o tej mocy przez „chrzest w Duchu Œwiêtym”6. Ta obec-
noœæ Ducha ujawni³a siê w nowej, œwie¿ej aktywnoœci biblijnych charyzma-
tów lub darów (por. 1 Kor 12, 8-11). To przypomina wszystkim chrzeœcija-
nom o tym, aby byli otwarci na charyzmaty, których Duch udziela ka¿dej
jednostce, niezale¿nie od tego, czy s¹ mniej lub bardziej dostrzegalne. Nie-
które charyzmaty s¹ raczej dane dla osobistego zbudowania (por. 1 Kor 14,
4a), inne dla s³u¿by wobec drugich, jeszcze inne s¹ dane po to, aby wspieraæ
i potwierdzaæ potrzebê ewangelizacji (por. Mk 16, 15-20). Wszystkie one s¹
po to, aby budowaæ koinoniê.

III. Ewangelizacja i kultura7

28. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy dostrzegaj¹ z³o¿onoœæ relacji miêdzy Koœcio-
³em a kultur¹. Wspólnota religijna ewangelizuje przez swoje zwiastowanie i
wspólne ¿ycie. Oznacza to, ¿e nasze zwiastowanie i nasz chrzeœcijañski styl
¿ycia maj¹ zawsze powi¹zanie z okreœlon¹ kultur¹. Akceptujemy, ¿e w kultu-
rach istnieje godne uwagi dobro, lecz dostrzegamy tak¿e fakt ludzkiego od-
stêpstwa od ³aski. Zielonoœwi¹tkowcy podkreœlaj¹ przemianê jednostek, któ-
re, gdy powstaje z nich grupa wierz¹cych, s¹ w stanie przemieniæ kulturê od
wewn¹trz. Katolicy podkreœlaj¹, ¿e tak¿e sama kultura, z jej ludzkimi insty-
tucjami i przedsiêwziêciami, mo¿e ulec transformacji, przemianie pod wp³y-
wem Ewangelii.

29. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy zgadzaj¹ siê co do tego, ¿e konieczna jest dwo-
jaka postawa i nastawienie, gdy wprowadza siê Ewangeliê w obszar zdomi-

5 Pe³niejsz¹ refleksjê nad koinoni¹ zawiera Raport z trzeciej fazy dialogu miêdzy Papiesk¹ Rad¹
ds. Jednoœci Chrzeœcijan a niektórymi klasycznymi Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi i ich przywódcami
(1985-1989): Perspektywy koinonii.

6 Dyskusja na ten temat odby³a siê w pierwszej fazie dialogu.
7 Materia³y bêd¹ce podstaw¹ dyskusji na ten temat dostarczyli: prof. Hervé Legrand OP z Institut

Catholique w Pary¿u („Paradygmat: Ewangelizowanie w zsekularyzowanej i pluralistycznej Europie w
opinii niektórych biskupów CCEE – Rady Konferencji Episkopatów Europy”) i Everett Wilson (Assemblies
of God) z Southern Californian College („Paradygmat latynoamerykañskiego ruchu zielonoœwi¹tkowego”).
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nowany przez kulturê niechrzeœcijañsk¹. Z jednej strony musimy respekto-
waæ, potwierdzaæ i wspieraæ jej pozytywne elementy. S¹ to elementy, które
ju¿ wczeœniej przygotowa³y ludzi do przyjêcia Ewangelii lub które same
w sobie s¹ dobre. Z drugiej strony mo¿e siê zdarzyæ, ¿e bêdziemy musieli
próbowaæ przekszta³caæ kulturê niechrzeœcijañsk¹ od wewn¹trz. Dla osi¹-
gniêcia tego celu bardziej mog¹ siê nadawaæ ludzie wywodz¹cy siê z tej kul-
tury ni¿ zagraniczni misjonarze, którzy, zamiast przynieœæ im Ewangeliê,
mog¹ kierowaæ siê pokus¹ narzucania swojej w³asnej kultury.

30. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy reprezentuj¹ zgodny pogl¹d, ¿e ewangelizuj¹cy
i ewangelizowani musz¹ dojœæ do poznania, i¿ ani jedni ani drudzy nie dzia-
³aj¹ w kulturowej pustce. Zwiastuni Ewangelii postêpuj¹ niesprawiedliwie
wobec ludzi i kultur, gdy wraz z Ewangeli¹ importuj¹ polityczne, ekonomicz-
ne lub spo³eczne ideologie. W podobny sposób ludzie, którym przynosi siê
Ewangeliê, musz¹ mieæ œwiadomoœæ w³asnej kultury i tradycji religijnej, któ-
ra umo¿liwia im harmonijne powi¹zanie wiernoœci wobec Ewangelii z pielê-
gnowaniem w³asnej historii i kultury.

31. Zielonoœwi¹tkowcy zwracaj¹ uwagê, ¿e w ostatnich latach œwiadomie skon-
centrowano g³ówn¹ uwagê na „ludach, do których nie zdo³ano dotrzeæ”. Nie-
które ruchy ewangelikalne i zielonoœwi¹tkowe kierowa³y siê d³ugoœciami i
szerokoœciami geograficznymi przy wyborze terenów misyjnych („okno” 10/
40). Obszary te maj¹ stanowiæ wa¿ny pod wzglêdem personalnym i finanso-
wym punkt ciê¿koœci dzia³alnoœci misyjnej. „Okno” 10/40 obejmuje regiony,
gdzie Ewangelia jeszcze nigdy w historii nie dosz³a do znaczenia. Wskazuje
to na wra¿liwoœæ ruchu zielonoœwi¹tkowego na dzia³alnoœæ wœród zaniedba-
nych dotychczas tzw. „niedosiêgniêtych ludów”.

32. Zielonoœwi¹tkowcy chcieliby w tym dialogu podkreœliæ, ¿e w kontekœcie nie-
których kultur, np. w Afryce, Azji lub te¿ w Ameryce £aciñskiej, prowadzili
aktywn¹ i skuteczn¹ dzia³alnoœæ misyjn¹, chocia¿ przedtem nie przeszli szko-
lenia w zagadnieniach inkulturacji Ewangelii. Swoj¹ duchowoœæ chrzeœci-
jañsk¹, swoje wielbienie i formy ewangelizacji kszta³towali oni faktycznie
w ramach kultury lokalnej. Zielonoœwi¹tkowcy wierz¹, ¿e proces ten zosta³
u³atwiony przez ich respekt wobec wolnoœci Ducha Œwiêtego, z czym wi¹¿e
siê konsekwentna otwartoœæ na ró¿ne formy wzywania i wielbienia Boga
(np. przez uznanie tañca jako naturalnej formy duchowego nabo¿eñstwa).
Ich praca misyjna jest skuteczna, poniewa¿ pogl¹d na misjê opieraj¹ siê na
przekonaniu, ¿e wszystkim cz³onkom wspólnoty zosta³y dane dary i chary-
zmaty Ducha, które s¹ niezbêdne dla przekazywania ca³kowitego orêdzia
Ewangelii.
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33. Katolicy uwa¿aj¹, ¿e niezbêdne jest ewangelizowanie nie tylko osób, ale i
kultur, np. za pomoc¹ instytucji edukacyjnych. Poza tym czêsto ewangelizo-
wali oni przez estetykê i sztukê, w których tkwi¹ wartoœci religijne. Mimo to
g³ównym celem ewangelizacji jest osoba. Katolicy uznaj¹, ¿e w ich ewange-
lizacji istniej¹ pewne deficyty (np. niewystarczaj¹ca inicjacja chrzeœcijañska,
niedostateczne szkolenie naœladowców Jezusa), i ¿e niekiedy zaniedbuje siê
sprawê doprowadzania cz³onków wspólnoty do osobistej decyzji wiary. Jed-
nak deficyty daj¹ siê lepiej zrozumieæ, gdy uwzglêdni siê konkretne okolicz-
noœci, takie jak ubóstwo, analfabetyzm, niedostatek kap³anów i misjonarzy
oraz struktury ucisku.

34. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e wielkie spo³eczne prze-
miany w spo³eczeñstwach zachodnich prowadz¹ do procesu sekularyzacji i
w konsekwencji do os³abniêcia dzia³alnoœci religijnej. Wyra¿amy ubolewanie
z powodu zaistnienia tego procesu, potêpiamy go zw³aszcza w sytuacjach,
gdy zwi¹zane z nim postawy staj¹ siê elementem ¿ycia politycznego, które
w imieniu tolerancji i liberalizmu sprzyja modelowi spo³eczeñstwa pozba-
wionego wartoœci. Wyrazy ubolewania i potêpienia nie wystarcz¹. Jako
chrzeœcijanie musimy zrozumieæ te nowe wyzwania i pomagaæ narodowi
znajdowaæ nowe drogi i przekonania, konfrontuj¹c je w œwietle wartoœci
chrzeœcijañskich. Jest faktem, ¿e wielu ludzi, skonfrontowanych z nowymi
wyzwaniami, nie znajduje oparcia w sprawach religijnych i etycznych.

35. Na przyk³ad w „œwiecie zachodnim” w ostatnich trzydziestu latach zmieni³y
siê radykalnie konkretne warunki zwi¹zane z narodzinami i umieraniem cz³o-
wieka dziêki technologicznym i naukowym innowacjom. Nasza wizja po-
cz¹tku i koñca ¿ycia ukszta³towa³a siê bardziej pod wp³ywem postêpu w me-
dycynie ni¿ przez filozoficzne refleksje. Dawniej prokreacja i narodziny
dziecka traktowane by³y jako „szczêœliwy traf”, tote¿ w konsekwencji rodzi-
ce pok³adali swoj¹ ufnoœæ w Bo¿¹ opatrznoœæ. Dziêki rosn¹cym mo¿liwo-
œciom regulowania urodzeñ mo¿liwe s¹ dzisiaj dzieci „zaplanowane”. D³ugo
przed urodzeniem wiemy dziêki zdjêciom, czy dziecko bêdzie ch³opcem lub
dziewczynk¹. Poza tym narodziny dziecka odbywaj¹ siê w œrodowisku me-
dycznym, daleko od domu.

36. Z drugiej strony ¿adne spo³eczeñstwo nie osi¹gnê³o kiedykolwiek takiego
wskaŸnika d³ugoœci ¿ycia ludzkiego, tak wysokiego udzia³u ludzi starych
w ¿yciu spo³ecznym. ¯adne pokolenie w przesz³oœci nie prze¿ywa³o œmierci
w takim rozmiarze z dala od œrodowiska rodzinnego: ok. 70 % wszystkich
ludzi w spo³eczeñstwach zachodnich umiera w szpitalu, w œrodowisku me-
dycznym i technicznym. Tak g³êboko siêgaj¹ce zmiany domagaj¹ siê, byœmy
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aktywnie próbowali siê uporaæ z tymi wyzwaniami i jako wspólnota chrze-
œcijañska nauczyli siê formu³owaæ odpowiedzi w naszych kazaniach, liturgii i
s³u¿bie. W pewien sposób musimy niezmienne orêdzie o zbawieniu przefor-
mu³owaæ w przekonuj¹cy sposób dla wspó³czeœnie ¿yj¹cych mê¿czyzn i ko-
biet. Nie mo¿emy go powtarzaæ po prostu w antykwarycznym jêzyku.

IV. Ewangelizacja i sprawiedliwoœæ spo³eczna8

37. Poniewa¿ ka¿da z naszych tradycji bardzo ró¿nymi drogami dochodzi³a do
³¹czenia obu tych tematów, postanowiliœmy, aby najpierw ka¿da strona na
swój sposób przedstawi³a to ³¹czenie, a dopiero potem przejdziemy do ukaza-
nia tego, co wspólne i tego, w czym siê ró¿nimy.

1. Rozwa¿ania zielonoœwi¹tkowców
na temat ewangelizacji i sprawiedliwoœci spo³ecznej

38. Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe wierz¹, ¿e zosta³y powo³ane przez Boga w ostat-
nich dniach (Dz 2, 17) do tego, aby na wzór Chrystusa byæ œwiadkami w mocy
Ducha. Jednym z najwa¿niejszych wk³adów zielonoœwi¹tkowców na rzecz in-
nych wspólnot chrzeœcijañskich jest pojmowanie Koœcio³a jako nape³nionego
Duchem, misyjnego ruchu, który nie tylko zak³ada nowe wspólnoty, lecz tak¿e
je kultywuje, przy czym Duch Œwiêty wyposa¿a je w charyzmaty.

39. Zielonoœwi¹tkowcom niekiedy zarzucano, ¿e podkreœlaj¹ zbytnio ewangeliza-
cjê, zaniedbuj¹c przy okazji praktyczn¹ pomoc dla ludzi. Zielonoœwi¹tkowcy
wzorem Koœcio³a pierwotnego ¿yj¹ w przeczuciu, ¿e istnieje pilna potrzeba
dawania œwiadectwa i podejmowania dzia³añ na rzecz zbawienia, a jednocze-
œnie uwa¿aj¹, ¿e postawê tê mo¿na pogodziæ z okazywaniem mi³oœci i troski
wobec samych siebie i innych. Na ca³ym œwiecie mo¿na znaleŸæ wiele przy-
k³adów ich ofiarnej troski. Nadzieja na rych³e przyjœcie Pana dodawa³a zielo-
noœwi¹tkowcom si³ pomimo przeœladowañ, dyskryminacji, uwiêzienia i mê-
czeñstwa, które by³y ich udzia³em w tym stuleciu. Stale nauczali, ¿e Koœció³

8 Materia³y s³u¿¹ce do opracowania tego fragmentu przygotowali: John C. Haughey SJ z Loyola
University, Chicago („Ewangelizacja i sprawiedliwoœæ spo³eczna – badanie na temat ich relacji wzajemnej”),
Muri O. Dirkson i Karen Carroll Mundy (Church of God) z Lee University, Cleveland, Tennessee, USA
(„Ewangelizacja i sprawiedliwoœæ spo³eczna – perspektywa zielonoœwi¹tkowa”).



131

EWANGELIZACJA, PROZELITYZM I WSPÓLNE ŒWIADECTWO

przez wierne œwiadectwo i uœwiêcone ¿ycie musi byæ gotowy na przyjœcie
Pana. Nauczali te¿, ¿e przed sprawiedliwym Sêdzi¹ trzeba zdaæ sprawê ze
wszystkiego, co zosta³o uczynione lub zaniechane.

40. Zielonoœwi¹tkowcy s¹ bardzo zatroskani o wieczne zbawienie duszy, lecz tak-
¿e o obecn¹ pomyœlnoœæ cia³a, co bez trudu daje siê rozpoznaæ na przyk³adzie
przypisywania du¿ego znaczenia nauce o Bo¿ym uzdrowieniu. Poza tym
troszcz¹ siê o pomyœlnoœæ swoich cz³onków w dziedzinie ¿ycia spo³ecznego i
duchowego, zw³aszcza w krajach tzw. Trzeciego Œwiata. Z punktu widzenia
teologicznego nowe narodzenie osoby przez Ducha Œwiêtego jest antycy-
pacj¹ i pocz¹tkiem przemiany kosmosu ( por. 2 Kor 5, 17; Rz 1, 8). Dlatego
nawrócenia i w³¹czenia do wspólnoty wierz¹cych nie da siê oddzieliæ od
przemiany spo³eczeñstwa. Osoba nape³niona Duchem Bo¿ym, w oczekiwa-
niu nowego stworzenia, pod wp³ywem tego samego Ducha podejmuje wspó³-
pracê z Bogiem w zakresie ewangelizacji i dzie³ spo³ecznych.

41. Dziêki wzrostowi liczby cz³onków i rosn¹cej spo³ecznej aktywnoœci wspólno-
ty zielonoœwi¹tkowe zostaj¹ dzisiaj skonfrontowane z wiêkszymi wyzwania-
mi w dziedzinie sprawiedliwoœci spo³ecznej i praw cz³owieka, na co s³usznie
zwracaj¹ uwagê katoliccy partnerzy dialogu. Zielonoœwi¹tkowcy wierz¹ na-
dal, ¿e intensywna nadzieja by³a i nadal bêdzie konieczna dla uporania siê z
si³ami spo³ecznymi i duchowymi, które s¹ Ÿród³em ucisku i poni¿ania ludzi.

42. Katolicy odnosz¹ wra¿enie, jakoby zielonoœwi¹tkowcy zajmowali siê za ma³o
problemami spo³eczno-strukturalnymi. Jednak ci ostatni zwracaj¹ uwagê, ¿e
nie wolno zapominaæ warunków spo³ecznych, w jakich przysz³o im ¿yæ w
pierwszych fazach rozwoju. Nie mieli oni wówczas dostêpu do struktur w³a-
dzy, przez które mogliby wp³ywaæ bezpoœrednio na politykê. Konkretnie
oznacza³o to:
A. Wiêkszoœæ zielonoœwi¹tkowców nie przyznaje priorytetu systematyczne-

mu rozwa¿aniu problemów spo³eczno-strukturalnych. Zwracaj¹ oni
wiêksz¹ uwagê na doœwiadczenia osobiste, które ludzie czyni¹ z tymi pro-
blemami w swoim w³asnym ¿yciu i ich wspólnocie.

B. Do niedawna Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe skupia³y niewielu „lepiej wy-
kszta³conych” cz³onków. W³aœnie tacy cz³onkowie s¹ w stanie dokonaæ
systematycznej refleksji na temat strukturalnych wymiarów sprawiedliwo-
œci spo³ecznej.

C. Zielonoœwi¹tkowcy nie dostrzegaj¹, jakoby Nowy Testament traktowa³
priorytetowo zmiany strukturalne. Dostrzegaj¹ w nim raczej tendencjê do
podkreœlania osobistego nawrócenia i zacieœniania wiêzi ze wspólnot¹
wiary. W dalszej kolejnoœci proces ten prowadzi do przemiany spo³ecznej.
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43. Ten zauwa¿ony brak nacisku na d¹¿enia do przemiany spo³ecznej nie impli-
kuje braku zainteresowania tematami spo³ecznymi. Zielonoœwi¹tkowe na-
wrócenie, mimo ¿e ma charakter osobisty, nie jest po prostu tylko doœwiad-
czeniem indywidualnym, lecz posiada tak¿e wymiar wspólnotowy. W ¿yciu
wspólnoty zielonoœwi¹tkowcy uzyskali now¹ wra¿liwoœæ na godnoœæ i sens
¿ycia. Ich solidarnoœæ tworzy przyjazne wiêzi, daj¹c im poczucie równoœci.
Wspólnoty te przyjê³y funkcjê spo³ecznych alternatyw, które protestuj¹
wspólnie przeciw spo³ecznym strukturom ucisku. Obok krytyki spo³ecznej
zielonoœwi¹tkowcy odkryli, ¿e skuteczna przemiana spo³eczna odbywa siê
czêsto na p³aszczyŸnie komunalnej i mikrostrukturalnej – nie na p³aszczyŸnie
wielkich struktur.

44. Zielonoœwi¹tkowcy anga¿owali siê stale – s³owem i czynem – w obronie ofiar
aborcji, pornografii, przemocy, ucisku itd. Troszczyli siê o po¿ywienie dla
g³oduj¹cych, ubranie dla nieodzianych i pomoc doraŸn¹ w przypadkach kata-
strof. Zintensyfikowali dzia³alnoœæ w dziedzinie wychowania i zaczêli bli¿ej
siê przygl¹daæ niesprawiedliwym strukturom spo³ecznym. Odkryli swoj¹ od-
powiedzialnoœæ za te struktury i swoj¹ umiejêtnoœæ wp³ywania na nie w spo-
sób pozytywny. Œwiadomoœæ ta wzrasta³a szczególnie w sytuacjach ucisku
politycznego i ekonomicznego.

45. Od pocz¹tku swojego istnienia zielonoœwi¹tkowcy byli aktywni w wysi³kach
misyjnych w tzw. „Œwiecie Dwóch Trzecich”. Wspólnoty, które tam powsta³y,
sprzeciwia³y siê z³u spo³ecznemu w wyst¹pieniach z ambony i drog¹ stosun-
ków miêdzyludzkich. Dzia³o siê to za pomoc¹ ustnego przekazu, w formie ty-
powej dla nieliterackiej kultury zielonoœwi¹tkowców. Dotyczy to negatywnych
zjawisk, takich jak system kastowy w Indiach, poligamia w Afryce i na obsza-
rze Pacyfiku, a tak¿e okaleczania narz¹dów p³ciowych w niektórych krajach
afrykañskich. Tutaj wystêpuje trudnoœæ w dziedzinie percepcji. W starych, bar-
dziej przez s³owo pisane uformowanych spo³eczeñstwach postrzega siê istnie-
nie tylko tego, co zosta³o napisane i udokumentowane. Zielonoœwi¹tkowcy
rozpoczêli pracê nad dokumentowaniem prac dotycz¹cych tego rodzaju tema-
tów spo³ecznych, w których byli zaanga¿owani od wielu lat.

46. W ostatnich latach w ró¿nych czêœciach œwiata podejmowane by³y pewne
próby sformu³owania zielonoœwi¹tkowej etyki spo³ecznej, podejmuj¹cej
kwestie przemian strukturalnych. Niektórzy zielonoœwi¹tkowcy pos³u¿yli siê
pojêciem nowego stworzenia/królestwa Bo¿ego wraz z jego cechami charak-
terystycznymi, jak sprawiedliwoœæ i pokój, w celu rozwiniêcia kryteriów
przemian strukturalnych. Powi¹zano to z fragmentami np. Ewangelii £ukasza
4, 16-18, zawieraj¹cymi ¿¹danie wyzwolenia uciskanych w mocy Ducha
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Œwiêtego. Inni zielonoœwi¹tkowcy mówi¹ raczej o mocach i potêgach, si³ach
demonicznych, które s¹ obecne w strukturach systemu stosuj¹cego ucisk
(por. Ef 6, 12; Kol 2, 13-15). Trzeba je zwalczaæ modlitw¹ i prorockim odrzu-
ceniem.

47. Ale ju¿ przed podjêciem tych wysi³ków zielonoœwi¹tkowcy – niekiedy œwia-
domie, czêsto nieœwiadomie – odwo³ywali siê do pewnych wa¿nych teolo-
gicznych kryteriów w celu przejêcia odpowiedzialnoœci spo³ecznej. Dok³ad-
niej mówi¹c ci¹g³e opowiadanie lub informowanie, maj¹ce miejsce w wspól-
notach zielonoœwi¹tkowych, sprawi³o, ¿e doœwiadczanie œwiadectwa
biblijnego sk³ania³o ludzi do poszukiwania powa¿nych i czêsto skutecznych
rozwi¹zañ problemów spo³ecznych. Im bardziej wspólnoty zielonoœwi¹tkowe
zaczê³y wi¹zaæ pojedyncze nakazy biblijne z ca³oœciowym czytaniem Biblii,
tym bardziej zaczê³y przenikaæ do ich œwiadomoœci równie¿ kwestie etyczne
na temat „sprawiedliwoœci i pokoju”.

48. Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ: nacisk, jaki zielonoœwi¹tkowcy k³ad¹ na
osobist¹ ewangelizacjê i w³¹czenie do wspólnoty chrzeœcijañskiej, i to jako
drogê ku kultywowaniu i budowaniu struktur spo³ecznych, mo¿e ró¿niæ siê w
metodzie i akcentowaniu od innych wspólnot chrzeœcijañskich. Te relatywnie
m³ode Koœcio³y dalej bêd¹ wzrastaæ i dojrzewaæ, przeto z pewnoœci¹ wzro-
sn¹æ te¿ musi ich zdolnoœæ do podejmowania tematów spo³ecznych z per-
spektywy w³asnej to¿samoœci. Mimo to ten akcent w s³u¿bie sprawowanej
przez zielonoœwi¹tkowców by³ dotychczas dostrzegalny, i to nie tylko w zna-
czeniu organizowania i wspierania akcji mi³osierdzia. Po tym wszystkim, co
zosta³o powiedziane, chcielibyœmy z wyprzedzeniem stwierdziæ, ¿e zielono-
œwi¹tkowy styl zaanga¿owania na rzecz sprawiedliwoœci bêdzie siê nadal
ró¿ni³ od stylu charakterystycznego dla innych tradycji chrzeœcijañskich.

 2. Rozwa¿ania katolickie na temat
ewangelizacji i sprawiedliwoœci spo³ecznej

49. Katolicy maj¹ sk³onnoœæ do rozwa¿ania kwestii przemiany spo³ecznej, relacji
miêdzy Koœcio³em a pañstwem oraz praw cz³owieka z perspektywy z³o¿onej,
bogatej, ponad stuletniej katolickiej nauki spo³ecznej. Ma ona swoje korzenie
w Biblii, swój punkt kulminacyjny osi¹gnê³a podczas II Soboru Watykañ-
skiego i rozwija siê nadal podczas pontyfikatu Jana Paw³a II. W kontekœcie
tym nale¿y wymieniæ dwa dokumenty Vaticanum II: Konstytucjê pastoraln¹
o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym (Gaudium et spes) i Deklaracjê o wolno-
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œci religijnej (Dignitatis humanae). Zawieraj¹ one stwierdzenia, ¿e Koœció³
katolicki opowiada siê za uprawnionym pluralizmem, wolnoœci¹ religijn¹ i
prawem ludzi do samostanowienia w sprawach politycznych i cywilnych.
Poza tym stwierdzaj¹, ¿e ludziom przys³uguj¹ prawa spo³eczno-ekonomicz-
ne. Osobê ludzk¹ postrzegaj¹ jako nietykalny podmiot tych praw, które obej-
muj¹ tak¿e wolnoœæ religijn¹. Wolnoœæ ludzka jest nie tylko warunkiem wol-
noœci obywatelskiej, lecz w pierwszym rzêdzie tak¿e warunkiem przyjêcia
Ewangelii.

50. Synod Biskupów z 1971 r., który zaj¹³ siê kwesti¹ sprawiedliwoœci, podkre-
œli³, ¿e poszukiwanie sprawiedliwoœci jest wa¿n¹ czêœci¹ pos³annictwa Ko-
œcio³a w œwiecie. Stwierdzi³: Dzie³a w imieniu sprawiedliwoœci i przemiany
spo³eczeñstwa s¹ integraln¹ czêœci¹ sk³adow¹ pos³annictwa Koœcio³a i zwia-
stowania Ewangelii, lub innymi s³owami, s¹ integraln¹ czêœci¹ sk³adow¹ ko-
œcielnego pos³annictwa dla zbawienia ludzkoœci i jej wyzwolenia z wszelkiej
sytuacji ucisku („Sprawiedliwoœæ w œwiecie”, Wstêp).

51. Wszyscy wierz¹cy s¹ wezwani przez Boga do czynienia dzie³a mi³osierdzia
i anga¿owania siê na rzecz sprawiedliwoœci spo³ecznej. Wed³ug Dekretu o
apostolstwie œwieckich (Apostolicum actuositatem) Vaticanum II, œwieccy
w obrêbie ca³ego Koœcio³a, kierowani œwiat³em Ewangelii i zgodnie z ocze-
kiwaniem Chrystusa, s¹ wezwani do wype³nienia w³aœciwego im specjalne-
go zadania, jakim jest odnowa porz¹dku doczesnego (art. 7). Dekret pod-
kreœla koniecznoœæ zmiany niesprawiedliwych struktur. Najpierw trzeba za-
doœæuczyniæ wymaganiom sprawiedliwoœci (...) Trzeba usuwaæ przyczyny
z³a, a nie tylko jego skutki. Nale¿y tak zorganizowaæ pomoc, by otrzymuj¹cy
j¹ powoli wyzwalali siê od obcej zale¿noœci i stawali siê samowystarczalni
(art. 8).

52. Przeobra¿aj¹c¹ moc¹ Ewangelii, której ulegaj¹ jednostki, wspólnoty i spo³e-
czeñstwa, jest ³aska Bo¿a, która w sposób szczególny manifestuje siê za
poœrednictwem S³owa i sakramentów. Przez modlitwê Koœcio³a (np. w Eu-
charystii, w innych sakramentach, lecz równie¿ w codziennej modlitwie lu-
dzi) jednoczymy siê z powoduj¹c¹ przemianê modlitw¹ Chrystusa. On na-
ucza³ nas, jak modliæ siê o nadejœcie Królestwa (Mt 6, 10), które co do swej
podstawowej istoty jest darem i dzie³em Boga. Nie jesteœmy budowniczymi
Królestwa. My o nie prosimy, witamy je i cieszymy siê, ¿e w nas wzrasta.
Modlitwa dodaje nam w rzeczywistoœci si³y; domaga siê od nas, byœmy za-
biegali o sprawiedliwe i przyjazne stosunki miêdzy ludŸmi, w rodzinach,
w wspólnocie i spo³eczeñstwie. Wszyscy s¹ w³¹czeni w dzie³o zbawcze Je-
zusa Chrystusa.
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53. Wszelkie wyliczanie dzisiejszych katolickich inicjatyw w dziedzinie ewange-
lizacji, wychowania i sprawiedliwoœci spo³ecznej by³oby niepe³ne, gdyby po-
mija³o wspólnoty zakonne mê¿czyzn i kobiet. Wiele tych kongregacji religij-
nych widzi swoj¹ pracê na rzecz sprawiedliwoœci i wiary jako istotn¹ czêœæ
sk³adow¹ swojego powo³ania. Wielu ich cz³onków, ¿yj¹c zgodnie z t¹ wizj¹,
jest gotowych do ponoszenia wielkich ofiar – z ofiar¹ ¿ycia w³¹cznie.

54. Mówi¹c o „Królestwie Bo¿ym” mówi siê o ostatecznej woli Boga dla ca³ego
stworzenia. S³owo „Królestwo Bo¿e” odnosi siê nie tylko do tego, w czym
pok³adamy nadziejê, lecz równie¿ s³u¿y do wyra¿enia odczucia, ¿e mamy
dziœ do wype³nienia pilne zadanie, polegaj¹ce na zaanga¿owaniu na rzecz
sprawiedliwoœci i pojednania miêdzy jednostkami, miêdzy klasami spo³ecz-
nymi jak równie¿ grupami rasowymi i etnicznymi. Dostarcza te¿ kryteriów,
jak wspieraæ zadowolenie spo³eczne na p³aszczyŸnie personalnej, komunal-
nej i strukturalnej.

3. Nasza wspólna wizja spraw wiary i sprawiedliwoœci

55. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy wierz¹ wspólnie, ¿e S³owo Bo¿e jest podstaw¹
ewangelizacji i sprawiedliwoœci spo³ecznej.

56. Stary Testament przywi¹zuje du¿e znaczenie do sprawiedliwego trybu ¿ycia lu-
dzi, których Bóg wyzwoli³ (np. Jr 21, 12 i 22, 3; Am 5, 7-12; 8, 4-6; Mi 6, 12).
Fragment Starego Testamentu o sprawiedliwoœci (Iz 61, 1-3) by³ cytowany
przez Jezusa, by scharakteryzowaæ Jego w³asn¹ dzia³alnoœæ (£k 4, 18-21). Fakt,
¿e w Ewangelii znajdujemy zarówno nakaz misyjny (Mt 28, 16-20; Mk 16, 15-
18), jak i podwójne przykazanie mi³owania Boga i ludzi (Mt 22, 34-40; Mk 12,
28-34; £k 10, 27-28), wskazuje na istnienie zwi¹zku miêdzy obiema sprawami.

57. Koinonia, która wype³nia³a ¿ycie pierwszych chrzeœcijan (Dz 2, 42-47; 4, 32-
37), mia³a skutki spo³eczne. Ich wspólnoty nie kierowa³y siê w swoim dzia³a-
niu koncepcj¹ sprawiedliwoœci spo³ecznej. Ich troska o ubogich, wdowy i
obcych nie by³a traktowana jako ca³kiem oddzielny projekt, lecz raczej jako
element ich nabo¿eñstwa.

58. Reprezentujemy zgodne pogl¹dy, ¿e:
– ewangelizacja i mi³oœæ bliŸniego s¹ nieroz³¹cznie ze sob¹ zwi¹zane; pod-

staw¹ dla tej mi³oœci jest aktywne zaanga¿owanie na rzecz sprawiedliwoœci
spo³ecznej;
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– nawet gdy jesteœmy zajêci dzia³alnoœci¹ ewangelizacyjn¹, musimy poœwiê-
caæ niezbêdn¹ uwagê pomyœlnoœci spo³ecznej bliŸniego;

– katolicy i zielonoœwi¹tkowcy musz¹ sprzeciwiaæ siê redukcjonizmowi, an-
tropocentryzmowi i polityzacji Chrystusa lub Ewangelii, ograniczaniu Kró-
lestwa Bo¿ego do sfery ¿ycia prywatnego i indywidualizacji spo³eczeñstwa.
W tym punktach dostrzegamy du¿¹ zbie¿noœæ pogl¹dów.

59. W ka¿dym razie wszelkie zmaganie o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹, w którym
uczestniczy nasza wspólnota religijna, musi mieæ zakorzenienie w Ojcu,
Synu i Duchu Œwiêtym.
Ojciec, który b³ogos³awi³ stworzenie mówi¹c, ¿e jest dobre, daje nam polece-
nie zatroszczenia siê o sprawiedliwoœæ naszych bliŸnich, zw³aszcza sierot,
wdów i obcych (Jr 22, 3-5).
Syn, Zbawiciel, który dope³ni³ dzie³a zbawienia dla ca³ego œwiata, powo³uje
nas do gorliwego naœladowania Jego mi³osiernej s³u¿by zwiastowania Dobrej
Nowiny o Królestwie Bo¿ym, uzdrawiania chorych i karmienia ubogich
(£k 4, 16-21). On faktycznie identyfikuje siê z nimi (Mt 25, 31-46).
Duch O¿ywiciel daje nam si³ê do sk³adania w s³owach i czynach œwiadectwa
przed œwiatem (Dz 1, 8). ¯ycie w Duchu Œwiêtym uzdalnia chrzeœcijan do
ewangelizowania i pracy na rzecz sprawiedliwoœci spo³ecznej. Duch, Stwo-
rzyciel i Uœwiêciciel dodaje ludziom odnowionym bodŸca do dzia³añ na
rzecz przemiany œwiata w œwietle nastaj¹cego Królestwa Bo¿ego.

4. Czego nauczyliœmy siê wspólnie:
postrzegania i konwergencje

60. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy wykazuj¹ siê mocnymi i s³abymi stronami
w zakresie rozumienia i praktycznego dzia³ania w dziedzinie ewangelizacji i
sprawiedliwoœci spo³ecznej. Zielonoœwi¹tkowcy maj¹ wra¿enie, ¿e katolicy
nie doceniaj¹ spo³ecznego oddzia³ywania s³u¿by zielonoœwi¹tkowej. Chocia¿
zielonoœwi¹tkowcy posiadaj¹ byæ mo¿e deficyt w formalnej nauce spo³ecz-
nej, to przecie¿ zielonoœwi¹tkowe ewangelizowanie, na co istniej¹ dowody,
ma silny wp³yw spo³eczny na jednostki, rodziny i ca³e spo³eczeñstwo.

61. Dostrzegliœmy, ¿e w sprawach dotycz¹cych sprawiedliwoœci spo³ecznej zielo-
noœwi¹tkowcy i katolicy mog¹ nauczyæ siê wiele jedni od drugich. Katolicy
k³ad¹ nacisk na moc Ewangelii w zakresie zmiany struktur spo³ecznych, cho-
cia¿ maj¹ œwiadomoœæ wa¿noœci wiary osobistej. Zielonoœwi¹tkowcy z kolei
d¹¿yli tradycyjnie do zmian spo³ecznych na p³aszczyŸnie indywidualnej lub
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wspólnoty lokalnej. Katolicy zadaj¹ pytanie, czy zielonoœwi¹tkowa teologia
ewangelizacji jest wystarczaj¹co wyposa¿ona w instrument umo¿liwiaj¹cy
zaanga¿owanie na rzecz sprawiedliwoœci spo³ecznej. Zielonoœwi¹tkowcy
uwa¿aj¹, ¿e katolicy powinni potraktowaæ powa¿niej znaczenie transformacji
osobowej i komunalnej w procesie zmian spo³ecznych.

62. Katolicy dostrzegaj¹, ¿e w niektórych regionach globu ziemskiego, zamiesz-
ka³ych w wiêkszoœci przez katolików, Ewangelia nie zawsze jest skutecznie
zwiastowana i/lub prze¿ywana w codziennym ¿yciu.

63. Wed³ug opinii zielonoœwi¹tkowej, katolicy maj¹ tendencjê do ograniczania
wp³ywu mocy Ducha Œwiêtego, gdy On przynosi konkretne zmiany na p³asz-
czyŸnie ¿ycia osobistego, rodzinnego i wspólnotowego. Zielonoœwi¹tkowcy
dostrzegaj¹, ¿e w przesz³oœci czêsto nie uœwiadamiali sobie wystarczaj¹co
znaczenia Ewangelii dla systemów spo³ecznych.

64. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy stwierdzaj¹ zgodnie, ¿e po¿a³owania godny
podzia³ chrzeœcijan ma negatywny wp³yw na wiarygodnoœæ Ewangelii i ¿e
jest przeszkod¹ w skutecznym popieraniu sprawiedliwoœci w œwiecie. Nie-
którzy niechrzeœcijanie wykorzystali ten podzia³ jako dowód, ¿e Bóg sprzy-
ja ich religii.

65. Wierzymy, o czym ju¿ wczeœniej wspominaliœmy, ¿e w dziedzinie dzia³añ
zwi¹zanych z ewangelizacj¹ i sprawiedliwoœci¹ spo³eczn¹, nasze wspólnoty
prze¿ywaj¹ obecnie proces zbli¿enia. Koœció³ katolicki znajduje siê w proce-
sie odnowy swojej ewangelizacji i edukacji pastoralnej, ruch zielonoœwi¹tko-
wy coraz bardziej zaczyna sobie zdawaæ sprawê ze swej odpowiedzialnoœci
za struktury i systemy spo³eczne.

66. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy wierz¹, ¿e Jezus jest Panem Królestwa i przyby³ po
to, aby je zwiastowaæ. W naszej nauce i w naszym rozumieniu nigdy nie nale¿y
oddzielaæ Królestwa Bo¿ego od sprawiedliwoœci spo³ecznej. Koœcio³y winny sta-
raæ siê o zachowanie wiernoœci ¿¹daniom Królestwa Bo¿ego. Jest zgorszeniem,
gdy Koœcio³y, w swoim spo³ecznym i historycznym bytowaniu, wykazuj¹ opie-
sza³oœæ w realizowaniu Boskich celów Królestwa Niebiañskiego.

67. Ró¿nimy siê w ocenie pochodzenia z³a, a zw³aszcza w tym, jak dalece jest
ono ludzkiego, naturalnego i/lub nadnaturalnego pochodzenia. Ró¿nimy siê
tak¿e w zakresie jego rozpoznawania i obchodzenia siê z nim. Jest to dziedzi-
na, w której obie tradycje mog¹ siê wzajemnie wiele nauczyæ. Dostrzegamy
koniecznoœæ wspólnego zbadania teologicznej natury w³adzy oraz w³aœciwe-
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go lub niew³aœciwego pos³ugiwania siê ni¹. Musimy zadaæ sobie pytanie, jak
dalece ¿ycie duchowe naszego Koœcio³a bezpoœrednio lub poœrednio umo¿li-
wia ludziom dawanie œwiadectwa w zakresie ewangelizacji i opcji na rzecz
sprawiedliwoœci spo³ecznej.

V. Prozelityzm

1. Ku wspólnemu stanowisku w sprawie prozelityzmu

68. Od 1972 r. cz³onkowie grupy dialogowej poczuwali siê do obowi¹zku podjêcia
tematu prozelityzmu. To, ¿e ta dyskusja mog³a siê wreszcie rozpocz¹æ, jest
oznak¹ rosn¹cego zaufania i wiêkszej dojrza³oœci w stosunkach zielonoœwi¹t-
kowo-katolickich. Oba zespo³y uczestnicz¹ce w tym miêdzynarodowym dialo-
gu przyst¹pi³y z pewnymi obawami do rozmowy na ten temat9. Jest bardzo
trudno potraktowaæ prozelityzm jako abstrakcyjny przedmiot studiów, gdy¿
stosunki zielonoœwi¹tkowo-katolickie w wielu czêœciach œwiata s¹ niekiedy
obci¹¿one zarzutami braku wra¿liwoœci wobec ju¿ dawno istniej¹cych wspól-
not chrzeœcijañskich, skargami jednych na uprawianie prozelityzmu, a drugich
na przeœladowania. W obu tradycjach niektórzy ludzie stwierdzili jednoznacz-
nie, ¿e sprzeciwiaj¹ siê rozmowom miêdzy katolikami i zielonoœwi¹tkowcami.
Inni równie jednoznacznie oœwiadczyli, ¿e s¹ przeciwni podejmowaniu tematu
„prozelityzm”. Oba zespo³y najpierw osobno a potem wspólnie zastanawia³y
siê, czy jest rzecz¹ rozs¹dn¹ prowadzenie takiej dyskusji, i to w obliczu mo¿li-
wych nastêpstw dla naszych wzajemnych i rozwijaj¹cych siê stosunków. Fak-
tycznie nawet obawialiœmy siê, ¿e z tego powodu ucierpi sam dialog. Mimo
tych powa¿nych obaw zdecydowaliœmy siê podj¹æ dyskusjê. Doszliœmy do
wniosku, ¿e podjêcia takiego kroku domaga siê istniej¹ca sytuacja oraz ko-
niecznoœæ zwiastowania Ewangelii w wiarygodny sposób.

69. Uczestnicy dialogu zauwa¿yli, ¿e do prozelityzmu dochodzi w du¿ej mierze
dlatego, poniewa¿ zielonoœwi¹tkowcy i katolicy nie maj¹ wspólnego pogl¹du
na istotê Koœcio³a. Na przyk³ad ró¿ni ich pogl¹d na temat relacji miêdzy Ko-
œcio³em a chrztem jako wyrazem ¿ywej wiary.

9 Referaty przedstawili: Karl Müller SVD z St. Augustin („Prozelityzm, wspólne œwiadectwo i
ewangelizacja”) i dr Cecil M. Robeck Jr. (Assemblies of God) z Fuller Theological Seminary in Pasadena,
Kalifornia, USA (“Prozelityzm, wspólne œwiadectwo i ewangelizacja z perspektywy ruchu
zielonoœwi¹tkowego”).
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W naszych wczeœniejszych dyskusjach zdo³aliœmy jednak ustaliæ, gdzie
i w jaki sposób dostrzegamy zbie¿noœci, które ju¿ teraz nas ³¹cz¹. Katolicy s¹
na przyk³ad przekonani, ¿e ka¿dy, kto wyznaje imiê Pana Jezusa i zosta³ w³a-
œciwie ochrzczony (por. „Perspektywy koinonii”, 54), jest w sposób pewny i
autentyczny zwi¹zany z Koœcio³em jako Cia³em Chrystusa. Dla zielonoœwi¹t-
kowców podstaw¹ jednoœci jest wspólna wiara i doœwiadczanie Jezusa Chry-
stusa jako Pana i Zbawiciela przez Ducha Œwiêtego. Oznacza to, ¿e w stop-
niu, w jakim zielonoœwi¹tkowcy uznaj¹, i¿ katolicy rzymscy s¹ w posiadaniu
tej wspólnej wiary i tego wspólnego doœwiadczenia Jezusa Chrystusa, dziel¹
oni z nimi rzeczywist¹, choæ jeszcze niepe³n¹ koinoniê. („Perspektywy koino-
nii”, 55). Stwierdzenie to zachowuje swoj¹ moc mimo ¿e jedni i drudzy po-
siadaj¹ ró¿ne rozumienie Koœcio³a.

70. Uczestnicy dialogu wyra¿aj¹ sta³e przekonanie, ¿e zielonoœwi¹tkowcy i katolicy
w rozstrzygaj¹cych tematach wiary reprezentuj¹ ju¿ wspólne pogl¹dy. Uznanie
tego faktu u³atwia obu naszym wspólnotom postêpowanie w sposób, który nie
utrudni rozwoju drugiego partnera. Brak wzajemnego uznania prowadzi³ nie-
kiedy do nieprzychylnych zarzutów i kontrreakcji (np. „sekty”, „niewierz¹cy”,
„synkretyœci” itd.), wywo³uj¹c akcje i kontrakcje wœród cz³onków obu wspól-
not (np. jednostronne decyzje korzystne dla jednej i czêsto dyskryminuj¹ce dla
drugiej wspólnoty). Te zarzuty i te akcje odwraca³y uwagê od tego, ¿e katolicy
i zielonoœwi¹tkowcy s¹ w stanie z³o¿yæ przed œwiatem wiarygodne œwiadectwo
na rzecz pojednawczej mocy Bo¿ej przez Jezusa Chrystusa.

71. Elementarnym przyk³adem takiego konfliktu mog¹ byæ napiêcia miêdzy chrzeœci-
janami, którzy nie utrzymuj¹ przyjaznych stosunków. Nie jest naszym zamiarem,
aby w tym dokumencie przyznaæ priorytet interesom jednego Koœcio³a kosztem
drugiego. W nastêpnych paragrafach dajemy opis Koœcio³a katolickiego jako
Koœcio³a od dawna „zasiedzia³ego” i zielonoœwi¹tkowców jako „nowicjuszy”.
Ten przyk³ad mo¿e pochodziæ z jakiegoœ kraju europejskiego. Jednak istniej¹ te¿
przypadki, np. w pó³nocno-wschodnim Zimbabwe, gdzie mo¿na mówiæ o zielo-
noœwi¹tkowcach jako zasiedzia³ych, a o katolikach jako nowicjuszach. Pos³ugu-
j¹c siê tymi przyk³adami chodzi nam jedynie o wykorzystanie ich dla precyzyj-
niejszego przedstawienia ewentualnych napiêæ na tle dzia³alnoœci misyjnej miê-
dzy dwoma Koœcio³ami tej tradycji w jednym regionie.

72. Katolicy na przyk³ad zwiastowali w jakimœ regionie od stuleci Ewangeliê i
za³o¿yli tam parafie. Przez stulecia parafie te odgrywa³y wa¿n¹ rolê w ¿yciu
mieszkañców tego regionu. Rola, jak¹ odgrywa³ Koœció³, siêga³a dalej ni¿
czysto koœcielne zgromadzenia. Raczej by³o tak, ¿e wnika³ on w ka¿dy
aspekt kultury ludzi, poczynaj¹c od sztuki, muzyki, instytucji socjalnych po
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œwiêta ludowe i inne uroczystoœci publiczne. ¯ycie ludzi p³ynê³o ³atwo tu i
tam miêdzy Koœcio³em a szeroko pojêt¹ kultur¹, gdy¿ Koœció³ odcisn¹³ bar-
dzo silne piêtno na kulturze.

73. Jednak istnieje te¿ inna strona medalu. Czêsto w przypadku wczesnej chry-
stianizacji istniej¹cej kultury przez katolicyzm przyjmuje siê niejako z za³o-
¿enia, ¿e kultura ta zosta³a przenikniêta przez wiarê. Jednak jak w przypadku
ka¿dego pojedynczego cz³owieka tak i w przypadku kultury konieczne jest
jej krytyczne przeœwietlenie S³owem Bo¿ym i nieustanna odnowa.

74. W wielu kulturach pobo¿ni katolicy poœwiêcili wiele czasu i pracy Koœcio³o-
wi. Niekiedy za próbê prowadzenia pobo¿nego ¿ycia p³acili wysoka cenê
przeœladowania lub nawet mêczeñstwa. Bardzo wielkim dokonaniem jest ak-
tywne przyjêcie wyzwañ spo³eczeñstwa, do którego wkroczy³a Ewangelia,
¿ycie w nim i wp³ywanie na jego zmiany. Wierz¹cy zadawali sobie trud obro-
ny Ewangelii nawet w czasach, w których spo³eczeñstwo nie chcia³o o niej
s³yszeæ. Koœció³ lokalny przepe³nia³a wielka radoœæ, gdy Ewangelia zapusz-
cza³a korzenie, smuci³ siê wówczas, gdy jej nie przyjmowano. Innymi s³owy:
ewangelizacja jest sta³¹ koniecznoœci¹ dla ka¿dej kultury.

75. Konflikty wybuchaj¹, gdy inna grupa chrzeœcijan wkracza w ¿ycie wspólnoty,
która ju¿ wczeœniej uleg³a wp³ywom religii, i rozpoczyna ewangelizacjê nie
licz¹c siê z tym, ¿e jej poprzednicy zap³acili wysok¹ cenê za œwiadectwo
Ewangelii. Powstaj¹ trudnoœci, gdy siê nie zwa¿a, ¿e Koœció³ odgrywa zna-
cz¹c¹ rolê we wszystkich dziedzinach ¿ycia mieszkañców tego regionu. Kon-
flikt mo¿e powstaæ, gdy¿ obie wspólnoty chrzeœcijañskie prowadz¹ oddzielne
¿ycie i ¿adna z nich nie uzna³a drugiej za cz³onka Cia³a Chrystusowego. Obie
wspólnoty odseparowa³y siê od siebie. Nie rozmawia³y ze sob¹. Ka¿da mia³a
ustalone pogl¹dy i opinie o drugiej. Wypowiedziane zosta³y potêpienia bez
zadania sobie trudu podjêcia rozmowy na ich temat.

76. Nawet gdy motywy przybyszy s¹ uczciwe, gdy¿ maj¹ na wzglêdzie dobro
ludnoœci i s¹ przepe³nione szczer¹ trosk¹ o to, aby do mieszkañców danego
regionu naprawdê dotar³a Ewangelia, to jednak zastosowana metoda przyczy-
nia siê czêsto do nieporozumieñ, konfliktów i byæ mo¿e nawet gwa³townych
reakcji. Zasada uprzejmoœci winna sk³aniaæ nowych ewangelizatorów do na-
wi¹zywania kontaktu z kierownictwem starszego Koœcio³a. Nieprzestrzega-
nie tej zasady jest równoznaczne z obra¿aniem starszego Koœcio³a i reprezen-
tantów kultury. Mieszkañcy i przywódcy koœcielni niektórych obszarów czuli
siê czêsto zranieni tym, co uwa¿aj¹ za brak respektu lub lekcewa¿enie pro-
wadzonej od dawna dzia³alnoœci pastoralnej. £atwo mo¿na dostrzec, dlacze-
go dochodzi do powa¿nych napiêæ.
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77. Konflikty, które pojawi³y siê miêdzy nami, ujawniaj¹ przede wszystkim wy-
raŸnie problem, jaki nawet dla chrzeœcijan kieruj¹cych siê dobrymi intencja-
mi stwarza brak jednoœci. Roz³am izoluje nas od siebie. Ta sytuacja prowadzi
do wzajemnych podejrzeñ. Przyczynia siê do niedoboru w zakresie wzajem-
nego zrozumienia; co wiêcej, nawet nie ma w nas chêci, by siê wzajemnie
zrozumieæ. Wszystkie te czynniki doprowadzi³y do ogólnego stanu wrogoœci,
który sprawia, ¿e nawet kwestionujemy chrzeœcijañsk¹ autentycznoœæ partne-
ra. W stanie izolacji nasze ró¿ne sposoby odczytywania Ewangelii doprowa-
dzi³y do ró¿nic doktrynalnych. Ta okolicznoœæ przyczyni³a siê jeszcze bar-
dziej do zakwestionowania, czy ci inni naprawdê zwiastuj¹ Ewangeliê.

78. Gdy jeden Koœció³ postrzega drugi Koœció³ w krzywym zwierciadle tego po-
dzia³u, wówczas zbyt czêsto prowadzi to do rezultatu, ¿e uwa¿a go za prze-
ciwnika swojej w³asnej misji. Mo¿e uznaæ za rzecz konieczn¹ stwarzanie
przeszkód dla jego dzia³alnoœci. W takiej atmosferze mo¿liwe s¹ tak¿e wza-
jemne publicznie wypowiadane groŸby a nawet przeœladowania. Z tego po-
wodu cierpia³y obie strony, a w szczególnoœci ruch zielonoœwi¹tkowy, który
z regu³y stanowi mniejszoœæ. Najwiêksz¹ tragedi¹ jest jednak to, ¿e wskutek
roz³amu chrzeœcijan powsta³y konflikt zawsze jest zgorszeniem dla œwiata, a
nadto przynosi szkodê najœwiêtszej sprawie g³oszenia Ewangelii wszelkiemu
stworzeniu („Unitatis redintegratio”, 1). W tej kwestii oba zespo³y, katolicki i
zielonoœwi¹tkowy, reprezentuj¹ zgodny pogl¹d. Zachodzi koniecznoœæ po-
wa¿nego ustalenia przyczyn, które powoduj¹ te konflikty, i zbadania ich z
wielk¹ pieczo³owitoœci¹. Jedni i drudzy ¿ycz¹ sobie czystego zwiastowania
Ewangelii. Jeœli zgodnie stwierdzimy, ¿e na tym polega ewangelizacja, wów-
czas wiêkszoœæ naszych konfliktów straci racjê bytu.

79. Czy zamiast wieœæ spory nie moglibyœmy rozmawiaæ ze sob¹, wspólnie siê
modliæ? Czy nie by³oby lepiej podj¹æ wspó³pracê ni¿ prowadziæ potyczki?
Faktycznie, musimy rozejrzeæ siê za mo¿liwoœciami poszukiwania jednoœci
chrzeœcijañskiej, do której Chrystus wzywa swoich uczniów (por. J 17, 21).
Zacz¹æ trzeba od zwyk³ego okazywania sobie respektu i edukacji w zakresie
wzajemnego mi³owania.

2. Niezadowolenie zast¹piæ nadziej¹

80. Od czwartego stulecia istnia³o œcis³e powi¹zanie miêdzy pañstwem i Ko-
œcio³em. Od tego momentu obie instytucje pos³ugiwa³y siê niekiedy przy-
musem dla utrzymania polityczno-religijnej jednoœci w spo³eczeñstwie.



142

DIALOG KATOLICKO-ZIELONOŒWI¥TKOWY

Jego przejawem by³o zwalczanie herezji (przez inkwizycjê) i innych religii
(wypêdzenie ¯ydów i muzu³manów z ró¿nych pañstw europejskich).
T¹ sam¹ intencj¹ kierowano siê, ustanawiaj¹c zasadê cuius regio, eius religio
(„wszyscy poddani musz¹ przyj¹æ religiê swojego w³adcy”), która szczególnie
w XVI i XVII stuleciu obowi¹zywa³a w Europie. Proces, w którym Koœció³ i
pañstwo zaczêli zapewniaæ najpierw tolerancjê, a potem wolnoœæ religijn¹, roz-
pocz¹³ siê dopiero pod koniec XVIII stulecia i sta³ siê na Zachodzie bardziej
lub mniej powszechnym dobrem dopiero w po³owie XX stulecia.

81. W tym historycznym kontekœcie katolicy bardzo dobrze uœwiadamiaj¹ sobie,
¿e chrystianizacja by³a bardzo czêsto œciœle zwi¹zana z ekspansj¹ polityczn¹ i
ekonomiczn¹ (np. w Ameryce £aciñskiej), i ¿e niekiedy pos³ugiwano siê tak-
¿e naciskiem i przemoc¹. Równie¿ zdaj¹ sobie sprawê, ¿e nauka katolicka
przed II Soborem Watykañskim tylko niechêtnie udziela³a wsparcia pe³nej
wolnoœci religijnej w prawie cywilnym.

82. Dzisiaj katolicy i zielonoœwi¹tkowcy potêpiaj¹ metody stosowania przymusu lub
przemocy. Mimo to zbyt czêsto agresywnoœæ charakteryzuje nasze stosunki wza-
jemne. S³owa sta³y siê now¹ broni¹. Afrontem dla katolików jest twierdzenie nie-
których zielonoœwi¹tkowców, ¿e nie s¹ nawet chrzeœcijanami. Podobne odczucie
maj¹ wówczas, gdy zielonoœwi¹tkowcy mówi¹ bez respektu o Koœciele katolic-
kim i jego przywódcach lub gdy cz³onków Koœcio³a katolickiego w³¹czaj¹ do
nowopowsta³ych zborów ruchu zielonoœwi¹tkowego. Zielonoœwi¹tkowcy odczu-
waj¹ afront, gdy katolicy w pewnych czêœciach œwiata mówi¹ o nich jako o „dra-
pie¿nych wilkach”, gdy nazywaj¹ ich przeœmiewczo panderetas o aleluyas (tam-
burynowcy lub allelujowcy) lub gdy zostaj¹ zaliczani do kategorii „sekt”.

83. Dalszym dowodem na to, ¿e ani katolicy, ani zielonoœwi¹tkowcy nie zadowalaj¹ siê
istniej¹c¹ miêdzy nimi sytuacj¹ roz³amu, s¹ ich w³asne dyskusje na temat prozelity-
zmu. Przytoczmy w tym miejscu tylko jedn¹ definicjê robocz¹: Prozelityzm jest
wyzbyt¹ szacunku, wra¿liwoœci i mi³oœci prób¹ przeci¹gniêcia chrzeœcijan zwi¹za-
nych z jedn¹ tradycj¹ koœcieln¹ do innej. Niektóre Koœcio³y podjê³y ju¿ kroki, któ-
re ukazuj¹, ¿e uwa¿aj¹ „prozelityzm” za coœ, co zas³uguje na potêpienie10.

10 Po stronie katolickiej temat ten omówiono w kilku dialogach dwustronnych z udzia³em Koœcio³a katolickiego,
mianowicie z ewangelikalnymi (The Evangelical-Roman Catholic Dialogue on Mission, 1977-1984: A Report,
„Information Service” [IS] 60 [1986] I-II, 71-97); z baptystami (Summons to Witness  to Christ in Today’s World: A
Report of the Baptist-Roman Catholic International Conversations, 1984-1988, IS 72 [1990/I], 5-24); z
prawos³awnymi (Uniatism: Method of Union of the Past, and the Present Search for Full Communion, 1993, IS 83
[1993/II], 96-99). Na p³aszczyŸnie wielostronnej Wspólna Grupa Robocza Koœcio³a Rzymskokatolickiego i
Œwiatowej Rady Koœcio³ów opublikowa³a niedawno dokument studyjny zatytu³owany: The Challenge of
Proselytism and the Calling to Common Witness, 1996, IS 91 (1996/I-II), 77-83. Tymi dzia³aniami katolicy, podobnie
jak wiele grup protestanckich i prawos³awnych, wyrazili pragnienie potêpienia wszelkiego prozelityzmu.



143

EWANGELIZACJA, PROZELITYZM I WSPÓLNE ŒWIADECTWO

84. Ruch zielonoœwi¹tkowcy nie bra³ bezpoœredniego udzia³u przy powstawaniu
takich dokumentów; jednak równie¿ zielonoœwi¹tkowcy w ograniczonej mie-
rze dawali wyraz swojemu zatroskaniu z powodu prozelityzmu. Opublikowa-
li pewne zasady, ustanowili odpowiednie regu³y zachowañ etycznych w s³u¿-
bie duchownej, a tak¿e inne wytyczne dla swoich pastorów i prze³o¿onych
zborów. W przepisach tych podejmowane s¹ na przyk³ad nastêpuj¹ce tematy:
w jakiej odleg³oœci od siebie mo¿na zak³adaæ zbory? Jaki rodzaj porozumie-
nia trzeba zawrzeæ z innymi pastorami na obszarze, na którym rozpoczyna
siê now¹ pracê? Jaki rodzaj relacji winien utrzymywaæ ktoœ, kto na terenie
zboru innego pastora tej samej denominacji sprawuje pos³ugê duszpastersk¹
lub gdy nie prowadzi dzia³alnoœci na w³asnym obszarze? Te wytyczne, ko-
deks postêpowania etycznego, jak równie¿ inne regu³y opracowano po to, by
w s³u¿bie pastoralnej nie ulec pokusie dzia³añ prozelickich (por. 2 Kor
10, 16). Wytyczne te odnosz¹ skutek, gdy¿ zainteresowane strony wzajemnie
siê akceptuj¹.

85. W publikacjach z wczesnego okresu ruchu zielonoœwi¹tkowego znajdujemy
sporo bogatych i inspiruj¹cych wizji jednoœci chrzeœcijan mimo ich triumfali-
stycznego niekiedy charakteru. Wœród nich znajduje siê wizja Charlesa F.
Parhama, który uwa¿a³, ¿e sam Duch Œwiêty powo³a³ go do bycia „aposto³em
jednoœci”. Inn¹ wizjê przedstawi³ w czasopiœmie „The Apostolic Faith” afro-
amerykañski pastor William J. Seymour ze s³ynnej Azusa Street Mission:
Ruch chce s³u¿yæ „wszêdzie chrzeœcijañskiej jednoœci”. Pastorzy Assemblies
of God podczas spotkania organizacyjnego w kwietniu 1914 r. sprzeciwili siê
tworzeniu „niebiblijnych linii podzia³u” chc¹cych okreœliæ, z kim wolno a
z kim nie wolno utrzymywaæ wspólnotê, gdy¿ takie linie podzia³u s¹ sprzecz-
ne z pragnieniem jednoœci przez Jezusa, któremu da³ wyraz w Ewangelii
Jana 17, 21. Niektórzy inni przywódcy ruchu zielonoœwi¹tkowego z wcze-
snego okresu równie¿ podzielali ten pogl¹d, interpretuj¹c ten impuls ku jed-
noœci jako inicjatywê Ducha Œwiêtego.

86. Czêœæ ruchu zielonoœwi¹tkowego (szczególnie grupy pierwotnych mieszkañ-
ców Ameryki £aciñskiej i Afryki) trzyma siê pierwotnej wizji jednoœci, nato-
miast wiêkszoœæ zielonoœwi¹tkowców na œwiecie zdecydowa³a siê poszuki-
waæ „mniejszych wizji jednoœci”. Wynika³o to z wielu czynników. Np. funda-
mentaliœci niezwi¹zani z ruchem zielonoœwi¹tkowym krytykowali publicznie
istniej¹c¹ wspó³pracê zielonoœwi¹tkowców z wieloma innymi chrzeœcijanami
jako nie daj¹c¹ siê pogodziæ z nauk¹ biblijn¹. Przejêcie przez niektórych zie-
lonoœwi¹tkowców pewnych interpretacji eschatologicznych popularnych
wœród fundamentalistów i ewangelikalnych, doprowadzi³o do wzrostu nieuf-
noœci wspó³czesnych ruchów wobec jednoœci wœród protestantów. Nacisk su-
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geruj¹cy, ¿e zielonoœwi¹tkowcy uzyskaj¹ pe³ne cz³onkostwo we wspólnocie
ewangelikalnej, jeœli zerw¹ istniej¹c¹ wiêŸ z pewnymi innymi chrzeœcijana-
mi, doprowadzi³ do dalszych kompromisów wobec pierwotnej wizji jedno-
œci11. Wielu zielonoœwi¹tkowców wycofa³o siê z poparcia dla szerszych d¹-
¿eñ do jednoœci, gdy dochodzili do przekonania, ¿e ich w³asne priorytety nie
zosta³y potraktowane z nale¿yt¹ powag¹. Pozosta³oœci pierwotnej wizji w
dalszym ci¹gu mo¿na jeszcze znaleŸæ w opublikowanych stanowiskach, któ-
re stanowi¹ raison d’etre wielu organizacji zielonoœwi¹tkowych, z Œwiatow¹
Konferencj¹ Zielonoœwi¹tkowców w³¹cznie12.

87. Zielonoœwi¹tkowi uczestnicy dialogu ubolewaj¹ z powodu skutków wywo³a-
nych przez czynniki, które doprowadzi³y do utraty pierwotnej wizji jednoœci.
Chêtnie sk³oniliby zielonoœwi¹tkowców do ponownego przeanalizowania
swoich korzeni, dziêki czemu mogliby odkryæ na nowo bogactwo swojego
pierwotnego powo³ania do popierania jednoœci miêdzy wszystkimi chrzeœci-
janami. Dziêki temu mogliby uzyskaæ ponownie wewnêtrzn¹ œwiadomoœæ
tego, jak¹ rolê Duch Œwiêty odegra³ przypuszczalnie przy narodzinach tej
g³êbokiej têsknoty.

88. Wszyscy cz³onkowie tego dialogu chcieliby zachêciæ zielonoœwi¹tkowców
tak¿e do podzielenia siê z innymi chrzeœcijanami swoimi wizjami wiêkszej
jednoœci chrzeœcijañskiej. Równie¿ chcielibyœmy ich zachêciæ do umo¿liwie-
nia dyskusji nad tymi wizjami. Wierzymy, ¿e w ten sposób moglibyœmy od-
kryæ „niezg³êbione bogactwa prawdy”. Przy tej okazji mog³oby te¿ ulec po-
g³êbieniu nasze w³asne rozumienie zamiarów, jakie wobec nas ma Duch
Œwiêty. Wszyscy jesteœmy powo³ani do zarz¹dzania tym cennym darem jed-
noœci, któr¹ ju¿ ¿yjemy, lecz jednoczeœnie jeszcze do niej d¹¿ymy we wza-
jemnej wiêzi, jak¹ daje pokój (por. Ef 4, 3).

89. W œwietle realiów, które przyczyni³y siê do rozpoczêcia tego dialogu, cz³on-
kowie obu zespo³ów odczuwali bardzo siln¹ potrzebê oœwiadczenia, ¿e ani

11 Cecil M. Robeck Jr, The Assemblies of God and Ecumenical Cooperation, 1920-1965, w: Wonsuk Ma
and Robert P. Menzies eds., Pentecostalism in Context: Essays in Honour of William W. Menzies JPT
Supplement Series 11 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997), 107-150.

12 Podczas spotkania od 21 do 29 maja 1949 r. w Pary¿u Komitet Wykonawczy Œwiatowej Konferencji
Zielonoœwi¹tkowców przyj¹³ jednomyœlnie dwustronicowy dokument „Manifest i deklaracja”, w którym
przedstawi³ swoje „wspólne zamiary i cele”. Punkt 6b zawiera³ nastêpuj¹ce stwierdzenie: Dla
zademonstrowania œwiatu fundamentalnej jednoœci Ducha ochrzczeni wierz¹cy wype³niaj¹ modlitwê Pana
Jezusa Chrystusa: „aby wszyscy byli jedno” – Jan 17, 21. O tym przedsiêwziêciu poinformowa³ potem
sekretarz konferencji David du Plessis w raporcie zatytu³owanym: „Œwiatowy ruch zielonoœwi¹tkowy
organizuje swoj¹ trzeci¹ konferencjê miêdzynarodow¹”, który ukaza³ siê w: H. W. Greenway ed., World
Pentecostal Conference – 1952. Kopia orygina³u „Manifestu i deklaracji” znajduje siê  w Archiwum David
du Plessis Center for Christian Spirituality at Fuller Theological Seminary, Pasadena, Ca 91182, USA.
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katolicy, ani zielonoœwi¹tkowcy nie spe³nili zadowalaj¹co ¿¹dania Ewangelii,
aby wzajemnie siê mi³owaæ. Chocia¿ przesz³oœci nie da siê przekreœliæ, nawet
nie da siê jej w pe³ni naprawiæ, to jednak musimy podj¹æ wszelkie mo¿liwe
wysi³ki zmierzaj¹ce do mo¿liwie najlepszego jej poznania i opisania.

3. Definicja wyzwania

90. Pojêcie „prozelityzm” nie wystêpuje w Biblii, ale znajduje siê w niej s³owo „pro-
zelita”. Wyprowadzano je pierwotnie z pewnego pojêcia w Starym Testamencie,
odnosz¹cego siê do obcych i goœci, którzy uwierzyli w Jahwe i przyjêli ca³¹ Torê
(np. Wj 12, 48-49). Pojêcie to mia³o pozytywny wydŸwiêk, gdy¿ oznacza³o kon-
wersjê na judaizm. Z Nowego Testamentu dowiadujemy siê, ¿e prozelici byli
obecni w Dniu Zes³ania Ducha Œwiêtego w Jerozolimie (por. Dz 2, 11) i przynaj-
mniej jeden z nich zosta³ wybrany do pos³ugiwania wdowom (por. Dz 6, 5). W
nowszych czasach s³owo „prozelityzm” uzyska³o w krêgach chrzeœcijañskich ne-
gatywne znaczenie, które wi¹¿e siê z niedozwolon¹ form¹ „ewangelizacji”.

91. Kwestia sporna miêdzy katolikami i zielonoœwi¹tkowcami, zwi¹zana z pro-
blemem prozelityzmu, dotyczy sposobu, jak ¿ywa wiara jest dostrzegana w
¿yciu pojedynczego chrzeœcijanina lub wspólnoty. Dziêki dialogowi dowie-
dzieliœmy siê, ¿e zielonoœwi¹tkowcy i katolicy mog¹ pos³ugiwaæ odmienny-
mi kryteriami w ocenie tego, kiedy ktoœ „jest osob¹ niekoœcieln¹”, i mieæ ró¿-
ne pogl¹dy na temat tego, jak ¿ycie w bogatej kulturze chrzeœcijañskiej mo¿e
przyczyniæ siê do zakorzenia wiary chrzeœcijañskiej w ¿yciu jednostki. Mog¹
siê ró¿niæ w tym, czy lub w jaki sposób potrzeby pastoralne s¹ rzeczywiœcie
traktowane powa¿nie i zaspokajane we wspólnocie chrzeœcijañskiej lub w
¿yciu jednostki. Mog¹ siê ró¿niæ w interpretacji tego, czy dana osoba mo¿e
byæ uwa¿ana za zewangelizowanego chrzeœcijanina.

92. Dialog nauczy³ nas, ¿e z powodu tych ró¿nic zachodzi nieustanna koniecz-
noœæ wzajemnego uczenia siê w celu pog³êbienia wzajemnej wiedzy i wza-
jemnego rozumienia tradycji doktrynalnych, pastoralnych praktyk i przeko-
nañ. Musimy uczyæ siê respektowania integralnoœci i praw partnera, aby
unikn¹æ ocen, które wywo³uj¹ niepotrzebny spór na temat ewangelizacji i
stanowi¹ przeszkodê dla zwiastowania Ewangelii – przeszkodê powiêksza-
j¹c¹ tê, która ju¿ istnieje z powodu naszego podzia³u.

93. Próby zdefiniowania prozelityzmu ukazuj¹ szerok¹ paletê aktywnoœci i akcji,
które nie³atwo daj¹ siê zinterpretowaæ. Maj¹ one tendencjê do odmiennej
identyfikacji i oceny przez zaanga¿owane strony. Mimo tych trudnoœci do-
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szliœmy do wniosku, ¿e dla katolików i zielonoœwi¹tkowców prozelityzm jest
nieetyczn¹ aktywnoœci¹ wystêpuj¹c¹ w ró¿nych formach. Niektóre z nich to:
– wszelki rodzaj werbowania dla w³asnej wspólnoty religijnej, który intelek-

tualnie jest nieszczery, gdy¿ polega np. na przeciwstawianiu wyidealizowa-
nego obrazu w³asnego s³aboœciom innej wspólnoty chrzeœcijañskiej;

– wszelkie intelektualne niedbalstwo i karygodna ignorancja, która lekcewa-
¿y ³atwo osi¹galn¹ wiedzê na temat innej tradycji religijnej;

– wszelka celowa fa³szywa prezentacja zasad wiary i praktyk religijnych in-
nych wspólnot chrzeœcijañskich;

– wszelka forma przemocy, przymusu, wyœmiewania lub zastraszania o cha-
rakterze osobistym, psychologicznym, fizycznym, moralnym, spo³ecznym,
ekonomicznym, religijnym lub politycznym;

– wszelka forma schlebiania i manipulacji, z nadinterpretacj¹ obietnic biblij-
nych w³¹cznie; wypaczenia te nie respektuj¹ godnoœci osoby i jej wolnoœci
w dokonywaniu w³asnego wyboru;

– wszelkie nadu¿ywanie masmediów, nie respektuj¹ce innych wierzeñ i ucie-
kaj¹ce siê do sposobów manipulowania widzami;

– wszelkie nieuzasadnione oceny lub czyny, które wywo³uj¹ podejrzenia co
do szczeroœci innych;

– wszelka konkuruj¹ca ewangelizacja, która jest skierowana przeciw innym
grupom chrzeœcijañskim (por. Rz 15, 20).

94. Wszyscy chrzeœcijanie maj¹ prawo g³osiæ Ewangeliê wszystkim ludziom, tak-
¿e innym chrzeœcijanom. Takie œwiadectwo mo¿e w sposób uprawniony za-
wieraæ przekonuj¹ce zwiastowanie Ewangelii w taki sposób, który prowadzi
ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa lub do g³êbszego oddania siê Mu w kon-
tekœcie w³asnego Koœcio³a. Uprawnione zwiastowanie Ewangelii nosiæ bê-
dzie znaki mi³oœci chrzeœcijañskiej (por. 1 Kor 13). Nigdy nie bêdzie siê kie-
rowaæ w³asnymi, egoistycznymi celami; nie bêdzie na przyk³ad korzystaæ z
okazji, aby wystêpowaæ przeciw jakiejœ wspólnocie chrzeœcijañskiej lub
oczerniaæ j¹, nie bêdzie wystêpowaæ z propozycj¹ zmiany przynale¿noœci
konfesyjnej lub do niej zachêcaæ. Zarówno zielonoœwi¹tkowi jak i katoliccy
uczestnicy dialogu rozumiej¹ przez prozelityzm takie dzia³ania, które w po-
zyskiwaniu zwolenników kieruj¹ siê egoizmem i niedopuszczalnymi metoda-
mi. Prozelityzm trzeba zdecydowanie odró¿niaæ od uprawnionego aktu prze-
konuj¹cego zwiastowania Ewangelii. Prozelityzmu trzeba unikaæ.

95. Jednoczeœnie uznajemy, ¿e jeœli chrzeœcijanin, po us³yszeniu autentycznej pre-
zentacji Ewangelii, dobrowolnie przy³¹cza siê do innej wspólnoty chrzeœci-
jañskiej, to taka zmiana przynale¿noœci konfesyjnej nie mo¿e byæ traktowana
automatycznie jako rezultat dzia³alnoœci prozelickiej.
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96. Ludzie s³uchaj¹ przewa¿nie zwiastowania Ewangelii w ramach Koœcio³a, do
którego przynale¿¹; w nim te¿ znajduj¹ pomoc duchow¹, której potrzebuj¹.
Jednak mo¿e siê te¿ zdarzyæ, ¿e cz³onkowie ró¿nych wspólnot chrzeœcijañ-
skich pomagaj¹ w przeprowadzeniu inicjatywy ewangelizacyjnej i równie¿ w
niej uczestnicz¹. Podstawowym celem takiego ewangelizacyjnego przedsiê-
wziêcia winno byæ zawsze zwiastowanie Ewangelii. S¹dzimy, ¿e Billy Gra-
ham jest w tej sprawie dobrym przyk³adem. Takie imprezy organizuje on tyl-
ko wówczas, gdy uzyskuje poparcie i zgodê Koœcio³ów danego regionu, w
tym tak¿e zielonoœwi¹tkowców i katolików. Dziêki temu respektuje on wiêzi
koœcielne uczestników. Gdy ci, którzy s¹ ju¿ czêœci¹ wspólnoty chrzeœcijañ-
skiej, reaguj¹ na jego wezwanie do g³êbszego zwi¹zania swego ¿ycia z Chry-
stusem, wówczas natychmiast staje siê dostêpna pastoralna pomoc w³asnego
Koœcio³a, gotowa udzieliæ im wsparcia w odnowionym ¿yciu wiary. W ten
sposób unika siê prozelityzmu. Zaanga¿owane Koœcio³y otrzymuj¹ nale¿ny
im respekt i poszanowanie. Mo¿na tu dostrzec rezultaty komunikacji i koope-
racji. W tego rodzaju dzia³aniach dochodzi do g³osu pewien stopieñ realnej,
widzialnej jednoœci.

97. Pewien rodzaj konfuzji powstawa³ w sytuacjach, gdy pojêciami „prozelityzm”
i „ewangelizacja” pos³ugiwano siê tak, jakby by³y synonimami. Ta konfuzja
wywiera³a po czêœci wp³yw na obszar ¿ycia spo³ecznego. Na przyk³ad nie-
które kraje og³asza³y tzw. ustawy „antyprozelickie”, zabraniaj¹ce lub mocno
ograniczaj¹ce wszelk¹ chrzeœcijañsk¹ dzia³alnoœæ ewangelizacyjno-misyjn¹.
Bardzo ubolewamy z tego powodu.

4. Wspieranie wolnoœci religijnej

98. Wspomnienie ustaw antyprozelickich wprowadza nas do skomplikowanego
tematu wolnoœci religijnej. Powszechnie uznaje siê, ¿e wolnoœæ religijna jest
prawem obywatelskim. Wolnoœæ religijna, któr¹ chrzeœcijanie musz¹ zapew-
niæ sobie wzajemnie jako siostry i bracia w Chrystusie jak równie¿ innym
ludziom, ma dla nich moc obowi¹zuj¹c¹ dlatego, poniewa¿ zostali stworzeni
na obraz i podobieñstwo Boga.

99. Wolnoœæ religijna otrzymuje wsparcie ze strony œwieckiego spo³eczeñstwa i
Koœcio³a; znajduje to wyraz w rezolucjach Narodów Zjednoczonych (por.
Deklaracjê Narodów Zjednoczonych w sprawie praw cz³owieka z 1948 r.;
Deklaracjê ONZ w sprawie usuwania wszelkich form nietolerancji i dyskry-
minacji opartych na wierze religijnej z 25 listopada 1981 r., art. 1.1), jak rów-
nie¿ w Deklaracji o wolnoœci religijnej (Dignitatis humanae) II Soboru Waty-
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kañskiego. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy reprezentuj¹ w pe³ni zgodny po-
gl¹d w zakresie popierania wolnoœci religijnej, i to niezale¿nie, czy jest ona
postrzegana jako prawo obywatelskie lub jako podstawowa zasada reguluj¹-
ca ich stosunki wzajemne.

100. Bardzo z³o¿on¹ i trudn¹ spraw¹ jest urzeczywistnianie wolnoœci religijnej
jako prawa obywatelskiego i pokonywanie zwi¹zanych z t¹ spraw¹ sprzeci-
wów w ró¿nych, nieustannie zmieniaj¹cych siê politycznych sytuacjach, w
jakich kszta³towane s¹ stosunki miêdzy Koœcio³em i pañstwem, i vice versa.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy musz¹ wykazaæ siê solidarnoœci¹ w zakresie
respektowania i wspierania tego prawa obywatelskiego dla wszystkich naro-
dów i we wzajemnych relacjach.

101. W swoich dotychczasowych dziejach zielonoœwi¹tkowcy nie sformu³owali
jeszcze ¿adnej reprezentatywnej rezolucji na temat wolnoœci religijnej. W
g³ównej mierze wynika³o to z ich sytuacji mniejszoœciowej w spo³eczeñ-
stwach, w których podejmowali dzia³alnoœæ. Mimo to od pewnego czasu za-
wierali sojusz z innymi chrzeœcijanami, gdy zagro¿ona by³a wolnoœæ religij-
na. Podejmowali te¿ wysi³ki zmierzaj¹ce do po³o¿enia kresu przeœladowa-
niom lub na rzecz prawodawstwa gwarantuj¹cego wolnoœæ religijn¹
zw³aszcza w krajach, w których prawa ich wspó³wyznawców by³y w prze-
sz³oœci naruszane (np. we W³oszech i wielu krajach latynoamerykañskich).
Przeto s¹ przekonani, ¿e pañstwu przypada uprawniona rola w gwarantowa-
niu wolnoœci religijnej.

102. Cz³onkowie grupy dialogowej potêpiaj¹ na podstawie tych przekonañ:
– wszelkie naruszenia wolnoœci religijnej i wszelkie formy nietolerancji reli-

gijnej, a tak¿e wszelk¹ próbê narzucania innym wiary lub praktyk religij-
nych, manipulowania lub stosowania przymusu wobec innych w imieniu
religii;

– nierówne traktowanie przez pañstwo grup religijnych, aczkolwiek zgodnie
z II Soborem Watykañskim potwierdzamy, ¿e poszczególni ludzie i zbioro-
woœci ludzkie w korzystaniu ze swoich praw s¹ zobowi¹zani prawem mo-
ralnym do brania pod uwagê równie¿ praw innych ludzi oraz swoich obo-
wi¹zków wobec innych i wobec dobra wspólnego wszystkich („Dignitatis
humanae”, 7).

103. Katolicy s¹ przekonani, ¿e obowi¹zkiem pañstwa jest zapewnienie skutecz-
nej ochrony wolnoœci religijnej wszystkich obywateli przez sprawiedliwe
prawa i inne celowe kroki. Ma ono tak¿e stworzyæ warunki sprzyjaj¹ce ¿yciu
religijnemu (por. Dignitatis humanae, 6).
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104. Wolnoœæ religijna by³a te¿ tematem znacz¹cych dialogów ekumenicznych
(np. Wezwanie do dawania œwiadectwa o Chrystusie w dzisiejszym œwiecie.
Raport z miêdzynarodowych rozmów baptystyczno-rzymskokatolickich,
1984-1988)13. Znacznie obszerniejsze stanowisko w tej kwestii opracowa³a
Wspólna Grupa Robocza Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady
Koœcio³ów. Podzielamy jej stanowisko, ¿e wolnoœæ religijna zapewnia prawo
wszystkim osobom do postêpowania wed³ug prawdy i sk³adania œwiadectwa
o tej prawdzie wed³ug swego sumienia. Wolnoœæ religijna zawiera wolnoœæ
wyznawania Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela oraz wolnoœæ chrze-
œcijan do sk³adania œwiadectwa o swojej wierze w s³owie i czynie („Wyzwa-
nie prozelityzmu a powo³anie do wspólnego œwiadectwa”. Dokument studyj-
ny Wspólnej Grupy Roboczej z 1995 r., nr 15). Wolnoœæ religijna obejmuje
wolnoœæ przyjêcia jakiejœ religii lub zmiany religii bez stosowania jakiego-
kolwiek przymusu. Wszelki przymus przyczyni³by siê do os³abienia wolno-
œci (por. tam¿e).

5. Rozwi¹zywanie konfliktów
w ramach d¹¿eñ do jednoœci

105. Konflikty miêdzy ugrupowaniami chrzeœcijañskimi nie s¹ czymœ niezwy-
k³ym. Trudnoœci, z jakimi spotyka³y siê protestanckie ruchy misyjne w XIX i
XX stuleciu, stworzy³y potrzebê rozwi¹zania napiêæ miêdzy denominacjami.
Sta³o siê oczywiste, ze podzia³y stanowi³y przeszkodê w zwiastowaniu
Ewangelii. Te troski doprowadzi³y w 1910 r. do zwo³ania I Œwiatowej Kon-
ferencji Misyjnej w Edynburgu (Szkocja). W miejscowoœci tej zgromadzi³o
siê miêdzynarodowe gremium protestantów i anglikanów w celu przedysku-
towania mo¿liwoœci wspó³pracy, która mia³a zaj¹æ miejsce dotychczasowego
konkurowania na polach misyjnych. U schy³ku bie¿¹cego stulecia niemal
wszystkie wielkie rodziny chrzeœcijañskie – anglikanie, katolicy, prawos³aw-
ni, zielonoœwi¹tkowcy i protestanci – uczestnicz¹ w d¹¿eniach do znajdowa-
nia dróg wspó³pracy, przezwyciê¿enia nieporozumieñ i wyjaœnienia ró¿nic
doktrynalnych, których celem jest wyeliminowanie przeszkód w dziedzinie
zwiastowania Ewangelii Jezusa Chrystusa.

106. Wspomniane sprawy maj¹ znaczenie dla zielonoœwi¹tkowców i katolików,
gdy wskutek dzia³alnoœci misyjnej powstaj¹ konflikty. Trzeba wzi¹æ pod
uwagê dwie rzeczy: z jednej strony potwierdzamy, ¿e zasady wolnoœci reli-
gijnej s¹ podstaw¹ ewangelizacji. Z drugiej strony podzieleni chrzeœcijanie

13 Por. przypis 10. Polski przek³ad dokumentu w: SiDE 1995, z. 1 (35), s. 55-70.
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na podstawie ³¹cznoœci (koinonia), która ju¿ miêdzy nimi istnieje, ponosz¹
autentyczn¹ odpowiedzialnoœæ jedni za drugich („Perspektywy koinonii”,
54-55). W sytuacjach konfliktowych prawo do wolnoœci religijnej musi byæ
powi¹zane z odpowiedzialnoœci¹ reagowania na wezwanie Chrystusa do jed-
noœci Jego uczniów. Jezus Chrystus wezwa³ chrzeœcijan do wolnoœci. Jedno-
czeœnie wzywa ich do jednoœci, aby œwiat uwierzy³ (J 17, 21).

107. Wezwania Pana Koœcio³a nie mo¿na zignorowaæ. Wzmacnia je jeszcze apo-
sto³ Pawe³, który zaleca Efezjanom, by starali siê zachowaæ jednoœæ ducha
we wzajemnej wiêzi, jak¹ daje pokój. Jedno jest Cia³o i jeden Duch (...) Je-
den jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszyst-
kich... (Ef 4, 3-6a). Chrzeœcijanie, którzy pojednali siê z Bogiem i którym
powierzono s³u¿bê pojednania (por. 2 Kor 5, 18), musz¹ byæ z sob¹ wzajem-
nie pojednani, jeœli pragn¹ skutecznie sprawowaæ swoj¹ s³u¿bê. Trwaj¹cy
roz³am zagra¿a skutecznoœci Ewangelii.

108. Zdajemy sobie sprawê, ¿e niektórzy czytelnicy oceni¹ nasze wnioski koñco-
we jako zbyt idealistyczne. Jesteœmy innego zdania. Nie ka¿dy mia³ to samo
doœwiadczenie i sposobnoœæ tak ze sob¹ wspó³pracowaæ, tak wspólnie siê
modliæ i uczyæ siê od siebie, jak siê to nam przytrafi³o. W nowy sposób mo-
gliœmy siê przekonaæ, ¿e z Bogiem wszystkie rzeczy mo¿liwe s¹ dla tych,
którzy wierz¹ (por. Mk 9, 23). Pismo uczy nas, ¿e Chrystus wzywa nas do
jednoœci, a aposto³ do niej zaprasza (por. J 17, 21; Ef 4, 3). Rodzaj naszych
stosunków w przesz³oœci nie odzwierciedla³ tego wezwania. Zaanga¿owali-
œmy siê w ten dialog, gdy¿ zrozumieliœmy, ¿e taka jest wola Chrystusa, któ-
rej w przesz³oœci nie dostrzegaliœmy w odniesieniu do naszych stosunków.
Nasze wysi³ki chc¹ byæ wk³adem do zastanowienia siê nad faktem, ¿e rze-
czywiste stosunki zielonoœwi¹tkowo-katolickie nie s¹ w zgodzie z wezwa-
niem Chrystusa. Powierzamy nasze konkluzje czytelnikom w przekonaniu,
¿e niektórzy z nich potraktuj¹ je jako prawdziwe wyzwanie.

109. Z radoœci¹ oczekujemy dnia, w którym przywódcy obu naszych wspólnot
bêd¹ mogli modliæ siê ze sob¹, wzajemnie okazywaæ sobie zaufanie i roz³a-
dowywaæ pojawiaj¹ce siê napiêcia. Dziêki naszemu dialogowi, który trwa
ju¿ 25 lat, doszliœmy do g³êbszego zrozumienia znaczenia wiary w Jezusa
Chrystusa i nauczyliœmy siê wzajemnie okazywaæ sobie szacunek. ¯yczymy
naszym przywódcom podobne mo¿liwoœci wymiany, które s¹ darem, gdy¿
dziêki temu wzrasta w nas i poœród nas wiêksza wra¿liwoœæ na wspólne spra-
wy. D¹¿yæ trzeba do stopniowego tworzenia wzorców postêpowania miêdzy
naszymi Koœcio³ami, które uchroni¹ je przed powstawaniem trudnoœci we
wzajemnych stosunkach.
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Wszystko to wydaje siê mo¿liwe i po¿¹dane. Czy jako wierz¹cy nie jesteœmy
przygotowywani dla przysz³oœci, w której bêdziemy nie tylko sêdziami dla
œwiata, lecz tak¿e dla anio³ów (por. 1 Kor 6, 2-3)? Czy nie postawilibyœmy
tej wypowiedzi pod znakiem zapytania, gdybyœmy nasze aktualne dysputy
powierzyli os¹dowi œwiata? Niestety tu i ówdzie ma to miejsce w sytuacji
sporu, kiedy nie znajdujemy wyjœcia z impasu. Aposto³ Pawe³ pyta: Czy po-
miêdzy wami nie ma nikogo m¹drego, kto móg³by rzetelnie os¹dziæ sprawy
miêdzy braæmi (1 Kor 6, 5)?

6. Potwierdzenie zasad wzajemnego zrozumienia

110. Dyskusja o istocie prozelityzmu prowadzi szybko do rozwa¿añ praktycz-
nych. Nawet gdy zielonoœwi¹tkowcy i katolicy wyrzekaj¹ siê otwarcie lub
milcz¹co prozelityzmu, to przecie¿ wielu z nich potrzebuje pomocy prak-
tycznej, by móc tê obietnicê spe³niæ. Cz³onkowie grupy dialogowej sformu-
³owali zasady, które maj¹ wyraziæ ducha mi³oœci chrzeœcijañskiej, o którym
mówi Biblia (por. 1 Kor 13). Zasady te przedk³adaj¹ swoim Koœcio³om do
rozwa¿enia.

111. G³êbokim i prawdziwym Ÿród³em ka¿dego œwiadectwa chrzeœcijañskiego
jest przykazanie: Bêdziesz mi³owa³ Pana, swego Boga, ca³ym swoim sercem,
ca³¹ swoj¹ dusz¹ i ca³ym swoim umys³em (...) Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸ-
niego jak siebie samego (Mt 22, 37. 39 = Kp³ 19, 18; Pwt 6, 5). Œwiadectwo
chrzeœcijañskie oddaje chwa³ê Bogu. ¯ywi siê przekonaniem, ¿e Duch Œwiê-
ty jest Tym, którego ³aska i œwiat³o wywo³uje odpowiedŸ wiary. Respektuje
woln¹ wolê i godnoœæ tych, do których jest skierowane, i to niezale¿nie, czy
bêd¹ je chcieli przyj¹æ lub nie.

112. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy potwierdzaj¹ obecnoœæ i moc Ewangelii we
wspólnotach chrzeœcijañskich nie zwi¹zanych z ich w³asn¹ tradycj¹. Zielo-
noœwi¹tkowcy wierz¹, ¿e chrzeœcijanie wszystkich denominacji mog¹ mieæ
¿ywy i osobisty kontakt z Jezusem jako Panem i Zbawicielem. Katolicy
wierz¹, ¿e tylko w ich w³asnej widzialnej wspólnocie mo¿na osi¹gn¹æ ca³¹
pe³niê zbawczych œrodków. Ale wierz¹ równie¿, ¿e wœród elementów albo
dóbr, z których razem wziêtych buduje siê i o¿ywia sam Koœció³, niektóre, i to
liczne i wa¿ne, mog¹ istnieæ poza widzialnym obrêbem Koœcio³a katolickiego
(„Unitatis redintegratio”, 3). Wszyscy chrzeœcijanie ponosz¹ odpowiedzial-
noœæ za zwiastowanie Ewangelii wszystkim, którzy nie nawrócili siê, nie
wierz¹ i swojego ¿ycia nie powierzyli w³adzy Chrystusa. Rzecz¹ niezbêdn¹
dla ka¿dego chrzeœcijanina, zabieraj¹cego g³os na temat innych wspólnot
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chrzeœcijañskich, jest wypowiadanie prawdy w mi³oœci (Ef 4, 15). Potwier-
dzamy nasze zobowi¹zanie do przedstawiania wiary i praktyk innych wspól-
not chrzeœcijañskich w sposób œcis³y, szczery i ¿yczliwy oraz, w miarê mo¿-
liwoœci, we wspó³pracy z nimi. Modlimy siê i pracujemy dla budowania
Cia³a Chrystusa, a¿ wszyscy dojdziemy do jednoœci i wiary i poznania Syna
Bo¿ego, do cz³owieka doskona³ego, do miary dojrza³oœci wynikaj¹cej z pe³ni
Chrystusa (Ef 4, 12b-13).

113. Poszczególni chrzeœcijanie maj¹ prawo i ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za zwia-
stowanie Ewangelii w sposób odwa¿ny (Dz 4, 13. 29; Ef 6, 19) i przekonuj¹-
cy (por. Dz 17, 3; Rz 1, 14). Wszyscy ludzie maj¹ prawo do s³uchania zwia-
stowania Ewangelii w ich w³asnym „jêzyku”, w sposób uwzglêdniaj¹cy ich
wra¿liwoœæ kulturow¹. Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie kieruje siê do
ca³ej osoby, uwzglêdniaj¹c takie jej wymiary, jak zachowanie, postrzeganie i
doœwiadczanie. Udzielamy te¿ poparcia odpowiedzialnemu pos³ugiwaniu siê
nowoczesn¹ technologi¹ jako uprawnionym œrodkiem s³u¿¹cym przekazywa-
niu Ewangelii.

114. W œwietle tego, co powiedzieliœmy, proponujemy naszym wspólnotom:
– wprowadzenie wspomnianych zasad do naszego ¿ycia codziennego i na-

szej s³u¿by;
– podjêcie kontaktu z przywódcami chrzeœcijañskimi w celu rozwa¿enia

tych punktów;
– zgodnie z tymi zasadami g³osiæ nasze kazania, nauczaæ i pe³niæ pos³ugê

pastoraln¹;
– zwrócenie siê do œrodowisk naukowych i profesjonalnych na ró¿nych

szczeblach o przeprowadzenie dyskusji nad tym dokumentem;
– w³¹czenie uzyskanych przekonañ do ró¿nych programów przeznaczonych

dla wychowawców, studentów teologii i innych wspó³pracowników ko-
œcielnych;

– udzielanie poparcia rozwojowi stosunków opartych na wzajemnym zrozu-
mieniu i respekcie, umo¿liwiaj¹cych wspó³pracê w tych kwestiach.

115. Zachêcamy do modlitw wspólnych i modlitw przyczynnych. Przede wszyst-
kim modlimy siê o to, ¿eby zielonoœwi¹tkowcy i katolicy byli otwarci na
Ducha Œwiêtego, który serca wszystkich chrzeœcijan przekona, ¿e chodzi tu o
sprawy pilne i podlegaj¹ce biblijnemu imperatywowi.

116. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e prozelityzm jest dla zielonoœwi¹tkowców i katoli-
ków dra¿liwym tematem. Wierzymy jednak, ¿e przez otwarty i uczciwy dia-
log oraz pos³uszeñstwo Duchowi Œwiêtemu jesteœmy w stanie uporaæ siê ze
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stoj¹cym przed nami wyzwaniem. Nie zawsze bêdzie to ³atw¹ spraw¹, lecz
mi³oœæ Chrystusa nakazuje nam, byœmy postêpowali z ca³¹ pokor¹ i ³agod-
noœci¹, z cierpliwoœci¹, znosz¹c jedni drugich w mi³oœci, staraj¹c siê zacho-
waæ jednoœæ ducha we wzajemnej wiêzi, jak¹ daje pokój (Ef 4, 2-3). Tylko
wówczas z³o¿ymy wiarygodne œwiadectwo dla Chrystusa w œwiecie, który
stoi przed piln¹ potrzeb¹ ws³uchiwania siê w Dobr¹ Nowinê.

VI. Wspólne œwiadectwo14

117. Jezus Chrystus jest jedynym w swoim rodzaju œwiadkiem dla Ojca, a Duch
przychodzi od Ojca, aby z³o¿yæ œwiadectwo w imieniu Jezusa. Dlatego œwia-
dectwo, które nale¿y do natury ¿ycia chrzeœcijañskiego, jest absolutnym wy-
mogiem obowi¹zku misyjnego i idea³em, do którego d¹¿ymy. Dla zielono-
œwi¹tkowców i katolików œwiadectwo Ewangelii Mateusza 28 jest w ró¿ny
sposób podstaw¹ ich œwiadectwa. Dla jednych i drugich wydarzenie Zes³ania
Ducha Œwiêtego ma centralne znaczenie dla ich wiary chrzeœcijañskiej.
W znaczeniu biblijnym „œwiadectwo” polega na tym, ¿e aposto³owie i
uczniowie w niepowtarzalny sposób potwierdzaj¹ to, co widzieli i s³yszeli
(1 J 1, 1-4). Œwiadectwo jest zakorzenione w doœwiadczeniu aposto³ów z Je-
zusem, który jest obrazem Boga. Zosta³ On pos³any w mocy Ducha, by przy-
prowadziæ wszystkich do Ÿród³a – Ojca. Duch Œwiêty uzdalnia uczniów do
zwiastowania Ewangelii (Dz 1, 8; 4, 20).

118. Wspólne œwiadectwo oznacza solidaryzowanie siê z sob¹ oraz wspólne wy-
znawanie i poœwiadczanie naszej wiary. Doœwiadczenie w tym zakresie mo¿-

14 Referaty na ten temat przedstawili: Kilian McDonell  OSB z Collegeville, Minnesota, USA („Czy
klasyczni zielonoœwi¹tkowcy i katolicy rzymscy mog¹ dawaæ wspólnie œwiadectwo?”) i prof. Walter J.
Hollenweger (reformowany Szwajcar), Krattigen, Szwajcaria („Wspólne œwiadectwo”). Zespó³
zielonoœwi¹tkowy zaprosi³ prof. Hollenwegera do udzia³u z trzech wzglêdów: wczeœniej dzia³a³ on jako
pastor w ruchu zielonoœwi¹tkowym, potem zosta³ wspó³pracownikiem Biura Misji i Ewangelizacji
Œwiatowej Rady Koœcio³ów, wreszcie obj¹³ profesurê w dziedzinie  misji i ewangelizacji  na Uniwersytecie
w Birmingham, Anglia, gdzie przez wiele lat prowadzi³ intensywne studia nad ruchem zielonoœwi¹tkowym
w sensie globalnym. Inne dokumenty dialogu, poœwiêcone sprawie wspólnego œwiadectwa, to: The
Challenge of Proselytism and the Calling to Common Wittness: A Study Document of the Joint Working
Group, opublikowany w “The Ecumenical Review” 48: 2 (kwiecieñ 1996), s. 212-221 (polski przek³ad:
Wspólna Grupa Robocza Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Koœcio³a Rzymskokatolickiego: Wyzwanie
prozelityzmu a powo³anie do wspólnego œwiadectwa, SiDE 1996 z. 2 (38), s. 137-148); Raport ERCDOM:
The Evangelical–Roman Catholic Dialogue on Mission, 1977-1984 (Eerdmans/Paternoster, 1986 i IS 60
[1986/I-II], s. 71-97) i Summons to Witness  to Christ  in Today’s World: A Report of the Baptist-Roman
Catholic International Coversations, 1984-1988 (por. przypis 10).
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na poczyniæ przez wspólne uczestnictwo w nabo¿eñstwach, modlitwie, wy-
konywaniu czynów mi³oœci bliŸniego w imieniu Jezusa i w sposób szczegól-
ny przez ewangelizacjê. Prawdziwe wspólne œwiadectwo nie ogranicza siê
do w¹skiej, strategicznej korzyœci konfesyjnej partykularnej wspólnoty. Ra-
czej d¹¿y ono do oddania czci wy³¹cznie Bogu, maj¹c na wzglêdzie dobro
ca³ego Koœcio³a i ludzkoœci.

119. Wspólne œwiadectwo zak³ada osobiste nawrócenie, odnowê serca i myœli. To
uzdalnia wszystkich do ws³uchiwania siê na nowo w S³owo Bo¿e i w to, „co
Duch Œwiêty mówi zborowi”. Oczyszczenie naszych w³asnych serc i myœli
oraz odnowa naszych w³asnych wspólnot stwarza warunki umo¿liwiaj¹ce da-
wanie wspólnego œwiadectwa. Oznak¹ oczyszczenia, dokonuj¹cego siê w pro-
cesie wzrastaj¹cego zrozumienia i zaufania, mo¿e byæ to, ¿e w coraz mniej-
szym stopniu w stosunkach wzajemnych zaczynamy siê kierowaæ stereotypa-
mi. Innymi s³owy: zmieniamy siê, lecz zmiana ta nie jest kompromisem.

120. Gdy zaufaliœmy sobie jako osoby i gdy wzrós³ respekt wzajemny dla repre-
zentowanych przez nas tradycji, wówczas w ograniczonej mierze mo¿liwe
jest wspólne œwiadectwo. Czy istniej¹ przypadki precedensowe? Na ca³ym
œwiecie znajdziemy wiele przyk³adów wspó³pracy. Na przyk³ad w 1995 r.
pewien kap³an katolicki wyg³osi³ okolicznoœciowe przemówienie podczas
pogrzebu zamordowanego w Iranie przywódcy ruchu zielonoœwi¹tkowego.
W Berlinie klasyczni zielonoœwi¹tkowcy s¹ cz³onkami regionalnej rady eku-
menicznej Koœcio³ów i uczestnicz¹ w jej pracach. W Monachium pewien
klasztor benedyktynów u¿yczy³ w centrum miasta pomieszczeñ pastorowi
zielonoœwi¹tkowemu, który rozpocz¹³ w³aœnie swoj¹ ekumeniczn¹ pos³ugê.
W Stanach Zjednoczonych kap³an katolicki zosta³ zaproszony przez pastora
zielonoœwi¹tkowego do odprawienia rekolekcji dla pastorów i prze³o¿onych
zborów. Pastor zielonoœwi¹tkowy zosta³ zaproszony do wyg³oszenia kazania
w katolickiej katedrze w Los Angeles. Od dawna katolicy i zielonoœwi¹t-
kowcy anga¿owali siê w zgromadzeniach ewangelizacyjnych Billy Grahama.
W Chile niektórzy przywódcy zielonoœwi¹tkowi wspólnie z katolikami, pra-
wos³awnymi i innymi protestantami bior¹ udzia³ w Fraternidad Ecumenica.
Charyzmatycy zielonoœwi¹tkowi i katoliccy wspó³pracuj¹ z sob¹ od pewne-
go czasu w ró¿ny sposób, w tym tak¿e w planowaniu wa¿nych konferencji
miêdzynarodowych, w Jerozolimie, Singapurze, Bernie, Brighton, Port Dick-
son (Malezja), Kansas City, Nowym Orleanie, Indianapolis i Orlando.

121. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy znajduj¹ siê jeszcze w pocz¹tkowej fazie swo-
ich stosunków i poszukiwania wzajemnego zrozumienia. Niektórzy znajduj¹
siê dopiero w fazie poszukiwania dróg umo¿liwiaj¹cych dawanie wspólnego
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œwiadectwa. Inni tego sobie nie ¿ycz¹. Jako cz³onkowie grupy dialogowej
wierzymy, ¿e ograniczone wspólne œwiadectwo jest ju¿ mo¿liwe, gdy¿
w wielu dziedzinach istnieje miêdzy nami istotna jednoœæ duchowa, niepe³-
na, lecz autentyczna wspólnota (por. „Perspektywy koinonii...”, 54-55).
Przez ³askê Jezusa Chrystusa mamy ju¿ wspólnotê. Jedni i drudzy wierz¹
w centraln¹ pozycjê Pisma Œwiêtego. Wspólnie proklamujemy, ¿e bez zwia-
stowania imienia, nauki i ¿ycia Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego, nie ma
ewangelizacji (por. Evangelii nuntiandi). Wspólna jest nam wiara w ojco-
stwo Boga; w panowanie Jezusa, Mesjasza, Zbawiciela i Pana, który nadej-
dzie; w moc Ducha Œwiêtego, która umo¿liwia dawanie œwiadectwa; trwanie
wydarzenia Zes³ania Ducha Œwiêtego; mi³oœæ Boga wylan¹ przez Ducha
Œwiêtego. Wspólnie uznajemy unikalnoœæ zbawienia: wiarê, ¿e wszyscy, któ-
rzy zostaj¹ uratowani, bez wyj¹tku doznaj¹ zbawienia przez Jezusa Chrystu-
sa; wspólnie wierzymy w odpuszczenie grzechów i obietnicê ¿ycia wieczne-
go, wspólnie równie¿ potwierdzamy wa¿n¹ rolê charyzmatów, Dziesiêciorga
Przykazañ i B³ogos³awieñstw. Wspólne œwiadectwo ukazuje wiêŸ wspólnoty
(koinonia) miêdzy podzielonymi Koœcio³ami.

122. Nikt nie jest wzywany do kompromisu. Wspólne œwiadectwo nie jest propa-
gowaniem obojêtnoœci lub uniformizmu. Aczkolwiek podzia³ i roz³am nie s¹
zgodne z wol¹ Boga, to przecie¿ wieloœæ w jednoœci jednego Cia³a Chrystusa
jest cennym i nieodzownym darem, który trzeba poznaæ, strzec i przyj¹æ.
Wspólne œwiadectwo ani jednostkom, ani wspólnotom nie czyni przeszkód
w strze¿eniu w³asnego dziedzictwa. Mo¿e to nawet oznaczaæ z³o¿enie odrêb-
nego œwiadectwa w sytuacji, gdy przekazujemy pogl¹dy, które s¹ miêdzy
nami sporne; mo¿na to jednak czyniæ w sposób bezkonfliktowy, przez wza-
jemne okazywanie mi³oœci i szacunku.

123. W g³êbszej warstwie przebaczenie i wspólne œwiadectwo s¹ ze sob¹ wzajem-
nie powi¹zane. Przebaczenie przyczynia siê równie¿ do wiêkszej wiarygod-
noœci podczas sk³adania wspólnego œwiadectwa. Do sfery tej zaliczyæ te¿
trzeba wspóln¹ modlitwê. W rzeczywistoœci wzajemne przebaczenie jest
samo w sobie wspólnym œwiadectwem. Celem nie jest w tym przypadku
ustalenie wielkoœci winy. Byæ mo¿e, ¿e jedna strona jest bardziej winna ni¿
druga. Ustalenie tego pozostawia siê Bogu. Raczej ka¿da strona, kieruj¹c siê
przyk³adem Jezusa, bierze na siebie winy drugiej strony. W przypadku
chrzeœcijañskiego przebaczenia nie chodzi o to, kto rzuci³ pierwszy kamie-
niem (J 8, 7), co kto komu uczyni³ jako pierwszy. Obie strony winny wyst¹-
piæ z inicjatyw¹ zgodnie z normami Ewangelii: zielonoœwi¹tkowcy powinni
wyst¹piæ z inicjatyw¹ pojednania, gdy¿ sami najczêœciej czuj¹ siê pokrzyw-
dzeni. Katolicy powinni wyst¹piæ z inicjatyw¹, gdy¿ w stosunkach miêdzy
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obu Koœcio³ami s¹ stron¹ starsz¹. Jednych i drugich dotycz¹ s³owa: temu,
kto chce ci zabraæ koszulê, pozostaw równie¿ p³aszcz; zmusza ciê ktoœ, abyœ
szed³ z nim jedn¹ milê, idŸ z nim i dwie (Mt 5, 40-41).

124. Musimy sobie uœwiadomiæ ciemne strony naszej przesz³oœci, uznaj¹c w pe³ni
okolicznoœci, które sprzyja³y rozwojowi nieufnoœci. Przebaczenie opiera siê
na prawdzie przedstawionej przez obie strony. Prawda, która jest podzielana
przez uczniów Jezusa, nie rodzi siê w procedurach prawnych (por. 1 Kor 6,
4-7). Istnieje inna droga rozwi¹zywania trudnoœci, odpowiedniejsza dla tych,
którzy s¹ g³êboko zwi¹zani ze sob¹ w jednoœci Ducha. Nie nale¿y wymagaæ
od poszkodowanych, aby swoj¹ pozycjê przedstawiali w najdrobniejszych
szczegó³ach. Chodzi raczej o propagowanie modelu podkreœlaj¹cego
bardziej wzajemne relacje. Raz wypowiedziane wzajemne przebaczenie
winno prowadziæ do pojednania. W naszym przypadku przebaczenie to
winno wyra¿aæ siê publicznie w formie mo¿liwej do zaakceptowania przez
obie strony.

125. Jedni i drudzy winni byæ zorientowani w historii i pozycjach teologicznych
reprezentowanych przez drug¹ stronê. Tylko wówczas uda nam siê przezwy-
ciê¿yæ dzieje naszej wzajemnej nieufnoœci. Wspólne œwiadectwo daje zielono-
œwi¹tkowcom i katolikom sposobnoœæ wspó³pracy w zakresie prezentacji
wspólnej i oddzielnej historii, nie rezygnuj¹c z odmiennej interpretacji faktów.
Gdy studenci zielonoœwi¹tkowi i katoliccy s¹ w posiadaniu ugruntowanej wie-
dzy na temat swoich w³asnych tradycji, wówczas istnieje mo¿liwoœæ wymiany
na poziomie wy¿szych instytucji naukowych, zw³aszcza w takich dyscypli-
nach, jak dzieje idei, filozofia, polityka, prawo, socjologia i medycyna. Ta ak-
tywnoœæ mog³aby obejmowaæ nie tylko studentów, lecz równie¿ naukowców.
Wspó³pracujemy ju¿ w naukowych badaniach nad Bibli¹ i wspólnie uczestni-
czymy w naukowych wspólnotach roboczych, jak np. Towarzystwo Badañ Ru-
chu Zielonoœwi¹tkowego (Society of Pentecostal Studies).

126. Czêsto nie doceniamy zasiêgu wspólnego œwiadectwa, które ju¿ istnieje miê-
dzy krewnymi i s¹siadami wyznania katolickiego i zielonoœwi¹tkowego. Jed-
ni i drudzy modl¹ siê wspólnie i wspó³pracuj¹ w ró¿ny sposób, np. przy od-
wiedzaniu chorych i w akcjach charytatywnych. Jest rzecz¹ mo¿liw¹, ¿e
cz³onkowie naszych grup lokalnych i parafii czêœciej sk³adaj¹ wspólne œwia-
dectwo ni¿ jest to rejestrowane w œwiadomoœci pastorów i przywódców ko-
œcielnych.

127. W naszym dialogu zielonoœwi¹tkowo-katolickim odkryliœmy dwie praktycz-
ne zasady:
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– nie mo¿emy niczego czyniæ wbrew naszemu sumieniu;
– mo¿emy czyniæ wspólnie to, na co pozwala sumienie w dziedzinie wspól-

nego œwiadectwa.
Pierwsza zasada – „nie mo¿emy niczego czyniæ wbrew naszemu sumieniu” -
podkreœla, ¿e nasze œwiadectwo musi byæ m¹dre, szczere i pokorne. Uznaje-
my dzisiaj, ¿e istnieje granica wspólnych aktywnoœci. Zielonoœwi¹tkowcy
i katolicy reprezentuj¹ ró¿ny pogl¹d na zagadnienia pastoralne i kultowe, a
tak¿e na pewne kwestie doktrynalne. Chocia¿ opieramy siê na tym, co jest
nam wspólne, to nasze wspólne œwiadectwo winno te¿ uznaæ nasze ró¿nice.
To, ¿e aktualnie nie jest mo¿liwe, aby katolicy i zielonoœwi¹tkowcy prakty-
kowali wspólnotê Sto³u Pañskiego, jest wymownym przyk³adem naszych
podzia³ów i tego, ¿e w tej dziedzinie nie mo¿emy jeszcze dawaæ wspólnego
œwiadectwa (por. 1 Kor 11, 26). Wszyscy odczuwamy z tego powodu g³êbo-
ki ból.
Druga zasada sk³ania do postawienia prowokuj¹cego pytania: Dlaczego nie
wspó³pracujemy tam, gdzie jest to mo¿liwe? Uznajemy, ¿e stosunki miê-
dzy zielonoœwi¹tkowcami i katolikami prze¿ywaj¹ proces wzrostu. Wolno
przyj¹æ, ¿e to, co mo¿e siê zdarzyæ na póŸniejszym etapie wzrostu, na eta-
pie wczeœniejszym nie jest jeszcze mo¿liwe. Wielu zielonoœwi¹tkowców i
katolików nie chcia³oby traktowaæ niektórych naszych propozycji jako
opcji na dzieñ dzisiejszy. Jednak jedni i drudzy musz¹ wiedzieæ, które
drzwi mog¹ siê otworzyæ – jeœli nie dzisiaj, to w przysz³oœci. Przede
wszystkim jednak, nikt nie chcia³by wykluczyæ dzisiejszej i przysz³ej in-
spiracji Ducha Œwiêtego.

128. Pewna dawka wspólnej modlitwy zdaje siê byæ niezbêdna dla wspólnego
œwiadectwa. Jak mo¿emy sk³adaæ wspólne œwiadectwo, jeœli wspólnie ze
sob¹ nie modliliœmy siê? Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan, który
z regu³y odbywa siê w styczniu lub przed Zes³aniem Ducha Œwiêtego, jest
tutaj pewn¹ mo¿liwoœci¹. Zielonoœwi¹tkowcy i katoliccy charyzmatycy maj¹
ju¿ za sob¹ bogate doœwiadczenia ze wspóln¹ modlitw¹. Mo¿liwa by³aby
równie¿ wymiana kaznodziejów podczas nabo¿eñstw nieeucharystycznych.
Mo¿emy wymieniaæ ze sob¹ filmy, wideo i materia³y drukowane, które obja-
œniaj¹ wiarê, nie budz¹c zarazem animozji konfesyjnych.

129. Wierzymy, ¿e zielonoœwi¹tkowcy i katolicy mog¹ byæ wspólnie aktywni
w dziedzinie wspierania w spo³eczeñstwie wartoœci i pozytywnych inicja-
tyw. W duchu Mt 25, 31-46 mo¿emy wspólnie sprzeciwiaæ siê grzechowi,
anga¿uj¹c siê na rzecz godnoœci cz³owieka i sprawiedliwoœci spo³ecznej.
Chocia¿ z up³ywem czasu zmieniaj¹ siê tak¿e problemy spo³eczne, to
w chwili obecnej istnieje przecie¿ wiele obszarów, w których mo¿emy siê
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wspólnie anga¿owaæ; chodzi tu o takie sprawy, jak: rozbrojenie i pokój,
pierwsza pomoc dla uchodŸców i ofiar katastrof naturalnych, nakarmienie
g³oduj¹cych, stworzenie warunków edukacyjnych dla analfabetów, tworze-
nie oœrodków rehabilitacji narkomanów, ratowanie m³odych kobiet i mê¿-
czyzn przed prostytucj¹. Mo¿emy wspó³pracowaæ w dziedzinie usuwania
dyskryminacji rasowej i p³ciowej, wspierania praw i godnoœci kobiet,
zwalczania zbyt liberalnego prawodawstwa (np. w zakresie aborcji i euta-
nazji), wspierania rozwoju miast i wsi, budowania mieszkañ dla biednych,
zwalczania zanieczyszczenia naturalnego œrodowiska oraz nieodpowie-
dzialnego u¿ytkowania zastêpowalnych i niezastêpowalnych zasobów na-
turalnych. W niektórych czêœciach œwiata zielonoœwi¹tkowcy ju¿ wspó³-
pracuj¹ z katolikami w wielu wymienionych i niewymienionych dziedzi-
nach. Mimo to istnieje znacznie wiêcej okazji do wspó³pracy, zw³aszcza w
Ameryce Pó³nocnej. Dlaczego próbujemy czyniæ oddzielnie to, co mogli-
byœmy czyniæ wspólnie?

130. Dokument ten wyrós³ z naszego dwudziestopiêcioletniego doœwiadczenia
w zakresie wspólnego dialogu na ró¿ne tematy. Wiele z tych lat poœwiêcili-
œmy skoncentrowanej dyskusji na temat ewangelizacji, prozelityzmu i
wspólnego œwiadectwa. Bardzo serdeczne i pe³ne zaufania stosunki osobi-
ste miêdzy zielonoœwi¹tkowcami i katolikami wytworzone w tym dialogu
stworzy³y atmosferê, w której w sposób otwarty mo¿na by³o mówiæ o ró¿-
nicach nawet wtedy, gdy jawi³y siê one jako niemo¿liwe do przezwyciê¿e-
nia. Mamy nadziejê, ¿e ten tekst przekazuje nieco informacji na temat
prze¿ywanych momentów rozczarowañ i radoœci, które na przestrzeni lat
by³y czêœci¹ naszego doœwiadczenia. Mamy te¿ nadziejê, ¿e tekst ten po-
mo¿e czytelnikom prze¿ywaæ osobiœcie to, co by³o naszym doœwiadcze-
niem. Dotyczy to szczególnie radoœci z powodu wspólnego odkrycia, ¿e w
wielu dziedzinach istnieje zdumiewaj¹ca zgodnoœæ pogl¹dów. Tekst by³by
jednak niepe³ny, gdyby czytelnikowi nie stwarza³ te¿ sposobnoœci ponow-
nego doœwiadczania z nami szoku z powodu przepaœci oddzielaj¹cej nasze
stanowiska. Mimo to cenimy jednoœæ w wieloœci, która miêdzy nami istnie-
je, i z radoœci¹ wyczekujemy dnia, w którym mimo naszych ró¿nic bêdzie-
my mogli œciœlej ze sob¹ wspó³pracowaæ. W rzeczywistoœci to, co nas
³¹czy, jest znacznie wiêksze ni¿ to, co nas dzieli. Chocia¿ droga wiod¹ca
do tej przysz³oœci nie jest przez nas w pe³ni rozpoznana, to przecie¿ jeste-
œmy mocno przekonani o tym, ¿e Duch Bo¿y wzywa nas, byœmy nasze do-
tychczasowe podzia³y pozostawili za sob¹. Naszych czytelników zaprasza-
my do wspólnego podró¿owania z nami t¹ drog¹.
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Za³¹cznik 1: Uczestnicy

Katolicy:
Ks. Norbert Baumert SJ, Niemcy: 1993-1997
Ks. Raniero Cantalamessa OFMCap, Mediolan/Rzym, W³ochy: 1990-1997
Ks. John Haughey SJ, Chicago, USA: 1990
Ks. Hervé Legrand OP, Pary¿, Francja: 1990-1997
Ks. Kilian McDonnel OSB (przewodnicz¹cy), Collegeville, Min./USA: 1990-1997
Ks. Karl Müller SVD, St. Augustin, Niemcy: 1990-1994
Dr Dona Orsuto, Rzym, W³ochy: 1997
Msgr. John A. Rodano, Watykan: 1990-1997
Msgr. Heinz-Albert Raem (sekretarz), Watykan: 1994-1994, 1996 (+ 1997)
Ks. John Redford, Londyn, Anglia: 1990-1992, 1994, 1996, 1997
S. Helen Rolfson OSF, Collegeville, Min./USA: 1990-1997
Ks. Juan Usma Gomes (sekretarz 1997), Watykan: 1996, 1997

Zielonoœwi¹tkowcy
Ks. Edith Blumhofer, Assemblies of God, Wheaton, Ill./USA: 1991
Ks. David Cole, Open Bible Standard Church, Eugene, Or./USA: 1993
Prof. Murl O. Dirksen, Church of God, Cleveland, Ten./USA: 1993
Ks. Justus du Plessis (przewodnicz¹cy do 1992, emeryt 1992-1997), Apostolic

Faith Mission, Farie Glen, Afryka Po³udniowa: 1990-1992
Ks. Howard Ervin, American Baptist Church, Tulsa, Okl./USA: 1990
Prof. Walter J. Hollenweger, Schweizer Reformierte Kirche, Krattigen, Szwaj-

caria: 1995
Ks. James D. Jenkins, Church of God, Cleveland, Ten./USA:1991-1994
Prof. Cheryl Bridges-Johns, Church of God, Cleveland, Ten./USA: 1995
Ks. Jackie Johns, Church of God, Cleveland, Ten./USA: 1995
Ks. Ronad A. N. Kydd (sekretarz 1992-1997), Pentecostal Assemblies of Ca-

nada, Keene, Ontario/Kanada: 1990-1997
Ks. Steven J. Land, Church of God, Cleveland, Ten./USA: 1993, 1994
Ks. Japie Laporta, Apostolic Faith Mission, Kuils River, Afryka Po³udniowa:

1990-1992
Ks. Gary McGee, Assemblies of God, Springfield, Mis./USA: 1990, 1992,

1995-1997
Ks. William W. Menzies, Assemblies of God, Baguio City, Filipiny: 1991
Ks. Francois Möller, Apostolic Faith Mission, Sandman, Afryka P³d:

1990-1993, 1995/6
Prof. Karen C. Mundy, Church of God, Cleveland, Ten./USA: 1993, 1994
Ks. Steve Overman, International Church of the Foursquare Gospel, Eugene,

Or./USA:1992-1997
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Marta Palma, Mission Iglesia Pentecostal, Santiago, Chile; Genewa, Szwajca-
ria: 1993, 1994, 1997

Ks. Coleman Philips, International Church of the Foursquare Gospel, Escondi-
do, Cal./USA: 1990-1992

Ks. Louis Carlo Pinto, International Church of the Foursquare Gospel, Campi-
nas, Brazylia; 1991

Ks. Raymond M. Pruitt, Church of God of Prophecy, Cleveland, Ten./USA:
1994-1996

Ks. Cecil M. Robeck (przewodnicz¹cy 1992-1997), Assemblies of God, Pasa-
dena, Cal./USA: 1990-1997

Ks. Jerry L. Sandidge (sekretarz 1990-1992), Assemblies of God, Springfield,
Miss./USA: 1990 (+ 1992)

Ks. Chris Stathis, Church of God of Prophecy, Ano Glyfada, Grecja: 1991
Ks. Vinson Synan, International Pentecostal Holiness Church, Oklohama City,

USA: 1991
Ks. Del Tarr, Assemblies of God, Springfield, Miss./USA: 1990, 1991, 1993,

1995-1997
Ks. Paul Tinlin, Assemblies of God, Schaumburg, Ill./USA: 1991
Ks. Cees van der Laan, Broederschap van Pinkstergemeenten, Doorn, Holan-

dia: 1991
Ks. Miroslav Volf, Croatian Pentecostal Church, Osijek, Chorwacja; Pasadena,

Cal./USA: 1990-1994
Ks. Everett Wilson, Assemblies of God, Costa Mesa, Cal./USA: 1992
Ks. Huibert Zegwaart, Broederschap van Pinkstergemeenten, Doorn, Holandia:

1992-1997

Za³¹cznik 2: Oficjalne dokumenty Koœcio³a katolickiego

Konstytucja dogmatyczna o Koœciele (Lumen gentium)
Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym (Gaudium et spes)
Dekret o ekumenizmie (Unitatis redintegratio)
Dekret o apostolstwie œwieckich (Apostolicam actuositatem)
Dekret o misyjnej dzia³alnoœci Koœcio³a (Ad gentes divinitus)
Deklaracja o wolnoœci religijnej (Dignitatis humanae)
Papie¿ Pawe³ VI: Ewangelizacja w œwiecie dzisiejszym (Evangelii nuntiandi)
Synod Biskupów: Sprawiedliwoœæ w œwiecie, 1971 (De iustita in mundo)

T³umaczenie: Karol Karski
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WYTYCZNE DLA DIALOGU I STOSUNKÓW
Z WYZNAWCAMI INNYCH RELIGII

(dokument Œwiatowej Rady Koœcio³ów)

Do Komitetu Programowego
ds. Podejmowania Uchwa³

Prosimy o wyra¿enie opinii w sprawie przedk³adanego dokumentu, zawieraj¹-
cego propozycje wytycznych i przemyœleñ na temat miêdzyreligijnych stosunków
i dialogu. Przyczyn¹ jego powstania by³a potrzeba przeredagowania „Wytycznych
w sprawie dialogu z przedstawicielami ró¿nych religii i ideologii” Œwiatowej
Rady Koœcio³ów z 1979 roku. Dokument, który stanowi bilans osi¹gniêæ lub po-
dejmowanych prób w ostatnich dwudziestu trzech latach, przedstawia równie¿
niektóre aktualne sprawy.

Podczas konsultacji, która odby³a siê w dniach 4-8 paŸdziernika 2001 r.
w Bose (W³ochy), rozpoczêliœmy pracê nad przeredagowaniem dokumentu.
Przed³o¿ona wersja zosta³a opracowana przez Grupê Doradcz¹ ds. Stosunków
Miêdzyreligijnych i Dialogu na posiedzeniu w dniach 8-12 maja 2002 r. w Szwe-
cji. Niniejszym podajemy j¹ do wiadomoœci.

1. Od pocz¹tku Koœció³ wyznawa³, ¿e Bóg jedna œwiat z sob¹ samym przez Jezu-
sa Chrystusa. W biegu dziejów Koœció³ podejmowa³ nieustanne próby zrozu-
mienia i praktykowania podstaw swojej wiary w konkretnych sytuacjach
¿yciowych. Kiedy zbór pierwotny z segmentu tradycji ¿ydowskiej przekszta³-
ca³ siê w Koœció³ ¯ydów i pogan, a jego dziedzictwo grecko-rzymskie zapusz-
cza³o korzenie w innych kulturach i regionach, wówczas paralelnie musia³ za-
stanawiaæ siê stale na nowo nad swoj¹ to¿samoœci¹. Dzisiaj pod adresem Ko-
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œcio³a jest kierowane sta³e wezwanie, aby swoich cz³onków czyni³ zdolnymi
do nawi¹zywania stosunków z wyznawcami innych tradycji religijnych i do
wspó³¿ycia z nimi w charakterze œwiadków.

2. Wierna tej wizji, Œwiatowa Rada Koœcio³ów w Cziang Mai (Tajlandia) w 1979 r.
opracowa³a „Wytyczne w sprawie dialogu z przedstawicielami ró¿nych religii i
ideologii”1. Potwierdzamy wartoœæ tych Wytycznych, które by³y szeroko rozpo-
wszechniane i komentowane w Koœcio³ach. Jednak w miêdzyczasie mo¿emy
spogl¹daæ wstecz na trzydzieœci lat doœwiadczeñ ze stosunkami i dialogiem miê-
dzyreligijnym, tote¿ na podstawie osi¹gniêæ lub podejmowanych prób jesteœmy
w stanie czyniæ dalsze postêpy. Od Cziang Mai ruch ekumeniczny podj¹³ wiele
starañ na rzecz u³atwienia stosunków i dialogu miêdzy religiami; z drugiej jed-
nak strony wzros³y te¿ oczekiwania co do wyników naszych wysi³ków.

3. W ostatnich latach Koœcio³y cz³onkowskie zaczê³y siê domagaæ nowych, odpo-
wiednich do dzisiejszego kontekstu wytycznych w sprawie stosunków i dialo-
gu miêdzy religiami. Bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem wzrasta nasza po-
trzeba nie tylko dialogu z wyznawcami innych religii, lecz tak¿e autentycz-
nych stosunków z nimi. Rosn¹ca œwiadomoœæ pluralizmu religijnego, rola, jak¹
religia mo¿e odgrywaæ podczas konfliktów, oraz jej rosn¹ce znaczenie w ¿yciu
publicznym, stanowi¹ pilne wyzwania, które wymagaj¹ wiêkszego wzajemne-
go zrozumienia i intensywniejszej wspó³pracy wyznawców ró¿nych religii.

4. Z globalnej perspektywy, jako chrzeœcijanie ró¿nych tradycji zwracamy siê do
Koœcio³ów cz³onkowskich. Mamy nadziejê, ¿e Koœcio³y lokalne przestudiuj¹
Wytyczne, przedyskutuj¹ je i dostosuj¹ do w³asnego kontekstu. W ramach tego
wysi³ku chrzeœcijanie winni postaraæ siê o poczynienie dalszych kroków, pole-
gaj¹cych na opracowaniu, we wspó³pracy z wyznawcami innych tradycji reli-
gijnych, wspólnych wytycznych w sprawie stosunków i dialogu, wytycznych,
które wszyscy przyjêliby jako instrukcje umo¿liwiaj¹ce wejœcie na drogê za-
ufania i budowania wspólnoty.

Stosunki miêdzyreligijne i dialog dzisiaj

5. Wraz z œwiadomoœci¹ pluralizmu religijnego wzros³a te¿ koniecznoœæ popra-
wienia stosunków i dialogu wœród wyznawców ró¿nych religii. Wiêksza mo-
bilnoœæ, masowe fale uchodŸców i migracji z przyczyn ekonomicznych dopro-

1 Polski przek³ad tego dokumentu zamieœciliœmy w SiDE 4  (1986) 3 (15), s. 52-68.
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wadzi³y do tego, ¿e dzisiaj wiêcej wyznawców ró¿nych religii ni¿ kiedykol-
wiek przedtem s¹siaduje ze sob¹. Jeœli istniej¹ mo¿liwoœci dialogu i spotkania,
to istniej¹ te¿ szanse wspierania wiedzy i œwiadomoœci wœród wyznawców ró¿-
nych religii. Niestety, napiêcia i strach utrudniaj¹ niekiedy pog³êbienie stosun-
ków miêdzy spo³ecznoœciami religijnymi. Wiele spo³ecznoœci traktuje te napiê-
cia jako potwierdzenie, ¿e ich w³asna to¿samoœæ i odmiennoœæ wymagaj¹
ochrony. Miêdzyreligijne stosunki i dialog winny jednak im umo¿liwiæ rozró¿-
nienie miêdzy uprawnionym poszukiwaniem to¿samoœci a przesadn¹ postaw¹
obronn¹, która powoduje wrogoœæ wobec s¹siadów wywodz¹cych siê z innych
religii i kultur. Na ca³ym œwiecie wœród wyznawców g³ównych tradycji religij-
nych wzrasta wp³yw ruchów i przywódców mobilizuj¹cych swoich wspó³wy-
znawców w imiê zachowania w³asnej to¿samoœci, która ma byæ rzekomo za-
gro¿ona.

6. Gdzie wieloœæ religijna jest powodem napiêæ miêdzy spo³ecznoœciami, tam
mo¿e te¿ dochodziæ do nadu¿ywania uczuæ religijnych. Religia jest czêsto wy-
razem najg³êbszych odczuæ i wra¿eñ ludzi i wspólnot; jest nosicielem g³êboko
zakorzenionych wspomnieñ historycznych i czêsto apeluje do bezkrytycznej
solidarnoœci konfesyjnej. Religia uchodzi niekiedy za przyczynê konfliktów,
lecz w rzeczywistoœci bardziej prawdopodobne jest to, ¿e ju¿ istniej¹ce kon-
flikty zaostrza. Miêdzyreligijne stosunki i dialog maj¹ przyczyniæ siê do uwol-
nienia religii od tego rodzaju nadu¿ycia, a ludziom religijnym zaoferowaæ
mo¿liwoœæ wspólnego dzia³ania na rzecz uzdrowienia i pojednania.

7. Zbyt czêsto w przypadku konfliktów lub u¿ywania przemocy pewn¹ rolê od-
grywaj¹ równie¿ religijne to¿samoœci. W niektórych czêœciach œwiata religia
uto¿samiana jest coraz bardziej z etnicznoœci¹, przez co konflikty etniczne
otrzymuj¹ religijne komponenty. W innych sytuacjach relacja miêdzy religijn¹
to¿samoœci¹ a w³adz¹ jest tak œcis³a, i¿ spo³ecznoœci, które w³adzy nie posia-
daj¹ lub s¹ przez ni¹ dyskryminowane traktuj¹ religiê jako si³ê, przy pomocy
której mog¹ wyra¿aæ swoj¹ ró¿nicê zapatrywañ i protest. Konflikty te mog¹
jawiæ siê lub byæ przedstawiane jako konflikty miêdzy spo³ecznoœciami religij-
nymi, przyczyniaj¹c siê do zaostrzenia sytuacji. Spo³ecznoœci religijne s¹ czê-
sto spadkobiercami g³êbokich podzia³ów, nienawiœci i wrogoœci, przekazywa-
nych najczêœciej z pokolenia na pokolenie. Gdy same spo³ecznoœci identyfi-
kuj¹ siê wy³¹cznie za poœrednictwem swojej religii lub s¹ identyfikowane
przez innych w oparciu o wyznawan¹ religiê, wówczas sytuacja mo¿e staæ siê
wybuchowa i mo¿e nastawiæ nawet wrogo do siebie spo³ecznoœci, które od stu-
leci wspó³¿y³y ze sob¹ w sposób pokojowy. Zadaniem miêdzyreligijnych sto-
sunków i dialogu jest niedopuszczenie do tego, ¿eby religia sta³a siê czynni-
kiem odgraniczaj¹cym jedn¹ spo³ecznoœæ od drugiej.
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8. Niedopuszczenie do polaryzacji miêdzy spo³ecznoœciami religijnymi w skali
œwiatowej jest dzisiaj wa¿niejsze ni¿ kiedykolwiek przedtem. Wskutek prze-
kazów medialnych rodzi siê u ludzi sk³onnoœæ postrzegania konfliktu w jed-
nym miejscu jako czêœci konfliktu w innym, co sprawia, ¿e wrogie stosunki
w jednym regionie przenosz¹ siê na inne. Akt przemocy w jednym miejscu
wykorzystuje siê do potwierdzenia wizerunku „wroga” w innym lub nawet do
prowokowania aktów nienawiœci w jakiejkolwiek czêœci œwiata. Sytuacje
konfliktowe trzeba zatem zdeglobalizowaæ a ka¿dy konflikt zanalizowaæ
w jego w³asnym kontekœcie. Podkreœlenie specyfiki ka¿dego konfliktu nie po-
winno powstrzymywaæ ludzi wierz¹cych w innych czêœciach œwiata przed za-
interesowaniem siê nim i zaanga¿owaniem w jego rozwi¹zanie. Zaanga¿owa-
nie miêdzyreligijne w jednym miejscu mo¿e byæ faktycznie wa¿nym wk³a-
dem do budowania pokoju i pojednania w innym.

9. W wielu krajach religia odgrywa w ¿yciu publicznym coraz wa¿niejsz¹ rolê;
wymaga to wiêkszego porozumienia i intensywniejszej wspó³pracy miêdzy
religiami. Agencje rz¹dowe i pozarz¹dowe apeluj¹ do przywódców religij-
nych o zajêcie stanowiska wobec dyskutowanych publicznie kwestii etycz-
nych. Chc¹c jednak przemawiaæ kolektywnie i z autorytetem moralnym,
spo³ecznoœci religijne musz¹ najpierw zidentyfikowaæ swoje wspólne war-
toœci, zadecydowaæ, w jakiej mierze staæ je na przemawianie jednym g³o-
sem i przedyskutowaæ sposoby nie ulegania manipulacjom ze strony si³ po-
litycznych.

Ku pluralizmowi religijnemu

10. Podczas swoich spotkañ z s¹siadami wywodz¹cymi siê z innych tradycji re-
ligijnych wielu chrzeœcijan mog³o doœwiadczyæ znaczenia „wspólnego
cz³owieczeñstwa” przed Bogiem. Doœwiadczenie to ma swoje korzenie
w wypowiedzi biblijnej, ¿e Bóg jest Stwórc¹ i Zachowawc¹ ca³ego stwo-
rzenia. Do Pana nale¿y ziemia i to, co j¹ zape³nia, œwiat i jego mieszkañcy
(Ps 24, 1). Bóg wezwa³ lud Izraela, aby by³ œwiadkiem wobec wszystkich
narodów, podkreœlaj¹c zarazem, ¿e jest Bogiem wszystkich (Wj 19, 5-6).
Wizje eschatologiczne w Biblii antycypuj¹, ¿e nast¹pi zgromadzenie
wszystkich narodów i ¿e stworzenie powróci do pe³ni, której Bóg pragnie
dla ka¿dego. Przekonanie to znajduje swoje odbicie w wypowiedzi, ¿e Bóg
nie przestawa³ dawaæ o sobie œwiadectwa w ¿yciu ¿adnego narodu i w ¿ad-
nym czasie (Dz 14, 17).
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11. Nawi¹zuj¹c stosunki z ludŸmi reprezentuj¹cymi inne przekonania religijne,
chrzeœcijanie musz¹ zdawaæ sobie sprawê z dwuznacznoœci form ¿ycia reli-
gijnego. W tradycjach religijnych odzwierciedlaj¹ siê wprawdzie m¹droœæ,
mi³oœæ, wspó³czucie i ¿ycie œwi¹tobliwe, lecz nie s¹ one bynajmniej wolne
od g³upoty, niegodziwoœci i grzechu. Tradycje i instytucje religijne wspieraj¹
niekiedy systemy ucisku i dyskryminacji lub nawet same je ustanawiaj¹.
Chc¹c w³aœciwie oceniæ tradycje religijne, trzeba te¿ zaj¹æ siê ich niezdolno-
œci¹ do ¿ycia w harmonii z najwy¿szymi idea³ami. My chrzeœcijanie musimy
byæ œwiadomi w szczególnej mierze, ¿e – jak poœwiadcza historia – nasza
w³asna tradycja religijna by³a niekiedy nadu¿ywana dla fa³szywego przedsta-
wiania znaczenia Ewangelii, któr¹ powinniœmy zwiastowaæ.

12. Jako œwiadkowie nawi¹zujemy miêdzyreligijne stosunki i miêdzyreligijny
dialog wiernie trzymaj¹c siê naszej wiary. J¹drem wiary chrzeœcijañskiej jest
wiara w Trójjedynego Boga. Potwierdzamy, ¿e Bóg, Ojciec, jest Stwórc¹ i
Zachowawc¹ ca³ego stworzenia. Wierzymy, ¿e ¿ycie, œmieræ i zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa stanowi centrum zbawczego dzie³a Boga dla nas i
dla œwiata. Duch Œwiêty utwierdza nas w tej wierze, odnawia nasze ¿ycie i
prowadzi nas do wszelkiej prawdy.

13. Jesteœmy przekonani, i¿ zostaliœmy powo³ani do dawania œwiadectwa w œwie-
cie o zbawczym i pojednawczym dziele Boga w Chrystusie. Czynimy to po-
kornie wyznaj¹c, ¿e nie znamy dok³adnie dróg, które doprowadzaj¹ do celu
zbawcze dzie³o Boga. Teraz widzimy w zwierciadle niejasny obraz, gdy¿ na-
sze poznanie jest tylko cz¹stkowe i nie wiemy dok³adnie, jaki jest zamiar
Boga (por. 1 Kor 13, 12-13).

14. Wielu chrzeœcijanom przychodzi z trudem zrozumienie realiów ¿ycia innych tra-
dycji religijnych lub kreatywne odnoszenie siê do nich. Mimo to jako chrzeœcija-
nie wierzymy, ¿e Duch Bo¿y dzia³a w sposób, który nie jesteœmy w stanie poj¹æ
(por. J 3, 8). Dzia³anie Ducha wymyka siê naszym definicjom, opisom i ograni-
czeniom. Winniœmy staraæ siê poznaæ obecnoœæ Ducha tam, gdzie istnieje mi³oœæ,
radoœæ, pokój, cierpliwoœæ, uprzejmoœæ, dobroæ, wiernoœæ, ³agodnoœæ, opanowa-
nie (Ga 5, 22-23). Duch Bo¿y wzdycha wraz z naszym duchem. Duch dzia³a,
aby doprowadziæ do zbawienia ca³y stworzony porz¹dek (Rz 8, 18-27).

15. Jesteœmy œwiadkami w œwiecie, w którym Bóg jest obecny, i wobec ludzi,
którzy maj¹ coœ do powiedzenia o Bogu. Spotykamy siê z ludŸmi, którzy ju¿
¿yj¹ wiar¹, która okreœla ich ¿ycie, daj¹c im dobre samopoczucie. Wobec
nich sk³adamy œwiadectwo w duchu i duchowoœci uformowanej przez nasz¹
wiarê chrzeœcijañsk¹. Chrzeœcijanie musz¹ otworzyæ siê na œwiadectwo in-
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nych, które sk³adane jest nie tylko w s³owach, lecz tak¿e w aktach wiary,
przez poœwiêcenie siê Bogu, bezinteresown¹ s³u¿bê oraz zobowi¹zanie do
praktykowania mi³oœci i niestosowania przemocy.

16. Nasze œwiadectwo jest naznaczone pokut¹, pokor¹, integralnoœci¹ i nadziej¹.
Wiemy, jak ³atwo mo¿emy dojœæ do niew³aœciwego rozumienia Bo¿ego obja-
wienia w Jezusie Chrystusie i wyparcia siê go przez nasze dzia³ania i przez
przyjmowanie postawy posiadaczy Bo¿ej prawdy zamiast niegodnych od-
biorców Jego ³aski. Duchowoœæ, oddanie, wspó³czucie i m¹droœæ, które do-
strzegamy u innych, ograniczaj¹ nasz¹ mo¿liwoœæ wystêpowania z twierdze-
niem na temat w³asnej przewagi moralnej. Oczekuj¹c wolnoœci, jakiej Bóg
pragnie dla ca³ego stworzenia (Rz 8, 19-21), nie mo¿emy post¹piæ inaczej ni¿
tylko dopuœciæ innych do udzia³u w naszym doœwiadczeniu i naszym œwia-
dectwie; jednoczeœnie musimy s³uchaæ ich g³osu, w którym wyra¿aj¹ swoje
najg³êbsze przekonania i doœwiadczenia.

17. W dialogu i w relacjach z wyznawcami innych religii doszliœmy do przekona-
nia, ¿e tajemnica Bo¿ego zbawienia nie wyczerpuje siê w naszych wypowie-
dziach teologicznych.
Zbawienie jest spraw¹ Boga. Przeto nie oœmielamy siê os¹dzaæ innych. Da-
j¹c œwiadectwo w³asnej wierze staramy siê zrozumieæ, w jaki sposób Bóg
pragnie realizowaæ swoje dzie³o.
Zbawienie jest spraw¹ Boga. Przeto jesteœmy w stanie zapewniæ naszych
partnerów dialogu, ¿e w sposób szczery i otwarty chcemy wspólnie z nimi
poszukiwaæ pe³ni prawdy.
Zbawienie jest spraw¹ Boga. Przeto z ufnoœci¹ przyznajemy siê do tradycji
chrzeœcijañskiej. Otrzymaliœmy radê: [B¹dŸcie] gotowi zawsze do obrony wo-
bec ka¿dego, kto od was ¿¹da s³owa o tej nadziei, która jest w was (1 P 3, 15).
Czyni¹c to, walczymy i pracujemy wspólnie z innymi, gdy¿ elementem chrze-
œcijañskiego œwiadectwa jest przynoszenie uœwiêcenia i poczucia jednoœci w
œwiecie, który jest rozrywany rywalizacj¹ i wojn¹, ró¿nicami spo³ecznymi i
nierównoœci¹ ekonomiczn¹.

Myœli przewodnie

18. Dialog musi byæ procesem wzajemnego otwierania siê, a nie pertraktacj¹
miêdzy stronami reprezentuj¹cymi sprzeczne interesy i roszczenia. Partnerzy
dialogu nie powinni byæ wi¹zani przymusem lub panuj¹cymi uk³adami, tylko
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musz¹ mieæ umiejêtnoœæ wspólnego d¹¿enia do sprawiedliwoœci, pokoju i
konstruktywnego dzia³ania dla dobra wszystkich ludzi.

19. Dialog przyczynia siê do wzrostu naszej wiary. Dla nas chrzeœcijan
uczestnictwo w dialogu prowadzi do sta³ego rewidowania oceny naszego
rozumienia tradycji biblijnej i teologicznej. Dialog sk³ania wszystkie spo-
³ecznoœci do samokrytyki i ponownego przemyœlenia sposobu interpretacji
w³asnej tradycji religijnej. Dialog sprawia, i¿ zmienia siê doœwiadczenie
wiary, pomaga te¿ ludziom pog³êbiæ swoj¹ wiarê i wzrastaæ w niej w nie-
oczekiwany sposób.

20. W dialogu potwierdzamy nadziejê. Poœród licznych podzia³ów, konfliktów i
sytuacji przemocy istnieje te¿ nadzieja co do mo¿liwoœci stworzenia spo³ecz-
noœci ludzkiej, ¿yj¹cej w sprawiedliwoœci i pokoju. Dialog nie jest celem sa-
mym w sobie. Jest œrodkiem budowania mostów s³u¿¹cych okazywaniu wza-
jemnego szacunku i zrozumienia. Jest on radosn¹ afirmacj¹ ¿ycia dla wszyst-
kich.

21. W dialogu pielêgnujemy stosunki wzajemne. Nawi¹zywanie stosunków
z tymi, którzy s¹ postrzegani jako „inni”, jest ostatecznie celem ka¿dego dia-
logu. Jednak nawi¹zywanie takich stosunków nie dokonuje siê ³atwo i szyb-
ko. Przeto dla praktyki dialogu decyduj¹ce znaczenia maj¹ cierpliwoœæ i wy-
trwa³oœæ. Upór w d¹¿eniu do celu tak¿e wówczas, gdy nie od razu daj¹ siê
dostrzec owoce, jest jednym z podstawowych warunków dialogu.

22. W dialogu musimy uwzglêdniæ kontekst. Ka¿dy dialog odbywa siê w kon-
kretnym œrodowisku. Istotne znaczenie ma œwiadomoœæ realiów, jak doœwiad-
czenie historyczne, warunki ekonomiczne i ideologie polityczne. Poza tym
odczuwalny wp³yw na sposób i styl wzajemnego oddzia³ywania maj¹ rów-
nie¿ ró¿nice kulturowe, p³ciowe, pokoleniowe, rasowe i etniczne. Jeœli kon-
tekst jest brany powa¿nie, wówczas dialog nie zmierza do usuwania lub za-
przeczania istniej¹cych ró¿nic, lecz do budowania pomimo ich istnienia za-
ufania i ufnoœci.

23. W dialogu d¹¿ymy do okazywania sobie wzajemnego szacunku. Na part-
nerach dialogu spoczywa obowi¹zek dopuszczenia ka¿dej strony do zapre-
zentowania rozumienia w³asnej wiary. Zaufanie i ufnoœæ powstaj¹ wówczas,
gdy partnerzy sami siebie potrafi¹ zdefiniowaæ, nie uprawiaj¹ prozelityzmu i
maj¹ mo¿liwoœæ wzajemnego zadawania sobie pytañ i praktykowania w razie
potrzeby uzasadnionej krytyki. Ta praktyka sprzyja pog³êbieniu zrozumienia
wzajemnego, staj¹c siê przez to podstaw¹ wszelkich innych relacji.
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24. W dialogu trzeba szanowaæ integralnoœæ tradycji religijnych w wieloœci
struktur i systemów organizacyjnych. Równie wa¿ne jest uznanie sposobu, w
jaki uczestnicy dialogu definiuj¹ swoje relacje z w³asn¹ wspólnot¹. Niektórzy
potwierdzaj¹ swoje prawo i swój obowi¹zek do przemawiania w imieniu
wspólnoty. Inni bêd¹ preferowaæ wypowiedzi wynikaj¹ce z w³asnego do-
œwiadczenia.

25. W dialogu wszyscy musz¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ. Wszyscy uczestnicy od
samego pocz¹tku musz¹ byæ wci¹gniêci w proces planowania. Wspólne usta-
lanie agendy ma tê zaletê, ¿e wszyscy partnerzy j¹ akceptuj¹ i czuj¹ siê odpo-
wiedzialni za jej realizacjê. Dla prowadzenia dialogu istotne znaczenie maj¹
jasno okreœlone cele oraz wspólnie uzgodnione kryteria uczestnictwa i oceny.

26. Dialog powinien obj¹æ wszystkich, gdy¿ w przeciwnym razie mo¿e siê ³atwo
przekszta³ciæ w elitarn¹ aktywnoœæ ograniczon¹ do pewnych warstw spo³e-
czeñstwa. Nale¿y zatroszczyæ siê o to, aby dialog odbywa³ siê na ró¿nych
p³aszczyznach, obejmowa³ ró¿ne grupy i podejmowa³ tematy, które dotycz¹
¿ycia wszystkich elementów sk³adowych spo³ecznoœci.

Rozwa¿ania praktyczne

27. Nawet gdy wszystkie strony maj¹ najlepsze zamiary, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e
pojedyncze osoby i spo³ecznoœci spotkaj¹ siê w przypadku miêdzyreligijnych
stosunków i miêdzyreligijnego dialogu z problemami i trudnoœciami. Niekie-
dy wezwanie do dialogu spotyka siê z niezdecydowaniem, nieufnoœci¹, obo-
jêtnoœci¹ lub sprzeciwem zarówno w ³onie w³asnej spo³ecznoœci jak równie¿
w innych spo³ecznoœciach religijnych. Niekiedy w stosunkach miêdzyreligij-
nych ujawniaj¹ siê te¿ postawy, które s¹ sprzeczne z wartoœciami znamionu-
j¹cymi kulturê i etykê dialogu. W innych przypadkach mo¿e byæ tak, ¿e
przed udzia³em w dialogu mo¿e powstrzymywaæ jego przewidywany wynik.
Poza tym dok³adnego zbadania wymagaj¹ jeszcze inne problemy, niektóre z
nich nasunê³y siê podczas najnowszych dyskusji.

28. Czêsto oczekuje siê, ¿e za pomoc¹ dialogu zostan¹ znalezione rozwi¹zania
dla politycznych konfliktów lub konfliktów miêdzy spo³ecznoœciami, w któ-
rych religia zdaje siê odgrywaæ jak¹œ rolê. W wielu krajach istniej¹ partnerzy
dialogu, którzy, mimo podzia³ów religijnych, s¹ zdolni do wspó³pracy w kon-
kretnych wysi³kach na rzecz pokoju. Istniej¹ tak¿e sytuacje, w których zapra-
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sza siê przywódców religijnych do odegrania widzialnej roli w inicjatywach
pokojowych podejmowanych przez pañstwo. Z dialogiem wi¹¿e siê niekiedy
du¿e oczekiwania w sytuacji konfliktu. Gdy nie udaje siê go za¿egnaæ, wów-
czas jego znaczenie dla sprawy pokoju zostaje zakwestionowane. A przecie¿
trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e dialog miêdzyreligijny w swej istocie nie jest in-
strumentem, który nadawa³by siê do rozwi¹zywania problemów w ostrych
sytuacjach kryzysowych. Jednak kontakty i stosunki, oparte na cennym za-
ufaniu i przyjaŸni miêdzy wyznawcami ró¿nych religii, budowane systema-
tycznie w cierpliwym dialogu w czasach pokojowych, mog¹ w sytuacji kon-
fliktu uchroniæ religiê przez wykorzystaniem jej jako broni. W wielu przy-
padkach takie relacje mog¹ torowaæ drogê inicjatywom w dziedzinie
mediacji i pojednania. W czasach napiêæ miêdzy wspólnotami lub w kulmi-
nacyjnym punkcie kryzysu kontakty te – ponad podzia³ami – mog¹ okazaæ
siê niezawodne w dziedzinie budowania pokoju.

29. Wprawdzie dialog co do swej istoty jest bezpoœrednim spotkaniem, ale po
ka¿dej stronie wystêpuj¹ w nim tak¿e poniek¹d niewidzialni uczestnicy. Nasi
partnerzy dialogu bêd¹ stale na nowo obarczaæ nas odpowiedzialnoœci¹ za to,
co nasi chrzeœcijañscy wspó³wyznawcy uczynili lub zaniedbali, co powie-
dzieli a czego nie powiedzieli. Jest to w pewnym sensie nie do unikniêcia i
niekiedy nawet zrozumia³e, tote¿ zdajemy sobie sprawê, ¿e tak¿e w ³onie re-
ligii istniej¹ g³êboko siêgaj¹ce ró¿nice pogl¹dów, wiemy te¿, ¿e linie podzia-
³u przebiegaj¹ nie zawsze miêdzy wspólnotami religijnymi, lecz czêsto we-
wn¹trz tych wspólnot. Ró¿nice te nie s¹ zawsze tylko ró¿nicami o charakte-
rze teologicznym, lecz odnosz¹ siê czêsto tak¿e do kwestii spo³ecznych,
politycznych i moralnych. Z ró¿nych przyczyn znajdujemy siê niekiedy w
opozycji do ludzi, z którymi ³¹czy nas wspólna wiara. Mogliœmy siê przeko-
naæ, ¿e spo³ecznoœci religijne nie stoj¹ naprzeciw siebie jak monolityczne
bloki. Broni¹c interesów (lub rzekomych interesów) w³asnej spo³ecznoœci nie
wolno ignorowaæ lub przemilczaæ faktu, ¿e po ka¿dej stronie mamy do czy-
nienia z wieloœci¹ stanowisk. Zaanga¿owanie w sprawach wiary nie oznacza,
¿e identyfikujemy siê ze wszystkim, co w imieniu tej wiary jest lub nie jest
czynione. Przeto nasza reakcja nie powinna byæ defensywna, lecz winniœmy
kierowaæ siê ufnoœci¹, ¿e dialog dysponuje potencja³em, który jest zdolny do
zmiany g³êboko zakorzenionych opinii lub przes¹dów.

30. W wielu spo³ecznoœciach religijnych spotykamy ludzi, którym zdaje siê za-
le¿eæ przede wszystkim na wzroœcie w³asnej spo³ecznoœci przez ró¿ne for-
my dzia³alnoœci misyjnej, w tym tak¿e dzia³alnoœæ prozelick¹. Okazuj¹ oni
ma³e zainteresowanie dialogiem lub wykorzystuj¹ go do w³asnych celów
misyjnych. Takie sytuacje mog¹ wp³ywaæ demobilizuj¹co na ludzi, którzy
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chc¹ uczestniczyæ w dialogu. Ich rozczarowanie sprawia, i¿ czêsto nie do-
strzegaj¹, ¿e w ³onie w³asnej spo³ecznoœci znajduj¹ siê partnerzy nastawie-
ni krytycznie wobec takiej postawy. Wa¿ne jest, byœmy szukali w³aœnie ta-
kich partnerów i badali mo¿liwoœci przywrócenia wiarygodnoœci dialogowi,
który ludziom o ró¿nych pogl¹dach umo¿liwia nawi¹zywaæ kontakty ce-
chuj¹ce siê wzajemnym szacunkiem i otwartoœci¹ w dyskutowaniu kontro-
wersyjnych kwestii.

31. Dialog mo¿e wyra¿aæ siê w ró¿nych formach, które s¹ z kolei odzwiercie-
dleniem ró¿nych aspektów ¿ycia. Nie mo¿na z góry zak³adaæ, ¿e jedna for-
ma jest lepsza od drugiej, w przypadku dialogu nie powinniœmy pos³ugiwaæ
siê tak¿e standartowym modelem lub ustalon¹ z góry hierarchi¹, lecz czy-
niæ to, co konieczne, i d¹¿yæ do tego, co mo¿liwe. W pewnych kontekstach
jest ³atwiej dyskutowaæ na temat ró¿nic „kulturowych” ni¿ „religijnych”,
nawet gdy przy tej okazji dochodz¹ do g³osu kwestie z zakresu teorii i
praktyki religijnej. Równie¿ w przypadkach, w których wystêpuj¹ obiekcje
w sprawie rozpoczêcia dialogu na temat kwestii teologicznych, mo¿e byæ
mo¿liwa lub nawet bardzo wskazana wspó³praca w zagadnieniach „spo-
³ecznych”.

32. Motywacja do dialogu mo¿e byæ niekiedy uzale¿niona od uk³adu si³ miêdzy
spo³ecznoœciami religijnymi oraz od obiektywnego lub subiektywnego zna-
czenia ró¿nic liczbowych. W wielu krajach ró¿ne wspólnoty religijne pos³u-
guj¹ siê tym samym jêzykiem, czêsto przynale¿¹ te¿ do tej samej kultury.
W wielu przypadkach ich cz³onkom gwarantuje siê oficjalnie te same prawa
obywatelskie i polityczne, lecz jednoczeœnie s¹ stosowane wobec nich dys-
kryminuj¹ce praktyki, które zwiêkszaj¹ nieufnoœæ i pog³êbiaj¹ roz³am. Zmie-
szanie polityki i to¿samoœci konfesyjnych zakorzenionych w tradycjach spo-
³ecznoœci religijnych mo¿e prowadziæ do tego, ¿e spo³ecznoœci te bêd¹ trak-
towaæ siê wzajemnie jako zagro¿enie. Zagro¿enie to staje siê aktualne
szczególnie w czasach niepewnoœci lub przemian politycznych i ustrojo-
wych, gdy kszta³towane s¹ na nowo stosunki pañstwo-religia. Dialog miê-
dzyreligijny musi wzi¹æ pod uwagê skutki nierównego podzia³u w³adzy i
wzajemnego postrzegania wraz z towarzysz¹cymi temu postrzeganiu wypa-
czeniami. Znaczenie inicjatyw w dziedzinie dialogu zale¿y w du¿ej mierze
od tego, czy podjête zostan¹ œwiadome i skoncentrowane starania zmierzaj¹-
ce do rozproszenia lêku i nieufnoœci u tych, którzy s¹ postrzegani jako repre-
zentanci spo³ecznoœci religijnych. Poza tym dialog miêdzyreligijny musi
stworzyæ mo¿liwoœæ umocnienia lojalnoœci ponadkonfesyjnych, a podczas
dyskusji i wspólnego dzia³ania w centrum uwagi musz¹ siê znajdowaæ za-
wsze wspólne dobro i polityczna integracja.
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33. Uczestnictwo w modlitwach multireligijnych staje siê dla wielu chrzeœcijan
czymœ coraz bardziej oczywistym. W konkretnych sytuacjach ¿ycia codzien-
nego jest coraz wiêcej okazji do spotkania wyznawców innych religii. Mamy
tu na myœli ma³¿eñstwa miêdzyreligijne, osobiste przyjaŸnie i wspóln¹ mo-
dlitwê w intencji konkretnego celu, jak pokój lub jakaœ sytuacja kryzysowa.
Ale tak¹ okazj¹ mo¿e te¿ byæ œwiêto narodowe lub religijne, zebranie szkolne
lub inne zgromadzenia zwi¹zane z miêdzyreligijnymi stosunkami i dialo-
giem. Istniej¹ ró¿ne formy modlitwy, które mog¹ byæ praktykowane przez
ludzi wyznaj¹cych ró¿ne religie. Chrzeœcijanie mog¹ byæ zapraszani do
uczestnictwa w nabo¿eñstwach organizowanych przez inne religie; przy tej
okazji powinni oni odnieœæ siê z respektem do prezentowanej praktyki kulto-
wej. Chrzeœcijanie mog¹ zapraszaæ goœci wyznaj¹cych inne religie na nabo-
¿eñstwo w koœciele, przy tej okazji powinni im okazaæ swoj¹ goœcinnoœæ.
Modlitwa miêdzyreligijna umieszcza obok siebie modlitwy ró¿nych religii.
Ta forma modlitwy ma tê zaletê, ¿e uznanie zyskuje ró¿norodnoœæ i integral-
noœæ ka¿dej tradycji, i ¿e modlimy siê w obecnoœci innych. Jej ujemn¹ stron¹
jest to, ¿e czêœæ uczestników musi siê zadowoliæ rol¹ widza. Modlitwa miê-
dzyreligijna umo¿liwia wyznawcom ró¿nych religii zaplanowanie, przygoto-
wanie i uczestniczenie we wspólnej modlitwie. Istniej¹ jednak obawy, ¿e
przez to modlitwa mo¿e zostaæ sprowadzona do najmniejszego wspólnego
mianownika, i ¿e mo¿e ulec zubo¿eniu specyficzna duchowoœæ modlitwy
ka¿dej religii. Dla innych taka modlitwa jest w ogóle niemo¿liwa. A przecie¿
tak¿e dla niektórych z nich mog³aby ona stanowiæ duchowe wzbogacenie.
Wszystkie te ró¿ne reakcje sygnalizuj¹, ¿e pozbawione emocji rozmowy na
ten temat wœród chrzeœcijan nie s¹ jeszcze czymœ oczywistym.

Konkluzja

34. W licznych spo³eczeñstwach pluralistycznych, w których ¿yj¹ chrzeœcijanie i
wyznawcy innych religii, jedni i drudzy s¹ zwi¹zani ze sob¹ w dialogu ¿ycia,
wraz z wszystkimi trudnoœciami, lecz równie¿ z wszystkimi bogactwami i
obietnicami. Zdobywaj¹ oni nowe doœwiadczenie w zakresie w³asnej wiary i
wiary wyznawanej przez innych. Odkrywaj¹ znowu zasoby, które pozwalaj¹
im wzbogaciæ w³asne cz³owieczeñstwo i uczyniæ œwiat lepszym miejscem
wspó³¿ycia. Ucz¹ siê, jak byæ bardziej otwartymi na potrzeby i d¹¿enia in-
nych oraz bardziej pos³usznymi wobec woli Boga dla ca³ego stworzenia.

T³um.: K.K.
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W 1997 r. uczestniczy³em w Miko³owie w sympozjum o œw. Wojciechu, z oka-
zji tysiêcznej rocznicy jego œmierci. Wœród uczestników nie mog³o oczywiœcie
zabrakn¹æ proboszcza miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej, ks. Jana
Grossa. Gdy ju¿ wyg³oszone zosta³y referaty, w³aœnie on zosta³ poproszony o
g³os. Zna³em wczeœniej ks. Grossa jako oddanego ekumenistê, lecz mimo to przez
moj¹ katolick¹ g³owê przebieg³a myœl: no tak, zaraz luteranin powie coœ krytycz-
nego o kulcie œwiêtych. Nic z tych rzeczy. Ks. Jan powiedzia³ piêknie o œw. Woj-
ciechu, wspomnia³, ¿e w starych postyllach ewangelickich by³y drukowane kaza-
nia o tym œwiêtym, które czytano wieczorami w domach luterañskich. Myœlê, ¿e
ta scena doœæ dobrze oddaje cechê duchownego, który w tym roku ukoñczy³ 65
lat i jest jednym z liderów ekumenicznych w Polsce. Wszêdzie szuka on bowiem
punktów stycznych, tego co ³¹czy chrzeœcijan, co nie oznacza, ¿e nie ma odwagi
powiedzieæ prawdy, gdy sytuacja tego wymaga. Jako przyk³ad przytoczê znako-
mity referat pt. „Mariologia luterañska w Ksiêgach Symbolicznych oraz w ¿yciu i
nauce Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego (luterañskiego)”, wyg³oszony przez
ks. Jana Grossa w sierpniu 1996 r. na Kongresie Mariologicznym w Czêstocho-
wie. Przypomniawszy piêkne s³owa Marcina Lutra o Matce Bo¿ej ks. Gross pod-
kreœli³, ¿e imiê Marii Panny jest wymieniane w ka¿dym ewangelickim nabo¿eñ-
stwie niedzielnym i œwi¹tecznym, w odmawianym wspólnie wyznaniu wiary. Ka-
lendarz liturgiczny Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego po dziœ dzieñ zawiera
trzy œwiêta tzw. maryjne: Oczyszczenia Marii Panny, Zwiastowanie Marii Pannie
i Nawiedzenie Marii Panny. W koœcio³ach luterañskich na œwiecie odprawiane s¹
jeszcze gdzieniegdzie nieszpory maryjne. Maria Panna jest dla luteran: Matk¹
Bo¿¹ – Bogurodzic¹; œwiêt¹, czyst¹, zawsze Dziewic¹; najchwalebniejsz¹ i naj-
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godniejsz¹ najwy¿szej czci ze wszystkich kobiet ¿yj¹cych w przesz³oœci, teraŸ-
niejszoœci i przysz³oœci na ziemi, jednak – podkreœli³ prelegent wobec katolickie-
go audytorium – nie jest dla nich orêdowniczk¹, wspó³odkupicielk¹, wspomo¿y-
cielk¹, królow¹ niebios i ziemi oraz niepokalanie poczêt¹ i wniebowziêt¹.

Konkluzja ks. Grossa brzmia³a: Mimo, ¿e mamy ró¿ne, a nieraz i zbie¿ne, po-
gl¹dy na naukê i kult maryjny, to jedno musimy stwierdziæ, ¿e nie ma Marii kato-
lickiej, ani prawos³awnej, ani te¿ ewangelickiej. Ona jest po prostu chrzeœcijank¹
nale¿¹c¹ do ca³ego Koœcio³a.

I jeszcze jedno wspomnienie, oddaj¹ce chyba dobrze usposobienie Jubilata.
Przed laty pracowa³em w „Gazecie Wyborczej”. Ks. Gross przysy³a³ sprostowa-
nia, gdy ktoœ z kolegów dziennikarzy pope³ni³ jakiœ b³¹d dotycz¹cy Koœcio³ów
ewangelickich. Milcza³y gremia koœcielne, a ks. Jan z w³asnej inicjatywy poczu-
wa³ siê do tego, aby cierpliwie t³umaczyæ, prostowaæ, no bo przecie¿ w kraju o
wiêkszoœci katolickiej wiedza o ewangelicyzmie, tak¿e wœród dziennikarzy, jest
oglêdnie mówi¹c, niezbyt du¿a. Raz oberwa³o siê tak¿e mnie. Napisa³em o ordy-
nacji piêciu astorów. Od ks. Grossa otrzyma³em list z odbitk¹ notatki i z przekre-
œlonym s³owem „pastorów” oraz dopiskiem: „ksiê¿y”. Pozosta³em jednak przy
swoim: uwa¿am, ¿e s³owo „pastor” ma piêkne znaczenie, jest uzasadnione histo-
rycznie, budzi dobre skojarzenia, wielu ewangelików nadal jest do niego przywi¹-
zanych, a u¿ycie tego terminu przez katolika wcale nie oznacza, ¿e odmawia du-
chownemu ewangelickiemu tytu³u ksi¹dz. Zreszt¹ gdybym napisa³: „ordynacja
piêciu ksiê¿y” niewielu czytelników zwróci³oby uwagê na notatkê, bo có¿ w tym
dziwnego, ¿e w kraju o wiêkszoœci katolickiej przybywa piêciu nowych ksiê¿y
(ordynacja jest pojêciem wieloznacznym i nie wszyscy j¹ kojarz¹ z uroczystoœci¹
w Koœcio³ach ewangelickich).

No, ale z ks. Janem mo¿na siê ró¿niæ piêknie. Wiedz¹ o tym dobrze choæby ci,
którzy prowadz¹ z nim dysputy na tematy liturgiczne, które s¹ jego „oczkiem
w g³owie”. Wszak ks. Gross jest niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzi-
nie, bowiem od 30 lat przewodniczy on Komisji Liturgicznej Koœcio³a.

To, co zadziwia w postawie popularnego ks. Grosika, to jego niezwyk³a ak-
tywnoœæ. Jest proboszczem parafii w Miko³owie, przewodniczy Œl¹skiemu Od-
dzia³owi Polskiej Rady Ekumenicznej, pe³ni funkcjê prezesa Synodu i przewodni-
cz¹cego Rady Synodalnej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz wiele
innych funkcji. Nie ma wydarzenia ekumenicznego na terenie Œl¹ska, w którym
by nie uczestniczy³. Przy tym wszystkim du¿o publikuje, wystêpuje w mediach.
Pamiêtam, ¿e ju¿ na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych wydawa³ biuletyn Œl¹skiego
Oddzia³u PRE.

Jest cz³owiekiem powszechnie lubianym z racji pogodnego usposobienia,
otwartoœci i dobroci. Kiedyœ uczeñ technikum, katolik, rozbi³ szybê w gablotce
przy koœciele ewangelicko-augsburskim w Miko³owie. Ksi¹dz na spowiedzi po-
wiedzia³ mu: idŸ i przeproœ ewangelickiego ksiêdza, zap³aæ za szybê. Tamten nie
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poszed³, wiêc odby³o siê kolegium, na które wezwano równie¿ ks. Grossa. Oczy-
wiœcie dobry ks. Jan prosi³ o darowanie ch³opakowi winy i kary. Po kolegium –
poniewa¿ pada³ deszcz – zaproponowa³ mu podwiezienie do domu. W samocho-
dzie ch³opiec przeprosi³ ks. Jana i przyrzek³, ¿e taka historia ju¿ siê nie powtórzy.
Ks. Gross uzna³ wówczas, ¿e przez ten ¿al i skruchê w ch³opcu dokona³o siê owo
katechizmowe „topienie starego Adama”. Ja zaœ myœlê, ¿e ks. Jan udzieli³ ch³opa-
kowi najlepszej katechezy, któr¹ zapamiêta na ca³e ¿ycie.

Ks. Jan Gross urodzi³ siê dnia 25 kwietnia 1938 r. w Starogardzie Gdañskim
jako syn Jana Grossa, budowniczego pieców hutniczych hut szk³a, oraz Heleny
z domu Koch, dyplomowanej po³o¿nej. Jego dziadek, równie¿ Jan Gross, który
pochodzi³ z Radomia, by³ wspó³w³aœcicielem hut szk³a w Skierniewicach i Star-
gardzie Gdañskim. W okresie okupacji mieszkali w Wadowicach, a po II wojnie
œwiatowej od roku 1945 w Chorzowie. W tamtejszej parafii ewangelicko-augs-
burskiej uczêszcza³ na lekcje religii i naukê konfirmacyjn¹ m. in. razem z przy-
sz³ym premierem RP prof. dr hab. Jerzym  Buzkiem i jego siostr¹. W chorzow-
skim koœciele im. Marcina Lutra by³ konfirmowany w dniu 1 czerwca 1952 r.
przez ks. radcê Roberta Fiszkala. Po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Chorzowie-Batorym, w 1956 r. rozpocz¹³ studia teologiczne na sekcji teologii
ewangelickiej w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Uwieñczy³ je 23 czerwca 1960 r. tytu³em magistra teologii ewangelickiej na pod-
stawie pracy pt.: „Stosunek Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego do kultu
Marii Panny”.

W Dziêkczynne Œwiêto ¯niw, dnia 2 paŸdziernika 1960 r. w koœciele im. Mar-
cina Lutra w Chorzowie, 22-letni magister teologii ewangelickiej zosta³ ordyno-
wany na ksiêdza przez zwierzchnika Koœcio³a biskupa prof. dra Andrzeja Wantu-
³ê. Z dniem 3 paŸdziernika 1960 r. zosta³ skierowany przez Konsystorz do diece-
zji mazurskiej (Szczytno), w której przez rok by³ wikariuszem diecezjalnym u
boku ks. Seniora Alfreda Jaguckiego. Po rocznym wikariacie zosta³ przez Konsy-
storz mianowany p.o. administratora parafii w D¹brównie, Lipowie i Glaznotach
na Mazurach (1961-1962). Z dniem 1 stycznia 1963 r. zosta³ przeniesiony do die-
cezji cieszyñskiej, gdzie w parafii Goleszów przesz³o10 lat, a¿ do dnia 15 paŸ-
dziernika 1973 r., by³ wikariuszem u boku ks. Tadeusza Terlika.

W dniu 28 wrzeœnia 1967 r. zawar³ w koœciele ewangelickim ap. Piotra i Paw³a
w Lewinie Brzeskim zwi¹zek ma³¿eñski z Krystyn¹ z domu Jarzembowska. W dniu
21 marca 1970 r. urodzi³a siê w Cieszynie jedyna ich córka El¿bieta – Helena.

Z dniem 1 paŸdziernika 1973 r. zosta³ przez Konsystorz przeniesiony na wika-
riat do najwiêkszej parafii ewangelickiej w Polsce, do Cieszyna,gdzie u boku ks.
radcy dra Alfreda Jaguckiego pracowa³ a¿ do dnia 15 paŸdziernika 1978 r. Bo-
wiem w dniu 3 wrzeœnia 1978 r. Zgromadzenie parafialne parafii ewangelicko-
augsburskiej w Miko³owie wybra³o ks. Jana Grossa swoim proboszczem. Probo-
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stwo w Miko³owie obj¹³ dnia 16 paŸdziernika 1978 r., a w dniu 18 lutego 1979 r.
zosta³ oficjalnie i uroczyœcie wprowadzony przez ówczesnego zwierzchnika die-
cezji katowickiej ks. seniora Alfreda Hauptmanna w asyœcie ks. radcy Edwarda
Romañskiego i ks. konseniora Jana Karpeckiego na stanowisko proboszcza
w Miko³owie. Do 31 XII 1995 r. a wiêc przez 17 lat by³ tak¿e administratorem
parafii w Orzeszu, doprowadzaj¹c do jej pe³nego usamodzielnienia siê. Dziêki
jego staraniom otrzymano od w³adz miejskich w Tychach parcelê, a nastêpnie
przeprowadzono budowê koœcio³a œw. ap. Piotra i Paw³a (poœwiêcony dnia 25 IX
1995 r.) i erygowano parafiê w Tychach (1 I 1997), której po dzieñ dzisiejszy  jest
duszpasterzem i administratorem.

W okresie pracy duszpasterskiej ks. Jan Gross w tajnym typowaniu przez ksiê-
¿y diecezji katowickiej by³ jednym z kandydatów w r. 1980 na urz¹d seniora, a w
r. 1992 na urz¹d biskupa diecezjalnego diecezji katowickiej. Ponadto w 1990 r.
przez Ogólnopolsk¹ Konferencjê Ksiê¿y by³ tak¿e wytypowany jako jeden z
trzech kandydatów na urz¹d biskupa Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Od 28 kwietnia 1990 r. do 22 kwietnia 2001 r. by³ radc¹ Konsystorza. Od 1986 r.
jest cz³onkiem Synodu Koœcio³a z listy ksiê¿y.

Przez 10 lat (1980-1990) by³ konseniorem diecezji katowickiej (zastêpc¹ ów-
czesnego zwierzchnika diecezji), a tym samym cz³onkiem Rady Diecezjalnej Die-
cezji Katowickiej. By³ tak¿e cz³onkiem ró¿nych Komisji Synodu Koœcio³a: Praw-
niczej, d/s Œrodków Masowego Przekazu, Pastoralnej i Ekumenicznej, a tak¿e
przez wiele lat przewodnicz¹cym Redakcji Ewangelickich Programów Radiowo-
Telewizyjnych. Przez 28 lat tj. od 23 czerwca 1973 do 14 maja 2001 by³ cz³on-
kiem Koœcielnej Komisji Egzaminacyjnej. Od równych 30 lat, tzn. od powo³ania
przez ks. biskupa prof. dr. Andrzeja Wantu³y Komisji Liturgicznej (24 czerwiec
1973 r.) i póŸniej przekszta³cenia jej w Synodaln¹ Komisjê d/s Liturgii i Muzyki
Koœcielnej, ks. Jan Gross jest jej cz³onkiem i przewodnicz¹cym. Komisja ta m.in.
w roku 1995 opracowa³a wraz z ks. prof. dr hab. Manfredem Uglorzem tymcza-
sow¹ Agendê nabo¿eñstw niedzielnych i œwi¹tecznych, oraz wyda³a wraz z ana-
logicznymi komisjami z Zaolzia w Czechach i z Koœcio³em Ewangelicko – Refor-
mowanym w Polsce wspólny „Œpiewnik Ewangelicki” w roku 2002. Od dnia
9 marca 1982 r. ks. Jan Gross przez wiele 3-letnich kadencji jest przewodnicz¹-
cym Œl¹skiego Oddzia³u Polskiej Rady Ekumenicznej, koordynuj¹c pracê ekume-
niczn¹ wœród Koœcio³ów Polskiej Rady Ekumenicznej na terenie ówczesnych
województw: katowickiego, bielskiego, opolskiego i czêstochowskiego, a obecnie
województwa œl¹skiego i opolskiego, jak równie¿ wspó³pracuj¹c na tym terenie
z Koœcio³ami, które nie nale¿¹ do PRE (Koœció³ Rzymskokatolicki, Koœció³ Zbo-
rów Chrystusowych, Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy).

W dniu 6 kwietnia 2002 r. Synod Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP
powierzy³ mu urz¹d Prezesa Synodu i przewodnicz¹cego Rady Synodalnej Ko-
œcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
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Wielokrotnie by³ przez w³adze Koœcio³a delegowany na ró¿nego rodzaju kon-
ferencje teologiczne zarówno luterañskie, jak i ekumeniczne w ca³ej Europie. Jest
tak¿e autorem niezliczonej iloœci cennych opracowañ, artyku³ów, przemówieñ
i kazañ stoj¹cych zawsze na wysokim poziomie teologicznym, biblijnym i homi-
letycznym.  Zgodnie z uchwa³¹ Konsystorza Koœcio³a Ewangelicko – Augsbur-
skiego w RP ma przejœæ w dniu 31 stycznia 2004 r. na emeryturê, pozostaj¹c na-
dal prezesem Synodu Koœcio³a i przewodnicz¹cym Synodalnej Komisji ds. Litur-
gii i Muzyki Koœcielnej oraz przewodnicz¹cym Œl¹skiego Oddzia³u PRE. Na
emeryturze ks. Jan Gross pragnie zamieszkaæ wraz z rodzin¹ w Cieszynie w ciszy
skromnego domu jego córki.

Tyle curriculum vitae. Ale trzeba koniecznie jeszcze coœ dodaæ, bo obraz do-
konañ ks. Prezesa by³by niepe³ny. Jest on ¿ywym œwiadkiem ekumenii na Gór-
nym Œl¹sku. W 2002 r., w kazaniu na Œl¹skie Œwiêto Biblii, wspomnia³ o podob-
nym œwiêcie zaraz po wojnie. Œl¹ski Tydzieñ Biblijny mia³ ju¿ wówczas ekume-
niczny charakter, ale w jak¿e okrojonym stopniu. Nie uczestniczyli w nim
rzymscy katolicy,   prawos³awni, a nawet przedstawiciele niektórych Koœcio³ów
protestanckich. Oni nazwali nas „Babilonem”, a myœmy nazywali ich „sekciarza-
mi” – wspomina³ ks. Gross. Dziœ jest zupe³nie inaczej, a wielk¹ w tym zas³ugê
ma w³aœnie ks. Jan Gross. Sprawie jednoœci s³u¿y poprzez pos³ugê S³owa – na
ambonie i w mediach,  tak¿e – a mo¿e przede wszystkim – przez swoje osobiste
œwiadectwo. W jednym ze swoich radiowych rozmyœlañ ekumenicznych podkre-
œli³, ¿e najpewniejsz¹ drog¹ – tak dla Koœcio³ów jak i dla pojedynczych chrzeœci-
jan – jest Jezus Chrystus. Gdy tak¹ drogê obierzemy, wówczas na pewno nie
zb³¹dzimy do celu. Swoje rozmyœlanie ks. Gross zakoñczy³ s³owami: Koœció³ Je-
zusa Chrystusa to naprawdê „spo³ecznoœæ kulawych pielgrzymów” w drodze do
celu. Ile razy Koœció³ w tej pielgrzymce do Ÿród³a ¿ycia pob³¹dzi³, ile razy upad³,
bo nikt, ¿aden nawet Koœció³ nie ma monopolu na prawdê! Ile bowiem razy Ko-
œció³ szed³ do Ÿród³a ¿ycia bez Chrystusa tyle razy b³¹dzi³, tyle razy upada³. Dla-
tego dziœ kiedy uœwiadamiamy sobie, ¿e t¹ drog¹ powinien Koœció³ kroczyæ ra-
zem, chcemy iœæ za Jezusem! Mamy byæ wpatrzeni w Niego, aby nie utraciæ Go
sprzed oczu. On ma byæ naszym przewodnikiem. On ma wskazywaæ nam drogê do
celu do Ÿród³a naszego ¿ycia, ¿ycia wiecznego. Takie jest te¿ zadanie wspó³cze-
snego ruchu ekumenicznego: patrzeæ na Jezusa i kroczyæ za Nim do celu. Tylko
bowiem On mo¿e nas zjednoczyæ w prawdzie i mi³oœci!.

Dobrze, ¿e s¹ ludzie, którzy nam to przypominaj¹. A jeszcze lepiej – tak jak
w przypadku ks. Grossa – gdy s³owa potwierdzaj¹ i uwiarygodniaj¹ osobistym
œwiadectwem. Ks. Jan Gross jest bowiem prawdziwym œwiadkiem Chrystusa,
³¹cz¹cym umi³owanie Pisma Œwiêtego z realizowaniem tego, czego naucza nasz
Pan. Nic wiêc dziwnego, ¿e wzi¹³ sobie mocno do serca nakaz Jezusa, aby Jego
uczniowie byli jedno.

Grzegorz Polak
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styczeñ – czerwiec 2003

Z zagranicy

 Jednoœæ chrzeœcijan darem samego Boga – przypomnia³ Jan Pawe³ II
 w rozwa¿aniu przed niedzieln¹ modlitw¹ Anio³ Pañski. Nawi¹zuj¹c do rozpoczê-
tego (18 stycznia) Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, papie¿ powiedzia³:
Znosimy cierpienia podzia³ów i liczne s¹ bariery, które nas dziel¹, ale nie podda-
jemy siê, poniewa¿ chwa³a Pana, która objawia siê w nas, ci¹gle nas prowadzi do
oczyszczenia i wzajemnego przebaczenia, nape³nia nas œwiat³em i si³¹ modlitwy,
któr¹ wspólnie zanosimy do Boga, aby uzdrowi³ rany naszego podzia³u. O jed-
noœæ i pokój zaapelowa³ Jan Pawe³ II podczas ekumenicznych nieszporów w
rzymskiej bazylice œw. Paw³a za Murami, koñcz¹cych obchody Tygodnia Mo-
dlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan (26 stycznia). Papie¿ wspomnia³ o wydarzeniach
ekumenicznych ubieg³ego roku, m.in. o styczniowym miêdzyreligijnym spotka-
niu modlitewnym w Asy¿u, podpisanej wraz z patriarch¹ Bart³omiejem I w
czerwcu wspólnej deklaracji o ochronie stworzenia, o swojej majowej podró¿y do
Bu³garii oraz o wizycie w Watykanie rumuñskiego patriarchy Teoktysta. Nie mo-
¿emy jednoczeœnie z realizmem nie zauwa¿yæ istnienia trudnoœci, problemów i
rozczarowañ, na jakie nadal natrafiamy – doda³ Jan Pawe³ II. – Bywa, ¿e czasem
odczuwamy pewnego rodzaju zmêczenie, brak zapa³u, gdy ¿ywy pozostaje ból,
poniewa¿ nie mo¿emy jeszcze dzieliæ Uczty eucharystycznej. Podejmuj¹c temat
ekumenizmu tak¿e podczas audiencji ogólnej (22 stycznia), Jan Pawe³ II ponowi³
wezwanie do wspólnej refleksji nad pos³ug¹ biskupa Rzymu (po raz pierwszy
poruszy³ ten temat w encyklice „Ut unum sint” z 1995 r.; papieski prymat jest
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jedn¹ z g³ównych kwestii dziel¹cych chrzeœcijan). Niech Duch Œwiêty oœwieci
pasterzy i teologów naszych Koœcio³ów w tym cierpliwym i na pewno owocnym
dialogu – modli³ siê papie¿ w Auli Paw³a VI.

  Kulminacyjnym wydarzeniem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan w Jerozolimie by³o nabo¿eñstwo ekumeniczne odprawione w czwar-
tek 23 stycznia w Wieczerniku na Górze Syjon. Po raz pierwszy w historii uczest-
niczy³ w nim przedstawiciel prawos³awnego Patriarchatu Jerozolimy i Ziemi
Œwiêtej, który dot¹d nie bra³ udzia³u w ¿adnych inicjatywach ekumenicznych.
Przemawiaj¹c w imieniu prawos³awnego patriarchy Ireneusza I, o. Aleksander
Winogradsky podkreœli³, ¿e pragnienie jednoœci chrzeœcijan winno wyrastaæ z mi-
³oœci, której wierni doœwiadczaj¹ najpierw w okazywanej im darmo mi³oœci Chry-
stusa. W spotkaniu w tym symbolicznym miejscu, w którym – wedle najstarszej
tradycji Koœcio³a – Jezus spo¿y³ z aposto³ami ostatni¹ wieczerzê paschaln¹, wziê-
li udzia³ zwierzchnicy i cz³onkowie ró¿nych Koœcio³ów, obrz¹dków i stanów.
Przybyli m.in. biskup maronicki Paul Nabil Sayah i archimandryta melchicki
Metanios Haddad, sekretarz delegatury apostolskiej w Jerozolimie, przedstawi-
ciele Koœcio³ów syryjskiego, etiopskiego, anglikañskiego, luterañskiego i innych
protestanckich, prze³o¿eni katolickich konwentów mêskich i ¿eñskich, ducho-
wieñstwo wielu zgromadzeñ, klerycy seminarium franciszkañskiego, studenci ka-
tolickich placówek naukowych i œwieccy.

 Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr Konrad Raiser
ukoñczy³ 25 stycznia 65 lat. Z koñcem bie¿¹cego roku odejdzie on na emeryturê.
Jego nastêpcê wybierze Komitet Naczelny ŒRK podczas swojego najbli¿szego
posiedzenia dorocznego, które odbêdzie siê w Genewie na prze³omie sierpnia i
wrzeœnia. Ks. Raiser kieruje Rad¹ od 11 lat (jego sylwetkê zamieœciliœmy w nr.
1 z 1993 r.).

 Módlmy siê, aby Bliski Wschód zosta³ ocalony przed groŸb¹ wojny i dal-
szej przemocy i aby nasze wysi³ki ekumeniczne zmierza³y zawsze ku budowie
cywilizacji mi³oœci, opartej na sprawiedliwoœci, pokoju i pojednaniu – z takim
apelem zwróci³ siê 28 stycznia Jan Pawe³ II do cz³onków Komitetu ds. dialogu
miêdzy Koœcio³em katolickim a staro¿ytnymi Koœcio³ami Wschodu. Papie¿ prosi³
uczestników rozmów o przekazanie serdecznych pozdrowieñ zwierzchnikom Ko-
œcio³ów wschodnich, których przedstawiciele bior¹ udzia³ w obecnej fazie roz-
mów z Koœcio³em rzymskokatolickim. Zauwa¿y³ nastêpnie, ¿e Koœció³ katolicki i
ró¿ne chrzeœcijañskie Koœcio³y wschodnie osi¹gnê³y zachêcaj¹cy do dalszej pracy
znacz¹cy postêp na drodze ekumenizmu. Wyrazi³ pragnienie, aby podjête inicja-
tywy doprowadzi³y do pe³nej jednoœci w prawdzie i mi³oœci. Rozpoczêty 27
stycznia dialog teologiczny obejmuje nastêpuj¹ce Koœcio³y wschodnie: Koœció³
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Koptyjski w Egipcie, Ormiañski Koœció³ Apostolski (z dwoma katolikatami:
w Eczmiadzynie w Armenii i w Antelias w Libanie), Koœció³ Syryjski, Koœció³
Etiopski, Koœció³ Erytrejski i Koœció³ Syryjsko-Malankarski w Indiach.

 Rz¹d grecki odrzuci³ kolejn¹ proœbê Parlamentu Europejskiego, aby kobie-
ty mia³y wstêp na Œwiêt¹ Górê Atos. Ta „republika mnichów” jest duchowym
centrum prawos³awia. Atos to górzysty pó³wysep z licznymi klasztorami: obo-
wi¹zuj¹cy od 1050 r. status zakazuje tam wstêpu kobietom, dzieciom, eunuchom i
wszelkim g³adkim twarzom (mnichom nie wolno nawet hodowaæ zwierz¹t-samic).
Rzecznik greckiego rz¹du oœwiadczy³, ¿e proœba Parlamentu jest bezpodstawna,
gdy¿ szczególny status »republiki mniszej« zapisano w obowi¹zuj¹cych traktatach
unijnych. Instytucje europejskie wiele razy podejmowa³y starania o umo¿liwienie
kobietom wstêpu na Atos, na ogó³ z inicjatywy organizacji feministycznych. Na-
ciski zwiêkszy³y siê w ostatnich latach, gdy Unia zaczê³a dotowaæ odnowê zabyt-
kowych klasztorów, czêsto ¿¹daj¹c w zamian rewizji historycznego statusu Œwiê-
tej Góry. Zakonnicy zapowiedzieli, ¿e zrezygnuj¹ z pomocy (na razie ograniczyli
jej przyjmowanie), jeœli ¿¹dania bêd¹ siê powtarzaæ.

 Relikwie œw. Walentego, patrona zakochanych, ofiarowa³ Patriarchatowi
Moskiewskiemu ordynariusz w³oskiej diecezji Terni. W tym umbryjskim mieœcie
znajduje siê grób mêczennika z III wieku. Podczas niedawnej wizyty w Rosji bp
Vincenzo Palia, obecny nastêpca œw. Walentego na urzêdzie biskupim, spotka³ siê
z patriarch¹ Aleksym II. Patriarcha podziêkowa³ za dar i zapowiedzia³, ¿e reli-
kwiarz zostanie wystawiony w cerkwi Chrystusa Zbawiciela. Jednoczeœnie po-
wtórzy³ zarzuty o „prozelityzmie katolickim”. Wyrazi³ jednak nadziejê na za³ago-
dzenie konfliktów i podkreœli³, ¿e utrzymuje dobre stosunki z wieloma katolicki-
mi episkopatami, diecezjami, klasztorami i innymi instytucjami.

 Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Walter Ka-
sper wyrazi³ opiniê, ¿e w napiêtych dot¹d stosunkach z rosyjskim prawos³awiem
coœ siê ruszy³o. Pozytywn¹ oznak¹ jest udzielenie wizy pobytowej dla biskupa
diecezji œw. Klemensa w Saratowie, Clemensa Pickela  powiedzia³ kard. Kasper
w wywiadzie dla Radia Watykañskiego. Jego zdaniem jest to zasadnicza zmiana
we wzajemnych stosunkach. Jednoczeœnie przyzna³, ¿e równie¿ strona katolicka
pope³nia³a pewne niezrêcznoœci, ale reakcja strony rosyjskiej by³a przesadna. Te-
raz chyba obie strony wszystko to przemyœla³y i nale¿y skupiæ siê na wspólnych
zadaniach.

 Trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne odbêdzie siê w 2007 r.
w jednym z krajów po³udniowej Europy o tradycji prawos³awnej. Zadecydowali
o tym cz³onkowie Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Episkopatów Europy
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(CCEE) i Konferencji koœcio³ów Europejskich (KKE) obraduj¹cy od 30 stycznia
do 2 lutego w Bukareszcie. Poprzednie zgromadzenia odby³y siê w Bazylei
(1989) i Grazu (1997). Uczestnicy obrad stwierdzili, ¿e przyjêta w 2001 r. Karta
Ekumeniczna sta³a siê integraln¹ czêœci¹ architektury ekumenicznej w Europie.
Zgodnie z jej treœci¹ wezwali wszystkie Koœcio³y do regularnego w³¹czania we
w³asne uroczystoœci wyznaniowe modlitwy za inne Koœcio³y i wspólnoty koœciel-
ne. Nawi¹zuj¹c do innego postulatu wspomnianej Karty – wzmacniania dialogu
chrzeœcijañsko-islamskiego – wyrazili ¿yczenie dalszego jego prowadzenia i po-
g³êbiania, w tym tak¿e za poœrednictwem Komitetu CCEE-KKE ds. stosunków
z muzu³manami w Europie, aby wyznawcy obu religii mogli rozmawiaæ o swojej
wierze w Boga i swym wspó³¿yciu na naszym kontynencie. Cz³onkowie Wspól-
nego Komitetu zwrócili siê do rz¹dów poszczególnych krajów, aby zapewni³y, ¿e
nowa Europa bêdzie szanowa³a status Koœcio³ów, wspólnot religijnych i organi-
zacji niewyznaniowych zgodnie z ustawodawstwem krajów cz³onkowskich, uzna
szczególn¹ to¿samoœæ Koœcio³ów i wspólnot religijnych, a tak¿e bêdzie przestrze-
gaæ wolnoœci religijnej w jej wymiarze indywidualnym, zbiorowym i stowarzy-
szeniowym. Wobec perspektywy konfliktu zbrojnego w Iraku wezwali przywód-
ców politycznych do dzia³añ zgodnych z prawem miêdzynarodowym, normami
moralnymi i do rozwi¹zania obecnego kryzysu przez u¿ycie wszelkich œrodków
niesi³owych, jakimi rozporz¹dzaj¹. Wyrazili te¿ solidarnoœæ ze wspólnotami
chrzeœcijañskimi Bliskiego Wschodu, œwiadkami tragedii, która wydaje siê nie-
rozwi¹zywalna.

 Najwy¿szy patriarcha i katolikos wszystkich Ormian Karekin II uroczyœcie
otworzy³ Rok Œwiêtego Eczmiadzynu podczas odprawionej 2 lutego tzw. Bo¿ej
Liturgii Przysiêgi w katedrze patriarszej w Eczmiadzynie. Jednoczeœnie wyda³ on
specjaln¹ encyklikê poœwiêcon¹ 1700. rocznicy istnienia katedry, któr¹ – wed³ug
prastarej tradycji ormiañskiej – wzniós³ rêkami ludzkimi sam Bóg. Przez ca³y rok
jubileuszowy do duchowej stolicy Armenii przybywaæ bêd¹ pielgrzymki i p¹tnicy
indywidualni z ca³ego kraju i z ró¿nych stron œwiata. G³ównym punktem ich
pobytu w tym miejscu bêdzie specjalna Bo¿a Liturgia Przysiêgi, sprawowana
w katedrze przez biskupa z danej diecezji z udzia³em ksiê¿y, diakonów, chórów
i wiernych.

 Do pog³êbienia kontaktów z Koœcio³em ³aciñskim na Ukrainie oraz wspó³-
pracy ekumenicznej z prawos³awiem wezwa³ Jan Pawe³ II cz³onków Sta³ego Sy-
nodu Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego, który przyj¹³ 3 lutego. Obrado-
wali oni w Rzymie pod przewodnictwem arcybiskupa wiêkszego Lwowa kard.
Lodumyra Huzara. Papie¿ przekaza³ za ich poœrednictwem pozdrowienia dla
wiernych tego Koœcio³a, wspominaj¹c gor¹ce przyjêcie, jakiego zazna³ podczas
swej wizyty na Ukrainie w czerwcu 2001 r. Przy tej okazji do radoœci waszych
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wspólnot do³¹czy³a siê goœcinnoœæ i szacunek ze strony licznych wiernych prawo-
s³awnych, którzy w biskupie Rzymu widzieli szczerego przyjaciela – doda³ papie¿.
Podkreœli³ nastêpnie, ¿e Ukraiñski Koœció³ Greckokatolicki , odrodzony po tra-
gicznych wydarzeniach ubieg³ego stulecia, kontynuuje dzie³o odbudowy ze œwia-
domoœci¹ swego wielkiego dziedzictwa duchowego, owocnego œwiadectwa swych
mêczenników i koniecznoœci zachowania na wszystkich szczeblach postawy dialo-
gu, wspó³pracy i jednoœci. Jan Pawe³ II zachêci³ swych goœci do kontynuowania
takiej postawy, szczególnie w obliczu ró¿nych trudnoœci dnia codziennego, które
dziêki temu ³atwiej jest rozwi¹zywaæ.

 Sprzeciw wobec planów wojny w Iraku wyrazili zwierzchnicy wspólnot
chrzeœcijañskich w Europie (5 lutego). Na zakoñczenie spotkania w Berlinie
oœwiadczenie w tej sprawie wydali przedstawiciele Œwiatowej Rady Koœcio³ów
(ŒRK), Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KEK), Krajowej Rady Koœcio³ów
Chrystusa z USA i Bliskowschodniej Rady Koœcio³ów. Wezwali jednoczeœnie
Bagdad do zniszczenia broni masowego ra¿enia, umo¿liwienia kontroli ONZ i
poszanowania praw obywateli. Sygnatariusze wyrazili ubolewanie, ¿e najpotê¿-
niejsze pañstwa œwiata uwa¿aj¹ wojnê za mo¿liwe do przyjêcia narzêdzie polityki
zagranicznej. Oœwiadczenie popar³ m.in. ekumeniczny patriarcha Konstantynopo-
la Bart³omiej

 Z ostrym potêpieniem przejawów nietolerancji religijnej w Gruzji wyst¹pi-
³a Œwiatowa Rada Koœcio³ów. W og³oszonym 6 lutego liœcie do prezydenta tego
kraju Eduarda Szewarnadze, dyrektor Komisji Koœcio³ów ds. Miêdzynarodowych
ŒRK, Peter Weiderud poinformowa³ o brutalnej napaœci na uczestników nabo¿eñ-
stwa ekumenicznego, które odby³o siê w Tbilisi 24 stycznia w ramach Tygodnia
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. List uznaje za niedopuszczalne i zbrodnicze tego
rodzaju akty nietolerancji, podejmowane w imiê religii oraz wzywa w³adze kraju
do podjêcia niezbêdnych dzia³añ, maj¹cych na celu poci¹gniêcie do odpowie-
dzialnoœci karnej winnych. Jednoczeœnie ŒRK zwraca uwagê, ¿e cz³owiek odpo-
wiedzialny za te dzia³ania zosta³ wykluczony z gruziñskiego Koœcio³a prawo-
s³awnego, a jego postêpowanie potêpi³y wszystkie g³ówne Koœcio³y chrzeœcijañ-
skie w tym kraju, ³¹cznie z prawos³awnym, katolickim i luterañskim.

 Jan Pawe³ II otrzyma³ 8 lutego pierwszy egzemplarz „Annuario Pontificio
2003” – rocznika papieskiego na rok bie¿¹cy, zawieraj¹cego podstawowe wiado-
moœci o Stolicy Apostolskiej, Watykanie i Koœciele rzymskokatolickim na œwie-
cie. Z opublikowanych danych wynika m.in., ¿e liczba katolików wynosi obecnie
ok. 1,07 mld, a liczba osób zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ duszpastersk¹ na ró¿-
nych szczeblach siêga prawie 4,3 mln. Jest wœród nich 4649 biskupów i 405 067
kap³anów (w tym 266 448 diecezjalnych, reszta to zakonni), 29 204 diakonów
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sta³ych, 54 970 braci zakonnych, 792 317 zakonnic, 31 512 cz³onków instytutów
œwieckich, 139 078 œwieckich misjonarzy i 2 813 252 katechetów. Do liczby za-
konnic nale¿y dodaæ 51 973 mniszki prowadz¹ce ¿ycie kontemplacyjne.

 Po raz pierwszy od 1856 r. zbierze siê Synod Koœcio³a maronickiego. Synod
bêdzie dyskutowaæ nad to¿samoœci¹ i rol¹ tego Koœcio³a, ekumenizmem, stosun-
kiem do islamu oraz œwiata arabskiego i wspó³czesnego. Nowoœci¹ jest udzia³ 11
biskupów z diaspory libañskiej, a tak¿e zaproszenie w roli obserwatorów przedsta-
wicieli innych Koœcio³ów i religii. Koœció³ maronicki jest narodow¹ wspólnot¹
chrzeœcijan libañskich. To jedyny katolicki Koœció³ wschodni, który nie powsta³ w
wyniku uznania w³adzy papie¿a przez czêœæ wyznawców niezale¿nej dot¹d wspól-
noty – maronici zawsze pozostawali w ³¹cznoœci z Rzymem. Liczy ok. 1,5 mln.
wiernych. Na jego czele z tytu³em patriarchy Antiochii stoi od 1986 r. kard. Nasral-
lah Pierre Sfeir; jego siedziba mieœci siê w Bkerke k. Bejrutu (Liban).

 Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Walter Ka-
sper opowiedzia³ siê za konkretnymi formami wspó³pracy Koœcio³a prawos³awnego
i katolickiego. Podczas spotkania z Synodem Greckiego Koœcio³a Prawos³awnego
w Atenach 14 lutego kard. Kasper zaproponowa³ utworzenie wspólnego komitetu,
który organizowa³by regularne spotkania obu stron, co przyczyni³oby siê do lepszej
wspó³pracy Koœcio³a katolickiego i prawos³awnego w Europie. Prawos³awie i kato-
licyzm ponosz¹ tak¹ sam¹ odpowiedzialnoœæ za chrzeœcijañskie korzenie Europy –
podkreœli³ kard. Kasper na zakoñczenie czterodniowej wizyty oficjalnej delegacji
Watykanu w Grecji. Kardyna³ wraz z oficjaln¹ delegacj¹ watykañsk¹ przebywa³ w
Grecji od 10 lutego na zaproszenie prawos³awnego zwierzchnika Greckiego Ko-
œcio³a Prawos³awnego, abp. Chrystodulosa. Kard. Kasper przekaza³ arcybiskupowi
przes³anie od Jana Paw³a II, wyra¿aj¹ce g³êbokie przekonanie [obu Koœcio³ów], i¿
stary kontynent nie powinien utraciæ chrzeœcijañskiego bogactwa swojej tradycji.
W rozmowie ze swym goœciem zwierzchnik Koœcio³a Grecji powiedzia³, ¿e wizyta
ta otwiera now¹ epokê szczerej wspó³pracy z Watykanem i wyrazi³ ¿al z powodu
postêpuj¹cej laicyzacji wspólnego domu europejskiego. Kard. Kasper ze swej stro-
ny oœwiadczy³, ¿e wymiana pogl¹dów miêdzy obu Koœcio³ami stwarza warunki do
rozwijania wspó³pracy w sprawach interesuj¹cych obie strony, z których najwa¿-
niejsz¹ jest oficjalne g³oszenie chrzeœcijañskich korzeni starego kontynentu. Podró¿
delegacji watykañskiej do Aten by³a rewizyt¹ przedstawicieli Greckiego Koœcio³a
Prawos³awnego w Watykanie w marcu 2002 r. Podczas swego pobytu na ziemi
greckiej przedstawiciele Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan rozmawiali z
kierownictwem miejscowego Koœcio³a prawos³awnego i z jego komisjami: do
spraw europejskich, stosunków miêdzyprawos³awnych i miêdzychrzeœcijañskich,
ds. wychowania i spraw spo³ecznych. Odwiedzili tak¿e niektóre oœrodki i szko³y,
oraz Wydzia³ Wydawnictw Koœcio³a Grecji.
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 Jan Pawe³ II powinien przyjechaæ do Moskwy, ale wymaga to jeszcze roz-
wi¹zania pewnych problemów, oœwiadczy³ 14 lutego w wywiadzie dla agencji
ANSA ambasador Federacji Rosyjskiej przy Watykanie Witalij Litwin. Jego zda-
niem papie¿ nie mo¿e przyjechaæ jedynie jako g³owa pañstwa. Jest on równocze-
œnie g³ow¹ Koœcio³a, nie do pomyœlenia by³oby wiêc, gdyby w czasie wizyty nie
spotka³ siê z patriarch¹ Moskwy. Dyplomata podkreœli³, ¿e nale¿y stworzyæ odpo-
wiedni¹ atmosferê, aby wizyta by³a owocna. Ambasador Litwin zapewni³, ¿e Ro-
sja gotowa jest wpuœciæ nowych kap³anów na miejsce wydalonych w 2002 r. czte-
rech ksiê¿y katolickich i bp. Jerzego Mazura. Zaprzeczy³ jednoczeœnie, jakoby
w³adze jego kraju oskar¿a³y Koœció³ katolicki o pod¿eganie do nastrojów ekstre-
mistycznych w spo³eczeñstwie. O ofercie ”wymiany” katolickich duchownych
poinformowano ju¿ watykañski Sekretariat Stanu, który w ka¿dej chwili mo¿e
podj¹æ decyzjê w tej sprawie, powiedzia³ dyplomata. Wed³ug niego, wydalenie
czterech ksiê¿y i biskupa nie mia³o nic wspólnego z wype³nianiem przez nich
pos³ugi duszpasterskiej, lecz wynika³o z faktu, ¿e z³amali oni rosyjskie przepisy,
prowadz¹c dzia³alnoœæ nie licuj¹c¹ ze statusem osób duchownych. Ambasador
zasugerowa³, ¿e chodzi³o m. in. o dzia³alnoœæ handlow¹.

 Sprzeciw wobec stosowania wojny jako narzêdzia polityki zagranicznej
wyrazi³ Komitet Wykonawczy Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK), który obrado-
wa³ w Genewie w dniach 18 do 21 lutego. Rada wyrazi³a g³êbokie ubolewanie, ¿e
USA nawo³uj¹ do ataku na Irak, a Bagdad wezwa³a do przestrzegania praw cz³o-
wieka i rezolucji ONZ. Apeluj¹c o przed³u¿enie pobytu inspektorów rozbrojenio-
wych nad Zatok¹, Rada podkreœli³a, ¿e 20 lat inspekcji jest skuteczniejsze, sto-
sowniejsze i mniej kosztowne ni¿ 20 dni wojny.

 Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksy II przyj¹³ nowego nuncjusza apo-
stolskiego w Rosji. Abp Antonio Mennini przyjecha³ do rezydencji patriarchy 20
lutego. Omówiono stan i perspektywy stosunków miêdzy oboma Koœcio³ami i
uznano za konieczne rozwi¹zanie problemów, które przeszkadzaj¹ owocnemu
rozwojowi dialogu miêdzykoœcielnego – poinformowa³a s³u¿ba informacyjna Pa-
triarchatu.

 Œwiêtoœæ ¿ycia i wartoœæ rodziny by³a tematem obrad komisji mieszanej
katolicko-¿ydowskiej, która zebra³a siê w dniach 23-27 lutego w miejscowoœci
Grottaferrata pod Rzymem. W sk³ad Komisji wchodz¹ przedstawiciele Wielkiego
Rabinatu Izraela i watykañskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem
dzia³aj¹cej przy Papieskiej Radzie ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Z opublikowanego
komunikatu wynika, ¿e by³o to pierwsze spotkanie komisji w tym sk³adzie. Obra-
dy cechowa³a atmosfera przyjaŸni i wzajemnego zaufania, a obie strony zdecydo-
wane s¹ kontynuowaæ podjêty dialog. W s³owach poprzedzaj¹cych sam komuni-
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kat stwierdza siê, ¿e jest on wyrazem zbie¿noœci opinii w wielu kwestiach zwi¹za-
nych z dwoma zasadniczymi tematami, o których by³a mowa: œwiêtoœci¹ ¿ycia i
wartoœciami rodziny. Ze strony ¿ydowskiej tekst podpisa³ m. in. rabin Shar
Yishuv Cohen, a ze strony katolickiej kard. Jorge Mejia, a tak¿e nuncjusz apostol-
ski w Izraelu abp Pietro Sambi. Komisjê ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem
powo³a³ 22 paŸdziernika 1974 r. papie¿ Pawe³ VI. Dzia³a ona w ramach Papie-
skiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.

 Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Walter
Kasper, ma nadziejê na stopniow¹ poprawê stosunków ekumenicznych. Mam
wra¿enie, ¿e znajdujemy siê w przeddzieñ nowej fazy relacji ekumenicznych –
stwierdzi³ 27 lutego podczas inauguracji katedry ekumenizmu na rzymskim Uni-
wersytecie œw. Tomasza. Wyjaœniaj¹c swój optymizm kard. Kasper nawi¹za³ do
ma³ych znaków ocieplenia nadchodz¹cych ze strony prawos³awia z Moskwy.
Przypomnia³ ponadto, ¿e jego niedawna wizyta w Grecji jeszcze przed dwoma
laty by³aby trudna do pomyœlenia. Zdaniem przewodnicz¹cego Papieskiej Rady
utrzymuj¹cy siê nadal podzia³ miêdzy chrzeœcijanami os³abia odpowiedŸ, jak¹
uczniowie Chrystusa powinni daæ œwiatu. W tym kontekœcie kard. Kasper wspo-
mnia³ o potrzebie g³oszenia zbawczego orêdzia skoncentrowanego na Chrystusie
oraz wspólnej odpowiedzi na zjawisko narastaj¹cego relatywizmu etycznego.
Katedra ekumenizmu na rzymskim „Angelicum” jest pierwsz¹ tego typu na uni-
wersytetach papieskich w Rzymie. Planuje siê, ¿e wyk³adowcami bêd¹ tam rów-
nie¿ teolodzy niekatoliccy.

 Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Walter
Kasper, obchodzi³ 5 marca 70. rocznicê urodzin. W 1999 r. papie¿ Jan Pawe³ II
mianowa³ go sekretarzem PRdsJCh. Na konsystorzu 21 lutego 2001 r. zosta³ mia-
nowany kardyna³em, a w dwa tygodnie póŸniej – przewodnicz¹cym PRdsJCh.
Jeden z najwybitniejszych wspó³czesnych teologów katolickich, by³y biskup nie-
mieckiej diecezji Rottenburg-Stuttgart, jest autorem licznych dzie³ naukowych.
Jako wspó³przewodnicz¹cy katolicko-luterañskiej komisji ds. dialogu zaanga¿o-
wa³ siê w jeden z najwa¿niejszych projektów ekumenicznych, którego owocem
by³o podpisanie przez katolików i luteran 31 paŸdziernika 1999, w Dniu Refor-
macji, Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Jest gor¹cym
orêdownikiem integracji europejskiej i wnoszenia przez Koœcio³y naszego konty-
nentu wspólnego wk³adu na rzecz chrzeœcijañskiego obrazu cz³owieka i jego nie-
zbywalnej godnoœci. Wielkie znaczenie ma, jego zdaniem, ekumeniczne wspó³-
dzia³anie Koœcio³ów na rzecz Europy. Zdecydowana droga chrzeœcijan ku jedno-
œci w pojednanej ró¿norodnoœci mog³aby stanowiæ przyk³ad dla wspó³¿ycia
ró¿nych narodów i kultur w Europie – stwierdza³ w ró¿nych swoich wyst¹pie-
niach. Bp Kasper kilkakrotnie przebywa³ w Polsce. Jako przewodnicz¹cy komisji
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zagranicznej Konferencji Biskupów Niemieckich odwiedzi³ Warszawê w grudniu
1995 z okazji 30. rocznicy wymiany listów miêdzy biskupami polskimi i niemiec-
kimi i prezentowa³ wspólne, wydane z tej okazji „S³owo” obydwu episkopatów.
Do chwili objêcia funkcji w Watykanie bp Kasper wspó³przewodniczy³ te¿ – ze
strony Koœcio³a Niemiec – zespo³owi sta³ych kontaktów Episkopatów Polski i
Niemiec. Po raz ostatni odwiedzi³ Polskê w marcu 2000 z okazji otwarcia Instytu-
tu Ekumenizmu i Badañ nad Integracj¹ na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Opolskiego.

 W pluralistycznym spo³eczeñstwie religie powinny wspó³¿yæ ze sob¹ na
pokojowych zasadach – mówi³ przewodnicz¹cy Europejskiej Rady ¯ydów Mi-
chel Friedman podczas otwarcia dwudniowego spotkania europejskich ¯ydów i
katolików 10 marca w siedzibie UNESCO w Pary¿u. Fakt, ¿e dwie najstarsze re-
ligie monoteistyczne spotykaj¹ siê w pe³nym zaufaniu i prowadz¹ rozmowy, po-
winien stanowiæ sygna³ dla œwiata wspó³czesnego. Gospodarz spotkania, metro-
polita Pary¿a, kard. Jean-Marie Lustiger powiedzia³ na konferencji prasowej, ¿e
dialog miêdzy obiema wspólnotami religijnymi jest jedn¹ z najwa¿niejszych ak-
tualnych spraw po wiekach wzajemnej obcoœci i strasznych niesprawiedliwoœci.
Spotkanie zorganizowa³ Europejski Kongres ¯ydów oraz Komisja ds. dialogu
z judaizmem Konferencji Biskupów Francji. Uczestniczyli w nim wysokiej rangi
przedstawiciele obu wspólnot religijnych z Europy, a tak¿e delegacja rabinów
z USA i Kanady.

 Pod has³em: „Ekumenizm  od tolerancji do dialogu” obradowali w albañ-
skiej Szkodrze w dniach 10-11 marca przewodnicz¹cy 7 konferencji biskupich
regionu Ba³kanów i Europy Po³udniowo-Wschodniej. W wydanym na zakoñcze-
nie obrad komunikacie stwierdzono, ¿e daje siê wyczuæ nowy klimat, który po-
zwala mieæ nadziejê na przezwyciê¿enie istniej¹cych problemów. Niedawne pod-
ró¿e Jana Paw³a II do Rumunii, Grecji i Bu³garii, wzajemne odwiedziny delegacji
ró¿nych Koœcio³ów, wspólne pielgrzymki, wspó³praca zwi¹zana z ró¿nymi pro-
blemami, wspólne poparcie dla obecnoœci wartoœci chrzeœcijañskich w budowie
struktur europejskich wskazuj¹ na pokonywanie przes¹dów i na mo¿liwoœæ kro-
czenia wspóln¹ drog¹. Podczas obrad okr¹g³ego sto³u z udzia³em biskupów i grup
m³odych katolików, prawos³awnych i muzu³manów z Serbii i Czarnogóry, Koso-
wa, Macedonii i Albanii, m³odzi zaproponowali szereg tematów przysz³ego dialo-
gu, m. in. handel ludŸmi i narkotykami, korupcja i potrzeba kszta³towania osób
zdolnych do podejmowania odpowiedzialnoœci politycznej.

 Komitet „Islam w Europie” podsumowa³ sw¹ dzia³alnoœæ na posiedzeniu
w Strasburgu w dniach 13-16 marca. Komitet powo³a³y Rada Konferencji Episko-
patów Europy (CCEE) i Konferencja Koœcio³ów Europejskich (KKE). Celem tej
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inicjatywy jest wspieranie i zachêcanie Koœcio³ów naszego kontynentu do nawi¹-
zywania i utrzymywania stosunków ze wspó³obywatelami-muzu³manami. Za naj-
wa¿niejsze spoœród wspólnych inicjatyw uczestnicy spotkania w Strasburgu uzna-
li konferencjê w Sarajewie w dniach 12-16 wrzeœnia 2001, tu¿ po zamachach ter-
rorystycznych na miasta amerykañskie, co nada³o szczególny wymiar temu
wydarzeniu. Zgromadzi³o ono intelektualistów i przedstawicieli organizacji
chrzeœcijañskich i islamskich. Obradowano na temat „Chrzeœcijanie i muzu³manie
w Europie pluralistycznej”. Opublikowano dwa listy do Koœcio³ów europejskich.
Jeden z nich (z r. 2000) by³ poœwiêcony formacji m³odych chrzeœcijan i muzu³ma-
nów pluralistycznej Europie, a drugi (z r. 2001) – roli Koœcio³ów w spo³eczeñ-
stwie pluralistycznym z punktu widzenia muzu³manów. Wiele uwagi poœwiêcono
europejskiej Karcie Ekumenicznej, uchwalonej przez Koœcio³y naszego konty-
nentu w Strasburgu w 2001 r. Przypomniano, ¿e paragraf 11 tego dokumentu za-
chêca do nasilenia na wszystkich szczeblach spotkañ chrzeœcijañsko-muzu³mañ-
skich i dialogu miêdzy obu religiami oraz do wspólnego zastanawiania siê nad
wiar¹ w jednego Boga i zrozumienia praw cz³owieka. Obradom w Strasburgu
wspó³przewodniczyli o. Hans Vöcking z Belgii – ze strony CCEE i ks. Hans
Klautke z Koœcio³a Ewangelickiego Niemiec – z ramienia KKE.

 Kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrze-
œcijan oraz metropolita Smoleñska i Kaliningradu Cyryl, odpowiadaj¹cy w Pa-
triarchacie Moskiewskim za kontakty z zagranic¹, spotkali siê 19 marca w Gene-
wie – poinformowano w Watykanie. Celem spotkania by³a ocena stanu stosun-
ków miêdzy Koœcio³em Katolickim i Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym.
Podczas szczerej rozmowy uzgodniono prowadzenie dalszych konsultacji w celu
rozwi¹zania problemów istniej¹cych miêdzy obu Koœcio³ami  czytamy w komuni-
kacie po spotkaniu. Rozmowa przewodnicz¹cego Papieskiej Rady i szefa wydzia-
³u kontaktów z zagranic¹ Patriarchatu Moskiewskiego by³a pierwsz¹ na tak wyso-
kim szczeblu od czasu zamro¿enia stosunków miêdzy oboma Koœcio³ami po pod-
niesieniu 11 lutego 2002 r. czterech administratur apostolskich na terenie Rosji do
rangi diecezji.

 Hans Küng, teolog z Tybingi, obchodzi³ 19 marca 75. urodziny. Jestem lo-
jalnym teologiem – zapewni³ niedawno agencjê katolick¹ KNA. Doda³ ¿e gotów
jest pojednaæ siê ze Stolic¹ Apostolsk¹, ale urz¹d nauczycielski te¿ musi dokonaæ
samokrytyki. W grudniu 1979 r., po wieloletnim konflikcie, Kongregacja Nauki
Wiary odebra³a Küngowi prawo nauczania w imieniu Koœcio³a. Pod³o¿em kon-
fliktu by³o kwestionowanie nieomylnoœci papie¿a i podstawowych zasad chrysto-
logii. Ostrzega³ te¿ przed nadmiernym centralizmem Watykanu, opowiada³ siê
m.in. za odnow¹ w Koœciele i otwarciem ekumenicznym, którego celem mia³oby
byæ ponowne zjednoczenie Koœcio³ów. A¿ do przejœcia na emeryturê w 1996 r.
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by³ profesorem zwyczajnym w Tybindze oraz dyrektorem instytutu, ale nie by³
zwi¹zany z ¿adnym wydzia³em. Od wielu lat anga¿uje siê w dialog miêdzy reli-
giami œwiata; by³ te¿ inicjatorem miêdzyreligijnego projektu „etos œwiata”. Uwa-
¿a, ¿e istnieje mo¿liwoœæ pojednania z Watykanem. Jego zdaniem, warunkiem
zbli¿enia do w³adz Koœcio³a jest rozpoczêcie przez urz¹d nauczycielski w Rzymie
samokrytycznego dialogu, a nie zadowalanie siê jedynie dekretowaniem, potêpia-
niem i ingerowaniem. Wyrazi³ nadziejê na pragmatyczne pojednanie. Za pojedna-
niem miêdzy Watykanem a kontrowersyjnym teologiem opowiedzieli siê ostatnio
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Walter Kasper i
przewodnicz¹cy Biskupów Niemieckich kard. Karl Lehmann.

 G³êboki smutek z powodu za³amania siê podejmowanych na ca³ym œwiecie
wysi³ków na rzecz pokoju w Iraku wyrazili zwierzchnicy wspólnot chrzeœcijañ-
skich, nale¿¹cych Rady Koœcio³ów Bliskiego Wschodu (MECC). W oœwiadcze-
niu og³oszonym 23 marca 19 jego sygnatariuszy przypomnia³o, ¿e nad znalezie-
niem pokojowego rozwi¹zania problemu pracowa³o wiele rz¹dów, przywódców
chrzeœcijañskich i muzu³mañskich, Œwiatowa Rada Koœcio³ów i regionalne rady
Koœcio³ów oraz miliony ludzi na ca³ym œwiecie.

 W chwili obecnej (marzec 2003) Rosyjski Koœció³ Prawos³awny liczy 131
eparchii (diecezji), w których dzia³a 155 biskupów, w tym 128 eparchialnych i 27
pomocniczych, ponadto jest 12 hierarchów emerytowanych. Patriarcha Aleksy II
na eparchialnym spotkaniu duchowieñstwa stolicy Rosji poinformowa³ dalej, ¿e
w Koœciele tym dzia³a 614 klasztorów, w tym 295 mêskich i 319 ¿eñskich. Na
terenie Rosji (a wiêc bez Ukrainy) istnieje 16 295 parafii, obs³ugiwanych przez
14 000 ksiê¿y i 3480 diakonów. Koœció³ dysponuje 5 akademiami duchownymi,
32 seminariami, 43 szko³ami duchownymi, 1 Instytutem Teologicznym, 2 uniwer-
sytetami prawos³awnymi, 6 duszpasterskimi kursami przygotowawczymi i 2 epar-
chialnymi ¿eñskimi szko³ami duchownymi.

 Przed wybuchem konfliktu islamsko-chrzeœcijañskiego na skutek wojny
w Iraku ostrzeg³ ekumeniczny patriarcha Konstantynopola. Muzu³manie na Bli-
skim Wschodzie mog¹ powiedzieæ, ¿e chrzeœcijanie, którzy przyszli z Zachodu,
zabijali nasze dzieci, kobiety, nasz naród i niewinnych ludzi i dlatego musimy
z nimi walczyæ  powiedzia³ Bart³omiej I w radiu BBC. Honorowy zwierzchnik
œwiatowego prawos³awia uwa¿a, ¿e to ONZ powinna znaleŸæ ostateczne i pokojo-
we rozwi¹zanie konfliktu irackiego.

 Podczas kwietniowego posiedzenia Komisji ds. Misji Œwiatowej i Ewange-
lizacji Œwiatowej Rady Koœcio³ów ustalono, ¿e najbli¿sza Œwiatowa Konferencja
ds. Misji i Ewangelizacji odbêdzie siê w dniach od 12 do 19 maja 2005 r. w Ate-



188

KRONIKA

nach. Przyjêto te¿ temat g³ówny obrad: „Powo³ani w Chrystusie, aby byæ wspólno-
tami pojednania i uzdrowienia”. Oczekuje siê przybycia 500 uczestników. Poprzed-
nia tego typu konferencja odby³a siê w 1996 r. w Salvadar de Bahia w Brazylii.

 Papie¿ Jan Pawe³ II przyj¹³ 11 kwietnia na audiencji prywatnej prezydenta
Œwiatowej Federacji Luterañskiej, bp. Christiana Krause. W okolicznoœciowym
przemówieniu bp Krause wezwa³ do intensywnego przezwyciê¿ania jeszcze ist-
niej¹cych ró¿nic miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim i Koœcio³ami luterañski-
mi, które uniemo¿liwiaj¹ wspólnotê Wieczerzy Pañskiej. Podkreœli³, ¿e Koœcio³y
luterañskie zdaj¹ sobie sprawê z problemów, które powstrzymuj¹ Koœció³ rzym-
skokatolicki przed zapewnieniem luteranom goœcinnoœci eucharystycznej w taki
sposób, w jaki mog¹ to ju¿ uczyniæ Koœcio³y luterañskie w odniesieniu do katoli-
ków. Nasze wspólnoty czekaj¹ na ten widzialny znak i na to ¿ywe doœwiadczenie
jednoœci w Chrystusie – podkreœli³ prezydent ŒFL. Zwróci³ uwagê, ¿e sakrament
chrztu, jako podstawowe Ÿród³o jednoœci, powinien byæ dzisiaj przedmiotem
wspólnego zainteresowania. Dziêki temu dostrze¿emy, ¿e jednoœæ Koœcio³a jest
prawdziwym owocem owej zbawczej jednoœci, która ju¿ dzisiaj jest nam darowa-
na w Chrystusie. Zarówno wed³ug luterañskiego jak katolickiego rozumienia ist-
nieje œcis³a ³¹cznoœæ miêdzy sakramentem chrztu a sakramentem Wieczerzy Pañ-
skiej. Przez chrzest zostajemy prawdziwie w³¹czeni do Cia³a Chrystusa i ta
wspólnota z Chrystusem jest w³aœnie t¹, któr¹ celebrujemy w Eucharystii –
stwierdzi³ w konkluzji bp Krause.

 Dnia 17 kwietnia, w Wielki Czwartek, papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ swoj¹
czternast¹ encyklikê zatytu³owan¹: „Ecclesia de Eucharistia. O Eucharystii
w ¿yciu Koœcio³a”, w której zdecydowanie odrzuca mo¿liwoœæ wspólnej Wiecze-
rzy Pañskiej miêdzy katolikami i ewangelikami (por. tekst „Wspólnota Wieczerzy
Pañskiej” zamieszczony w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

 Dnia 27 kwietnia zmar³a nagle w wieku 73 lat znana niemiecka teolo¿ka
ewangelicka i poetka Dorothee Sölle. W referacie, wyg³oszonym podczas VI
Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Vancouver (Kanada) w
1983 r. zatytu³owanym „¯ycie w swojej pe³ni” opisa³a ¿ycie tzw. Pierwszego
Œwiata (Zachodu) jako ¿ycie bez duszy w œwiecie. Zaapelowa³a, aby nawi¹zaæ do
proroków starotestamentowych i przyswoiæ sobie ich wizjê sprawiedliwego ³adu
w œwiecie. Jej krytyka postawy charakteryzuj¹cej siê mocnym przywi¹zaniem do
dóbr materialnych znajdowa³a pozytywne przyjêcie szczególnie wœród ludzi m³o-
dych i kobiet. Swemu zaanga¿owaniu na rzecz sprawiedliwoœci dawa³a wyraz do
ostatnich chwil swego ¿ycia. Biskup Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Dolnej
£aby, Bärbel Wartenberg-Potter podczas wieczoru upamiêtniaj¹cego ¿ycie i dzie-
³o Sölle podkreœli³a jej zaanga¿owanie na rzecz szeroko pojêtego ekumenizmu:
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Posiada³a ona kwalifikacje, które s¹ potrzebne bezwarunkowo w dzia³alnoœci na
rzecz œwiatowej ekumenii: wiarê w to, ¿e ró¿norodnoœæ jest w pierwszym rzêdzie
cudownym Ÿród³em bogactwa i ¿ywotnoœci.

 Protestanci szwajcarskiego kantonu Zurych publicznie przeprosili za prze-
œladowania, jakim w XVI w. poddali anabaptystów  reprezentantów radykalnego
nurtu Reformacji. Ich potomkowie, znani jako mennonici i amisze, mieszkaj¹ dzi-
siaj g³ównie w Ameryce Pó³nocnej. Podczas nabo¿eñstwa w katedrze w Zurychu
w dniu 3 maja ewangelicy reformowani Szwajcarii oraz mennonici i amisze z
USA podali sobie d³onie na znak przyjaŸni i pojednania. Prezydent kantonalnego
Koœcio³a Reformowanego Zurychu, ks. Ruedi Reich powiedzia³ przy tej okazji,
¿e Koœcio³y reformowane Szwajcarii przeœladowa³y anabaptystów. Ta niesprawie-
dliwoœæ, jaka spotka³a ich przed wiekami, by³a zdrad¹ Ewangelii, czymœ, o czym
mówimy dziœ z przera¿eniem. Biskup Ben Girod, przywódca amiszów z Montany,
zwróci³ siê do ewangelików reformowanych nastêpuj¹cymi s³owami: W imieniu
mego ludu przebaczamy wam w imieniu Jezusa. W Nim znajdujemy si³ê do wypo-
wiadania s³ów przebaczenia, b³ogos³awieñstwa i mi³oœci.

 Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Walter
Kasper uwa¿a, ¿e ekumenizm nie powinien siê ograniczaæ do dialogu miêdzy ka-
tolikami i protestantami. Podczas spotkania w Würzburgu 4 maja zaapelowa³ o
ekumeniczne rozszerzenie na Wschód, gdy¿ – jego zdaniem – problemy zwi¹zane
z podzia³ami bêdzie mo¿na pokonaæ tylko wówczas, gdy Koœcio³y tradycji
wschodniej i zachodniej zbli¿¹ siê do siebie. Takie zbli¿enie Koœcio³ów Wschodu
i Zachodu przyczyni siê do szybszej integracji politycznej Europy Wschodniej i
Zachodniej – powiedzia³ kard. Kasper. Podczas spotkania z niemieckimi hierar-
chami skrytykowa³ dyskusje ekumeniczne w tym kraju, które s¹ zawê¿one do dia-
logu miêdzy katolikami a protestantami, i dlatego w spotkaniu z Koœcio³ami tra-
dycji wschodniej pojawiaj¹ siê problemy natury kulturowej i mentalnej. Mimo to
w ostatnim okresie czasu daj¹ siê odnotowaæ wyraŸne oznaki odprê¿enia. Kard.
Kasper wymieni³ przede wszystkim postêp w dialogu z Koœcio³em Grecji oraz
z Koœcio³ami prawos³awnymi w Rumunii, Serbii i Bu³garii. Jednoczeœnie prze-
wodnicz¹cy Papieskiej Rady zwróci³ uwagê, ¿e ze wzglêdu na wiele jeszcze
otwartych problemów w chwili obecnej nie jest mo¿liwa wspólnota eucharystycz-
na z Koœcio³ami wyros³ymi z Reformacji. Eucharystia jest czymœ wiêcej ni¿ tylko
bratersk¹ uczt¹, do której zaprasza Jezus na zasadzie powszechnej goœcinnoœci,
stwierdzi³ kard. Kasper. Doda³, ¿e warunkiem tej wspólnoty sto³u jest wspólnota
wiary. Mówienie o tym otwarcie nie jest powodem do rezygnacji, lecz impulsem
do dalszej pracy. Kard. Kasper ostrzeg³ przed rezygnacj¹ w ekumenizmie. Jego
zdaniem, radoœæ z tego, co mo¿na wspólnie osi¹gn¹æ, uskrzydla, podczas gdy fru-
stracja tym, co jest jeszcze niemo¿liwe powoduje zniechêcenie do dalszej pracy.
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Œwiatu nie s¹ potrzebne nasze zjednoczone frustracje, bo tego ma sam doœæ;
o wiele bardziej œwiat potrzebuje i oczekuje naszego wspólnego œwiadectwa rado-
snej i wyzwalaj¹cej nowiny – powiedzia³ watykañski hierarcha.

 W dniach 5-12 maja odby³o siê w Bari (W³ochy) doroczne posiedzenie
Wspólnej Grupy Roboczej Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów. Podczas tygodniowego spotkania dyskutowano nad projektem dokumen-
tu o eklezjologicznych skutkach sakramentu chrztu, czyli o zwi¹zkach miêdzy
przyjêciem go a przynale¿noœci¹ do konkretnej wspólnoty koœcielnej. Omawiano
równie¿ projekt dokumentu na temat natury i celu dialogu ekumenicznego oraz
udzia³u katolików w krajowych i regionalnych radach Koœcio³ów. Wnioski w tych
sprawach zostan¹ przedstawione w czasie planowanego na luty 2006 r. IX Zgro-
madzenia Ogólnego ŒRK w brazylijskim Porto Alegre, w którym jako obserwato-
rzy wezm¹ udzia³ przedstawiciele Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.
Z Polski w sk³ad Wspólnej Grupy Roboczej wchodzi abp Józef ¯yciñski – metro-
polita lubelski.

 Na zaproszenie najwy¿szego patriarchy i katolikosa wszystkich Ormian
Karekina II przyby³ 7 maja do Armenii zwierzchnik Gruziñskiego Koœcio³a Pra-
wos³awnego katolikos-patriarcha Eliasz II. Towarzyszyli mu metropolici, biskupi
i ksiê¿a tego Koœcio³a. Witaj¹c swych goœci Karekin II wspomnia³ o wielowieko-
wych wiêzach ³¹cz¹cych oba narody i oba Koœcio³y. Podkreœli³, ¿e cz³onkowie
narodu ormiañskiego zawsze czuli siê wolni i bezpieczni w chrzeœcijañskiej Gru-
zji, budowali cerkwie i klasztory, szko³y i teatry oraz zak³adali organizacje dobro-
czynne. Dzisiaj równie¿, znajduj¹c siê pod ¿yczliw¹ opiek¹ pañstwa gruziñskiego,
Koœció³ i naród – Ormianie mieszkaj¹cy w Gruzji – maj¹ rozleg³e mo¿liwoœci pe³-
nego prze¿ywania swego ¿ycia narodowo-koœcielnego – stwierdzi³ zwierzchnik
Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego. Obecna wizyta patriarchy-katolikosa
Eliasza II w Armenii by³a pierwszym od wieków tego rodzaju wydarzeniem we
wzajemnych stosunkach.

 Ekumenizm znajduje siê w decyduj¹cej i prze³omowej fazie, uwa¿a kardyna³
Walter Kasper. Opiniê tê wyrazi³ przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan 10 maja podczas nadania mu w Niemczech doktoratu honorowego.
Kard. Kasper zastrzeg³, ¿e taki stan rzeczy nie jest oznak¹ niepowodzenia ekumeni-
zmu, lecz przeciwnie  skutkiem jego ogromnego sukcesu. Wynika to st¹d, ¿e chrze-
œcijanie ró¿nych wyznañ, którzy siê ju¿ do siebie zbli¿yli, bardziej ni¿ inni odczu-
waj¹ to, co ich dzieli. Zdaniem kard. Kaspera wskazywanie na istniej¹ce ró¿nice nie
oznacza, ¿e jest to koniec dialogu ekumenicznego, lecz stanowi wyzwanie do bar-
dziej intensywnego jego prowadzenia. Niemiecki hierarcha podkreœli³, ¿e w czasach
globalizacji ekumenizm nie ma realnej alternatywy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ekume-
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nizm nie polega na dzia³alnoœci dyplomatycznej, ani te¿ czysto akademickiej wy-
mianie myœli, lecz jest to proces duchowy. Jego celem nie jest nawracanie na inne
wyznanie, lecz nawrócenie do Chrystusa. Sylwetkê i dokonania nowego doktora
honoris causa przedstawi³ przewodnicz¹cy Konferencji Biskupów Niemieckich,
kard. Karl Lehmann. Podkreœli³, ¿e kard. Kasper jest jednym z najwybitniejszych
teologów w Koœciele katolickim Niemiec. Przewodnicz¹cy Rady Koœcio³ów Ewan-
gelickich w Niemczech, Manfred Kock zwróci³ uwagê, ¿e kard. Kasper jest jednym
z najwiêkszych budowniczym mostów w ekumenizmie. Nie jest on obroñc¹ lodowej
ery ekumenizmu, lecz rzecznikiem jego wiosny.

 Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr Konrad Raiser,
przebywa³ w dniach 11-17 maja w Brazylii w celu oficjalnego rozpoczêcia przy-
gotowañ do IX Zgromadzenia Ogólnego ŒRK, które obradowaæ bêdzie w Porto
Alegre od 14 do 23 lutego 2006 r. na terenie tamtejszego Uniwersytetu Papieskie-
go. Przy tej okazji ks. dr Raiser, w towarzystwie przywódców Koœcio³ów brazy-
lijskich, z³o¿y³ wizytê nowowybranemu prezydentowi kraju Luizowi Inacio Lula
da Silva, zapraszaj¹c go do uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym. Zaproszenie
zosta³o przyjête z zadowoleniem. Bp Dom Sinesio Bohn w imieniu Konferencji
Biskupów Brazylii zapowiedzia³ aktywne uczestnictwo miejscowego Koœcio³a
Rzymskokatolickiego w przygotowaniach i przebiegu Zgromadzenia Ogólnego.
Koœció³ ten jest cz³onkiem Krajowej Rady Koœcio³ów Chrzeœcijañskich Brazylii,
która zaprosi³a ŒRK do Porto Alegre. Cz³onkami ŒRK w Brazylii s¹: Koœció³
Ewangelicki Wyznania Luterañskiego, Chrzeœcijañski Koœció³ Reformowany,
Episkopalny Koœció³ Anglikañski, Koœció³ Metodystyczny i Zjednoczony Koœció³
Prezbiteriañski.

 Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola potwierdzi³ poparcie dla Patriar-
chatu Moskiewskiego w sporze z Watykanem. W rozmowie z w³oskim dziennikiem
„Il Foglio” honorowy zwierzchnik œwiatowego prawos³awia Bart³omiej I powie-
dzia³, ¿e utworzenie katolickich diecezji w Rosji nie s³u¿y zapewnieniu wiernym
opieki duchowej, lecz jest wykorzystywaniem s³aboœci przeœladowanego przez
dziesiêciolecia miejscowego Koœcio³a prawos³awnego. Z kolei wspólnota grecko-
katolicka na Ukrainie nie stanowi g³ównego problemu w stosunkach miêdzy oboma
Koœcio³ami, lecz „bez w¹tpienia jest jednym z wielu nieporozumieñ”. „Koœció³ ka-
tolicki w przypadku grekokatolików  tak w przesz³oœci, jak i teraz  pos³uguje siê
metodami tego œwiata”  doda³ Bart³omiej I. Jednoczeœnie apele Jana Paw³a II o d¹-
¿enie do jednoœci obu od³amów chrzeœcijañstwa okreœli³ jako „prawdziwe”, a sto-
sunki miêdzy katolikami a prawos³awnymi w ostatnich latach  wyraŸnie lepsze.
Warunkiem jednoœci jest jednak wyrzeczenie siê przez Koœció³ katolicki „nowoœci”,
jakie wprowadzi³ po schizmie w 1054 r. (m.in. dogmat o prymacie i nieomylnoœci
papie¿a czy powstanie Koœcio³a greckokatolickiego).
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 Koœció³ Prezbiteriañski Szkocji podczas swojego Synodu Generalnego
w dniu 19 maja zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów (384 do 99) odrzuci³ plan
utworzenia z trzema innymi partnerami „Koœcio³a zjednoczonego”. G³ównym
powodem sprzeciwu by³ pomys³ wprowadzenia w Koœciele zjednoczonym urzê-
du biskupa. Zdaniem opozycjonistów oznacza³oby to zerwanie z przesz³o czte-
rowiekow¹ tradycj¹ prezbiteriañsk¹. Poza Koœcio³em prezbiteriañskim, który
jest najwiêkszym Koœcio³em Szkocji (ok. 40 % wszystkich chrzeœcijan), do no-
wego Koœcio³a mia³y przyst¹piæ: Szkocki Koœció³ Episkopalny (anglikañski),
Koœció³ Metodystyczny i Zjednoczony Koœció³ Reformowany.

 W Watykanie odby³o siê katolicko-prawos³awne sympozjum na temat pa-
pieskiego prymatu (21-24 maja). Odpowiadaj¹c na apel Jana Paw³a II o prze-
myœlenie na nowo znaczenia prymatu, sformu³owany w encyklice „Ut unum
sint” (1995), siedmiu katolickich i dziewiêciu prawos³awnych teologów oma-
wia³o m.in. kwestie biblijnych podstaw prymatu, nauczania Ojców Koœcio³a
na ten temat oraz roli biskupa Rzymu na soborach ekumenicznych. Stronê
prawos³awn¹ reprezentowali przedstawiciele Patriarchatu Ekumenicznego
z Konstantynopola, greckiego patriarchatu Antiochii, patriarchatów Serbii i Ru-
munii oraz Koœcio³ów prawos³awnych Grecji i Bu³garii. Sympozjum, które od-
by³o siê „za zamkniêtymi drzwiami”, zorganizowa³a Papieska Rada ds. Jedno-
œci Chrzeœcijan.

 Rosyjski Koœció³ Prawos³awny (RKP) kategorycznie nie zgadza siê z de-
cyzj¹ o utworzeniu katolickich diecezji w Kazachstanie. Patriarchat Moskiewski
podkreœli³, ¿e posuniêcie Watykanu to jeszcze jeden cios wymierzony w stosunki
miêdzy prawos³awiem a katolicyzmem, który oznacza faktyczn¹ rezygnacjê z
dialogu. Patriarchat twierdzi, ¿e Stolica Apostolska podjê³a decyzjê bez jakich-
kolwiek konsultacji z RKP, mimo ¿e zdecydowana wiêkszoœæ chrzeœcijan Ka-
zachstanu tradycyjnie pozostaje pod jego kanoniczn¹ jurysdykcj¹. Patriarchat
podwa¿y³ tak¿e autentycznoœæ ikony Matki Boskiej Kazañskiej, któr¹ Jan
Pawe³ II pragn¹³by zwróciæ prawos³awnym podczas najbli¿szej wizyty w Kaza-
niu. Uwa¿a, ¿e ekspertyza dokonana w kwietniu w Watykanie przez specjali-
stów z rosyjskiego ministerstwa kultury wykaza³a, ¿e obraz znajduj¹cy siê
w apartamentach papieskich jest kopi¹ wykonan¹ przez prowincjonalnego ma-
larza w XVIII w. wed³ug modelu z koñca XVII lub pocz¹tku XVIII w. Zwrot tej
ikony nie mo¿e byæ uwa¿any za powód wizyty Jana Paw³a II w Rosji – oœwiad-
czy³ RKP. Tymczasem 22 maja w Karagandzie odby³o siê pierwsze posiedzenie
nowo utworzonej, pierwszej w historii Konferencji Biskupów Katolickich Ka-
zachstanu. Przewodnicz¹cym Episkopatu wybrano arcybiskupa Astany Toma-
sza Petê, jego zastêpc¹  biskupa Karagandy Jana Paw³a Lengê, a sekretarzem
generalnym  biskupa A³ma Aty Henry’ego T. Howanca.
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 Jan Pawe³ II spotka³ siê z delegacj¹ Bu³garskiego Koœcio³a Prawos³awne-
go. Okazj¹ by³o przekazanie 24 maja rzymskiego koœcio³a pw. œwiêtych mêczen-
ników Wincentego i Anastazego prawos³awnej wspólnocie tego kraju. Wydarze-
nie to papie¿ nazwa³ wymownym przyk³adem koœcielnego dzielenia siê, które
mi tak bardzo le¿y na sercu.

 Opcja na rzecz ekumenizmu jest nieodwo³alna i nieodwracalna  powie-
dzia³ kard. Walter Kasper podczas odbywaj¹cego siê w Berlinie I Ekumenicznego
Dnia Koœcio³ów Niemiec (30 maja). Zdaniem przewodnicz¹cego Papieskiej Rady
ds. Jednoœci Chrzeœcijan, ró¿norodnoœæ wyznañ nie jest bogactwem, ale skanda-
lem, który podtrzymujemy wbrew woli Chrystusa. Jego zdaniem, potrzebny jest
ekumenizm w prawdzie, w którym chodzi nie o nawrócenie z jednego wyznania
na drugie, lecz o d³ug¹ drogê dialogu i wspólnego poszukiwania. Kardyna³ pod-
kreœli³, ¿e dziœ jest jeszcze za wczeœnie na interkomuniê (brakuje przede wszyst-
kim argumentów teologicznych), choæ istniej¹ indywidualne sytuacje, z których
rozwi¹zywaniem nie mo¿na czekaæ na ogólne wyjaœnienia. Mimo zakazu prakty-
kowania interkomunii przez katolików, przypomnianego w po³owie kwietnia
w najnowszej encyklice Jana Paw³a II „Ecclesia de Eucharistia”, jeden z duchow-
nych katolickich podczas Ekumenicznych Dni Koœcio³a odprawi³ Mszê œw., pod-
czas której zaprosi³ wszystkich uczestników (równie¿ ewangelików) do Sto³u
Pañskiego. Z kolei inny duchowny katolicki przyst¹pi³ publicznie do komunii œw.
podczas uroczystoœci Wieczerzy Pañskiej sprawowanej przez ewangelików. Obaj
duchowni zostali zasuspendowani przez swoich biskupów diecezjalnych.

 Z inicjatywy Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu im. Arystotelesa w Sa-
lonikach w dniach 1-3 czerwca odby³o siê miêdzynarodowe sympozjum pod ha-
s³em: „Teologia prawos³awna i dialog ekumeniczny: problemy i perspektywy”.
Uczestnicy sympozjum wystosowali apel do zwierzchników Koœcio³ów: bu³gar-
skiego i gruziñskiego o rozwa¿enie mo¿liwoœci ich powrotu do œwiatowej rodziny
ekumenicznej. Oba te Koœcio³y wyst¹pi³y w 1998 r. z Œwiatowej Rady Koœcio³ów
i Konferencji Koœcio³ów Europejskich. Zwierzchnik Greckiego Koœcio³a Prawo-
s³awnego arcybiskup Christodoulos stwierdzi³ podczas sympozjum, ¿e mimo ne-
gatywnych doœwiadczeñ poczynionych w minionych latach, spogl¹damy z optymi-
zmem w przysz³oœæ dialogów teologicznych i ogólnie na nasz¹ wspó³pracê z nie-
prawos³awnymi braæmi i siostrami. Odnoœnie do samego dialogu arcybiskup
powiedzia³: nie wolno nam powstrzymywaæ dialogu i zrywaæ mostów komunikacji
miêdzy chrzeœcijanami. Stwierdzi³ te¿ samokrytycznie: Jeœli my, prawos³awni, je-
steœmy obojêtni i dobrowolnie stoimy z boku, lub jeœli kierujemy siê w¹skim inte-
resem naszego Koœcio³a lokalnego, wówczas nie wypada nam u¿alaæ siê nad sytu-
acj¹ w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów. To, co z³e nie zawsze znajduje siê po tamtej
stronie. Na zakoñczenie sympozjum g³os zabra³ sekretarz generalny ŒRK,
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ks. dr Konrad Raiser, który mówi³ o znaczeniu prawos³awnego wk³adu do pracy
ŒRK. – Bezpoœrednio po zakoñczeniu sympozjum, w dniach od 4 do 7 czerwca,
równie¿ w Salonikach obradowa³ po raz pierwszy Komitet Koordynacyjny Komi-
sji Nadzwyczajnej ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach Œwia-
towej Rady Koœcio³ów.

 3 czerwca minê³a 40. rocznica œmierci papie¿a Jana XIII, który dokona³
ekumenicznego otwarcia w Koœciele rzymskokatolickim. Jego decyzja w sprawie
zwo³ania II Soboru Watykañskiego, og³oszona 25 stycznia 1959 r., mia³a okazaæ
siê prze³omowym wydarzeniem w ¿yciu samego Koœcio³a katolickiego jak
i w okreœleniu jego stosunku do otaczaj¹cego œwiata, wyznawców innych religii i
œwiatopogl¹dów, a w szczególnoœci wobec cz³onków innych Koœcio³ów i Wspól-
not chrzeœcijañskich. Jan XXIII zdo³a³ otworzyæ i przewodniczyæ I sesji plenarnej
Soboru w paŸdzierniku 1962 r. Jego zgon nast¹pi³ w trakcie przygotowañ do II
sesji plenarnej.

 Na pozytywn¹ zmianê polityki rz¹dku tureckiego w kwestii wolnoœci reli-
gijnej zwróci³ uwagê patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bart³omiej I. Ho-
norowy zwierzchnik prawos³awia wypowiedzia³ siê na ten temat w czasie
uroczystoœci ku czci XVIII-wiecznego mêczennika Jana w Urgup w œrodkowej
Turcji. Po raz ostatni patriarcha Konstantynopola sprawowa³ tam liturgiê 80 lat
temu. Potem Turcy wysiedlili ludnoœæ prawos³awn¹, która wywioz³a relikwie
mêczenników do Grecji. Dopiero w tym roku w³adze tureckie zezwoli³y na
wznowienie uroczystoœci. Oprócz Bart³omieja wziêli w nich udzia³ dwaj inni
prawos³awni patriarchowie: Piotr VII z Aleksandrii i Eliasz II z Gruzji. Przybyli
te¿ przedstawiciele Koœcio³a prawos³awnego Serbii i Rumunii oraz liczne
pielgrzymki z Grecji, Gruzji i Rosji. Bart³omiej I poinformowa³, ¿e wkrótce
zostanie ponownie otwarta prawos³awna szko³a teologiczna w Chalki ko³o
Stambu³u, która przez 30 lat by³a zamkniêta. Ponadto rz¹d turecki przygotowuje
ustawê, maj¹c¹ zezwoliæ chrzeœcijanom na budowê nowych koœcio³ów. Przez
ostatnich 80 lat by³o to w Turcji zakazane.

 Przedstawiciele niektórych klasycznych Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych
oraz delegaci Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych zebrali siê w San
Juan w Puerto Rico w dniach 5 -11 czerwca. Spotkanie to odbywa³o siê w ramach
drugiej ju¿ piêcioletniej rundy miêdzynarodowego dialogu na temat:
“Doœwiadczenie chrzeœcijañskiej wiary i ¿ycia”, która rozpoczê³a siê w 2002 r.
Pierwsza piêcioletnia sesja dialogu teologicznego (1996-2000) mia³a jako temat
“S³owo i Duch, Koœció³ i œwiat”. Tematem tegorocznego spotkania by³a relacja
pomiêdzy doœwiadczeniem a podstawowymi elementami chrzeœcijañskiego ¿ycia.
Dyskusja skupia³a siê g³ównie na sposobach wyrazu i praktyce chrzeœcijañskiego
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uczniostwa. Zosta³y zaprezentowane trzy teksty stanowi¹ce podstawê wspólnego
pog³êbienia problemu: zbiór krótkich wypowiedzi na temat chrzeœcijañskiego ¿ycia
pochodz¹cych z klasycznych i wspó³czesnych pism reformowanych, studium
“Wzrastanie w ¿yciu chrzeœcijañskiej wiary” przegotowane przez Koœció³ Prezbite-
riañski w USA ze strony reformowanej oraz dokument “Z moc¹ wobec mocy – za-
pomniana rola prze³omu w wesleyañskim i zielonoœwi¹tkowym uczniostwie” przy-
gotowany przez Cheryl Bridges Johnsa ze strony zielonoœwi¹tkowej. Nastêpne spo-
tkanie w ramach dialogu zielonoœwi¹tkowo – reformowanego bêdzie kontynuowaæ
temat uczniostwa w kontekœcie rozeznania i dyscypliny w chrzeœcijañskim ¿yciu i
dzia³aniu. Spotkanie odbêdzie siê w RPA we wrzeœniu 2004 r.

 Gustavo Gutiérrez, ojciec teologii wyzwolenia, ukoñczy³ 8 czerwca 75 lat.
Pojêcie to uku³ on w 1969 r. podczas pewnego przemówienia. Dwa lata póŸniej
wyda³ ksi¹¿kê pod tym tytu³em, która sta³a siê bestsellerem t³umaczonym na wie-
le jêzyków œwiata (ukaza³a siê równie¿ w jêzyku polskim). Problem, który od
pocz¹tku nurtowa³ Gutiérreza, brzmia³: jak mo¿na wiarygodnie zwiastowaæ
ubogim, ¿e Bóg ich kocha. Biedni i ludzie z marginesu stali siê centralnym
tematem jego refleksji teologicznej i dzia³alnoœci praktycznej. Ubóstwo, które jest
zjawiskiem nie tylko ekonomicznym lub socjalnym, lecz „wielowymiarowym”,
trzeba – jego zdaniem – przezwyciê¿yæ. Byæ chrzeœcijaninem oznacza stawaæ po
stronie ubogich i ¿yæ w solidarnoœci z nimi. Nie jest to tylko problem chrzeœcijan
w krajach Trzeciego Œwiata, lecz tak¿e centralna kwestia dla chrzeœcijan w
Pierwszym Œwiecie. Gustavo Gutiérrez uchodzi dzisiaj najwybitniejszego
reprezentanta teologii wyzwolenia. Jego idee teologiczne przeniknê³y do
oficjalnych dokumentów Koœcio³a. Dla niektórych biskupów i konferencji
biskupich w Ameryce £aciñskiej sta³ siê wp³ywowym doradc¹. Jednak w
Watykanie posiada wielu przeciwników wœród kurialistów, podobnie zreszt¹ jak
inny jego s³ynny kolega brazylijski Leonardo Boff. Niepowodzeniem zakoñczy³y
siê wszystkie próby zmierzaj¹ce do potêpienia jego pogl¹dów. Istotn¹ rolê
odegra³a tutaj interwencja niemieckiego teologa soborowego Karla Rahnera,
który krótko przed swoj¹ œmierci¹ (1984) w liœcie do Gutiérreza zapewni³, ¿e
reprezentuje on teologiê w pe³ni prawowiern¹. Gustavo Gutiérrez ¿yje dzisiaj
jako kap³an w ubogiej parafii w Limie. Posiada on doktoraty honorowe ró¿nych
uniwersytetów na œwiecie.

 Prezydenci Œwiatowej Rady Koœcio³ów og³osili z okazji Œwiêta Zes³ania
Ducha Œwiêtego (8 czerwca) orêdzie, w którym stwierdzaj¹, ¿e w œwiecie pe³nym
winy, w którym zafa³szowuje siê prawdê, podkopywane s¹ warunki ¿yciowe ludzi
w którym mo¿emy rozpoznaæ znamiona œmierci, wo³amy ponownie o Pomocnika,
Ducha Œwiêtego, gdy¿ tylko On mo¿e o¿ywiæ i nadaæ cechy autentycznoœci naszej
s³u¿bie Bo¿ej, naszej dzia³alnoœci i naszemu œwiadectwu. Tylko przez tak¹ odnowê
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doœwiadczamy nowego stworzenia w Chrystusie i wspólnoty Ducha Œwiêtego.
W konkluzji prezydenci stwierdzaj¹: Prazbór wiedzia³, co oznacza bycie miêdzy-
narodow¹, multikulturow¹ i wielojêzyczn¹ wspólnot¹. W Dnia Zes³ania Ducha
Œwiêtego ludzi z najodleglejszych krañców znanej wówczas ziemi s³yszeli g³os
Ewangelii i uwierzyli w Dobr¹ Nowinê o Jezusie Chrystusie. W naszych ekume-
nicznych d¹¿eniach nie wolno nam nigdy traciæ odwagi. Duch Œwiêty, Pomocnik,
doda nam si³ do mi³owania tych, którzy s¹ inni ni¿ my, On te¿ zespoli nas w jedn¹
rodzinê. Wprawdzie rodzina ta jest bogata w ludzk¹ ró¿norodnoœæ, jednak przez
³askê Bo¿¹ jesteœmy powo³ani do mówienia jednym g³osem, odczuwania jednym
sercem i dzia³ania w jednoœci.

 Pod has³em: „Jezus Chrystus uzdrawia i jedna: nasze œwiadectwo w Euro-
pie”  w dniach od 25 czerwca do 2 lipca obradowa³o w Trondheim (Norwegia)
XII Zgromadzenie Ogólne Konferencji Koœcio³ów Europejskich (o przebiegu ob-
rad informujemy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”) .

 Jako biskup Rzymu i nastêpca Piotra ponawiam dziœ ca³kowit¹ gotowoœæ
do oddania mojej osoby na s³u¿bê komunii wszystkich uczniów Chrystusa  powie-
dzia³ papie¿ Jan Pawe³ II podczas Mszy sprawowanej w uroczystoœæ œwiêtych
Piotra i Paw³a (29 czerwca). W czasie Eucharystii papie¿ poœwiêci³ paliusze, któ-
re przekaza³ czterdziestu nowym arcybiskupom metropolitom, mianowanym
w ostatnich dwunastu miesi¹cach. W uroczystoœci tradycyjnie uczestniczy³a pra-
wos³awna delegacja z Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola. Zdaniem
papie¿a, wymiana delegacji, z okazji uroczystoœci œw. Andrzeja w Konstantyno-
polu i œwiêtych Piotra i Paw³a w Rzymie, sta³a siê wymownym znakiem naszego
zaanga¿owania na rzecz osi¹gniêcia pe³nej jednoœci. Pan, który zna nasze s³abo-
œci i wahania, obiecuje sw¹ pomoc w przezwyciê¿eniu przeszkód, jakie uniemo¿li-
wiaj¹ nam celebracjê jednej Eucharystii  mówi³ Jan Pawe³ II. Patriarcha Konstan-
tynopola Bart³omiej I, w liœcie do Jana Paw³a II z okazji uroczystoœci œw. Piotra i
Paw³a podkreœli³, ¿e ju¿ teraz doœwiadczamy wiêzów pokoju i mi³oœci, które s¹
koniecznym warunkiem postêpów w dialogu teologicznym. Bart³omiej doda³ jed-
nak, ¿e obie wspólnoty nie doœwiadczaj¹ jeszcze pe³nej jednoœci w wierze, która
jest warunkiem wspólnej liturgii.
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 Biskup drohiczyñski Antoni Dydycz pozdrowi³ wszystkich prawos³awnych
– biskupów, ksiê¿y i œwieckich – którzy wraz z katolikami zamieszkuj¹ na tej sa-
mej podlaskiej ziemi. Zgodnie z kilkuletni¹ tradycj¹ katolicki biskup przekaza³
prawos³awnym najserdeczniejsze pozdrowienia i gor¹ce braterskie ¿yczenia.
Zgodnie z kalendarzem juliañskim, prawos³awni obchodzili Bo¿e Narodzenie 6
stycznia. W tym œwiêtym czasie Bo¿ego Narodzenia pragniemy z g³êbi serca witaæ
naszego Zbawiciela, który przychodzi na œwiat – napisa³ bp Dydycz. ¯yczy³ pra-
wos³awnym, aby œwiêta Bo¿ego Narodzenia i sta³a obecnoœæ Jezusa wœród nas
wnosi³a w nasze ¿ycie najwiêcej nadziei, a chwa³a Bo¿a równie¿ dziêki naszej
wierze i pobo¿noœci dociera³a do wszystkich dziedzin ludzkiego ¿ycia, nadaj¹c im
zbawczy wymiar.

 Abp Stanis³aw G¹decki prze³ama³ siê 14 stycznia op³atkiem z duchownymi
szeœciu innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, jakie dzia³aj¹ w Wielkopolsce.
W ¿yczeniach powiedzia³, ¿e okres Bo¿ego Narodzenia przypomina wszystkim
ludziom o d¹¿eniu do jednoœci. Na zaproszenie metropolity poznañskiego do jego
rezydencji na historycznym Ostrowie Tumskim przybyli duchowni Koœcio³ów:
prawos³awnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-metodystycznego,
polskokatolickiego, zielonoœwi¹tkowego i adwentystycznego.

 Fiaskiem zakoñczy³o siê drugie spotkanie Wspólnej Komisji Koœcio³ów
Prawos³awnego i Greckokatolickiego (15 stycznia). Teraz strony maj¹ zdecydo-
waæ, czy dialog w ogóle bêdzie kontynuowany. Podczas pierwszego spotkania
4 listopada ub. r. prawos³awni zaproponowali, aby 23 cerkwie greckokatolickie,
obecnie przez nich u¿ytkowane, przesz³y oficjalnie na ich w³asnoœæ – dopiero
wtedy rozpoczn¹ rozmowy o wspó³u¿ytkowaniu tych obiektów z grekokatolika-
mi. Z kolei strona greckokatolicka zaproponowa³a, aby prawos³awni oddali im
cztery cerkwie: w Bilance, Wysowej, Mo³dowicach i Przemyœlu, a pozosta³e 19
œwi¹tyñ przesz³oby na w³asnoœæ prawos³awnych. Wspólnej Komisji wspó³prze-
wodnicz¹: ze strony Koœcio³a prawos³awnego abp Abel, ordynariusz lubelsko-
che³mski, ze strony Koœcio³a greckokatolickiego bp W³odzimierz Juszczak, ordy-
nariusz wroc³awsko-gdañski.

 Koœcio³y zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej bêd¹ nadal wspiera³y
dzia³ania zmierzaj¹ce do pe³nego i równoprawnego cz³onkostwa Polski w Unii
Europejskiej – zapewni³ prezes Rady abp Jeremiasz w czasie noworocznego
spotkania Koœcio³ów zrzeszonych w PRE 16 stycznia w Warszawie. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. prezydent Aleksander Kwaœniewski i premier Leszek Miller.
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Prezes PRE podkreœli³, ¿e zakoñczenie rozmów z Uni¹ Europejsk¹ jest logiczn¹
konsekwencj¹ drogi, która rozpoczê³a siê strajkami w 1980 r. Zwróci³ przy tym
uwagê, ¿e nie ca³e spo³eczeñstwo polskie popiera wejœcie Polski do Unii, dlatego
przed referendum bardzo wa¿na jest rzetelna informacja oraz trzeŸwa i racjonalna
argumentacja ze strony rz¹du. Abp Jeremiasz wspomnia³ równie¿, ¿e nie wszyst-
kim w dzisiejszej Polsce siê powiod³o i dlatego Koœcio³y chrzeœcijañskie powinny
upominaæ siê o ludzi zepchniêtych na margines ¿ycia politycznego, spo³ecznego i
gospodarczego. Podkreœli³ tak¿e owocn¹ i dobr¹ wspó³pracê z Koœcio³em katolic-
kim, jak równie¿ przygotowania do wspólnego zabierania g³osu w wa¿nych spra-
wach ¿ycia spo³ecznego. Nastêpnie prezydent RP Aleksander Kwaœniewski po-
dziêkowa³ wszystkim Koœcio³om zrzeszonym w PRE za owocn¹ s³u¿bê ojczyŸnie
i cz³owiekowi w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy. Wœród najwa¿niejszych wydarzeñ
minionego roku wymieni³ wizytê papie¿a Jana Paw³a II w Polsce, zakoñczenie
rokowañ z Uni¹ i rozszerzenie NATO o nowe kraje.

 Centralne obchody VI Dnia Judaizmu odby³y siê 16 stycznia w Bia³ymsto-
ku. Uczestniczyli w nich m. in.: ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss, ra-
bin David Rosen z Jerozolimy oraz arcybiskupi-metropolici: poznañski – Stani-
s³aw G¹decki, przewodnicz¹cy Komitetu Episkopatu Polski ds. dialogu z juda-
izmem, i bia³ostocki – Wojciech Ziemba. Rozpoczê³y siê one medytacj¹ biblijn¹
w koœciele œw. Wojciecha w Bia³ymstoku i konferencj¹ naukow¹. Rabin Rosen
nazwa³ te obchody œwiêtowaniem rewolucji, jaka dokona³a siê w ci¹gu
minionych 40 lat. Naród, który by³ widziany jako przeklêty, odrzucony i
zast¹piony, teraz postrzegany jest jako starszy brat w Przymierzu, które nigdy nie
zosta³o odwo³ane. Przypomnia³ te¿ s³owa hierarchów koœcielnych, ¿e mówienie o
koniecznoœci nawrócenia ¯ydów s¹ historycznym i teologicznym
nieporozumieniem. Nie wszyscy hierarchowie i wierni w Koœciele tak myœl¹, ale
jesteœmy uczestnikami procesu, za który trzeba dziêkowaæ Bogu – doda³ rabin.
Pewnym zgrzytem podczas sesji naukowej pt. „Przymierze i mi³osierdzie
w tradycji ¿ydowskiej i chrzeœcijañskiej” by³ referat ks. prof. Henryka Witczaka
z KUL-u zawieraj¹cy wiele sformu³owañ charakterystycznych dla przedsoboro-
wego mówienia o ¯ydach i judaizmie. Referent powiedzia³ m.in.: Mi³osierdzie,
jakie Bóg ostatecznie oka¿e ca³emu Izraelowi, nale¿y rozumieæ jako wydarzenie,
w którym zostanie mu objawiona mi³oœæ Boga. Bêdzie to mi³oœæ mocniejsza ni¿
grzech niepos³uszeñstwa. I dalej: Mi³osierdzie Bo¿e dotar³o do pogan dziêki
¯ydom, którzy uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza. Mi³osierdzie Bo¿e dla Izraela
ma szansê – ju¿ teraz – docieraæ dziêki poganom, którzy w Jezusie odkryli Mesja-
sza. Ca³¹ uroczystoœæ zakoñczy³o wieczorne nabo¿eñstwo w synagodze w Tyko-
cinie.  O pokój w Ziemi Œwiêtej i na Bliskim Wschodzie modlili siê wspólnie
¯ydzi i chrzeœcijanie zgromadzeni 16 stycznia na nabo¿eñstwie S³owa Bo¿ego
w bazylice ojców franciszkanów w Krakowie. Modlitwom przewodniczy³ kard.
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Franciszek Macharski. Uczestnicy modlitwy przenieœli siê nastêpnie do auli Pa-
pieskiej Akademii Teologicznej, gdzie odby³a siê dyskusja poœwiêcona znaczeniu
Biblii w ¿yciu chrzeœcijan i ¯ydów. Organizatorami byli: Miêdzywydzia³owy In-
stytut Ekumenii i Dialogu PAT i franciszkanie przy wspó³udziale ¯ydowskiej
Gminy Wyznaniowej i Fundacji R. Laudera.  O wizerunku chrzeœcijanina w lite-
raturze, filozofii i myœli ¿ydowskiej mówiono podczas dyskusji panelowej
17 stycznia w Lublinie. Na program lubelskich obchodów z³o¿y³o siê nabo¿eñ-
stwo biblijne i dyskusja nt. Chrzeœcijanie w oczach ¯ydów. Spotkanie pod has³em
„Bóg zawar³ z Izraelem przymierze mi³osierdzia” odby³o siê w auli Metropolital-
nego Seminarium Duchownego.

 Ekumeniczne znaczenie modlitwy ró¿añcowej by³o jednym z tematów
Ogólnopolskiego Sympozjum Mariologiczno  Maryjnego zakoñczonego 17 stycz-
nia na Jasnej Górze. Odpowiedni referat przedstawi³ o. dr Andrzej Napiórkowski,
paulin z Papieskiej Akademii teologicznej w Krakowie. Nazwa³ on ró¿aniec mo-
dlitw¹ jednoczenia chrzeœcijan. Wskaza³, ¿e trzy wymiary tej modlitwy – maryj-
noœæ chrystologiczna, kontemplacja i biblijnoœæ – sytuuj¹ ró¿aniec nie tylko jako
modlitwê ekumeniczn¹ w sensie praktykowania jej przez wszystkich chrzeœcijan,
ale tak¿e jako modlitwê, która przywraca utracon¹ jednoœæ wœród podzielonych
sióstr i braci. O. Napiórkowski zwróci³ uwagê, ¿e zaszczepienie ekumenicznych
idei ró¿añca w pobo¿noœæ ludow¹ mog³oby byæ doskona³¹ okazj¹ do upowszech-
nienia duchowego ekumenizmu.

 Tegoroczny Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan (18-
25 stycznia) zosta³ przygotowany wspólnie przez przedstawicieli Koœcio³a
rzymskokatolickiego i Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej.
Przebiega³ on pod has³em pochodz¹cym z Drugiego Listu do Koryntian 4,7:
„Ten skarb przechowujemy w glinianych naczyniach”. Zosta³o ono opracowane
przez specjaln¹ grupê robocz¹ wy³onion¹ przez Komisjê Ekumeniczn¹ Koœcio-
³ów Chrzeœcijañskich w Argentynie. Nastêpnie zosta³o zatwierdzone przez Pa-
piesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów. Z kolei pol-
ski zespó³ ekumeniczny opracowa³ szczegó³owy program nabo¿eñstw na ka¿dy
dzieñ Tygodnia Modlitw, który zosta³ wydany w specjalnej broszurze. Zawiera³
ona propozycje tekstów liturgicznych, modlitw wiernych i homilii na poszcze-
gólne dni Tygodnia. Broszura ta trafi³a do wszystkich parafii katolickich oraz
do parafii siedmiu Koœcio³ów cz³onkowskich PRE. W praskiej katedrze w War-
szawie (gdzie 19 stycznia rozpoczê³y siê centralne obchody Tygodnia) homiliê
wyg³osi³ ks. Andrzej Seweryn z Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów, a w Mszy
uczestniczyli tak¿e bp Edward Puœlecki z Koœcio³a ewangelicko-metodystycz-
nego, bp Zdzis³aw Tranda i ks. Lech Tranda z Koœcio³a ewangelicko-reformo-
wanego, kilku ksiê¿y prawos³awnych, w tym ks. Miko³aj Lenczewski z parafii
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na Woli, ks. Robert Steward z parafii anglikañskiej i ks. Jan Hause z Koœcio³a
ewangelicko-augsburskiego. W Stolicy Tydzieñ Modlitw zakoñczy³ siê 30 stycz-
nia Msz¹ œw. w koœciele œw. Marcina. Eucharystii przewodniczy³ bp Tadeusz Pi-
kus, a homiliê wyg³osi³ biskup Koœcio³a ewangelicko-reformowanego Marek Iz-
debski. Okolicznoœciowe nabo¿eñstwa odby³y siê w wielu innych oœrodkach na-
szego kraju.

 Biskup opolski abp Alfons Nossol, odpowiadaj¹cy w ramach Konferencji
Episkopatu Polski za sprawy ekumenizmu, w okolicznoœciowym liœcie paster-
skim wyrazi³ radoœæ z powodu wszystkich znaków dobrej woli potwierdzaj¹cych
chêæ prowadzenia dialogu. Tak jak przed trzema laty radoœci¹ dla nas by³a wspól-
na, katolicko-luterañska deklaracja na temat usprawiedliwienia, tak te¿ dzisiaj
z nadziej¹ pozwala patrzeæ w przysz³oœæ deklaracja ekumeniczna, podpisana
wspólnie przez papie¿a Jana Paw³a II i patriarchê ekumenicznego Konstantyno-
pola Bart³omieja I. Podobn¹ nadziejê dialogu wzbudza ostatnia deklaracja pa-
triarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II. W swoich ¿yczeniach œwi¹tecznych
adresowanych do Jana Paw³a II zaproponowa³ wznowienie „braterskich kontak-
tów”. Znakiem dobrej woli by³a te¿ wizyta w minionym roku delegacji greckiej
cerkwi oraz patriarchy rumuñskiego Teoktysta w Watykanie. Te oficjalne gesty
hierarchów Koœcio³a potwierdzaj¹ potrzebê kontynuacji wysi³ków zmierzaj¹cych
do budowania mostów zaufania i jednoœci poprzez prawdziw¹ i powszechn¹ mi-
³oœæ wzajemn¹. Prawdziwa jednoœæ wspólnoty ochrzczonych w imiê Trójcy Œwiê-
tej nie dokona siê jednak przy pomocy spektakularnych znaków. G³oœne deklara-
cje pozwalaj¹, byæ mo¿e, pokonaæ wczeœniejsze b³êdy, ale nie tworz¹ jeszcze fak-
tycznej bliskoœci. Ta dopiero bêdzie osi¹galna we wspólnocie wierz¹cych
w Chrystusa, gdzie odezwie siê potrzeba zaœwiadczenia o jednoœci wbrew histo-
rycznym podzia³om. A wiêc wtedy, kiedy wszyscy chrzeœcijanie zechc¹ rzeczywi-
œcie czyniæ prawdê w mi³oœci.

 O recepcji, znaczeniu i perspektywach Karty Ekumenicznej w Polsce
dyskutowali 23 stycznia uczestnicy sesji „Charta Oecumenica – wyzwanie dla
Koœcio³ów w Polsce?” zorganizowanej przez Instytut Ekumeniczny Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego. Okolicznoœciowe referaty wyg³osili: o. prof. Wa-
c³aw Hryniewicz (perspektywa rzymskokatolicka), prof. Karol Karski (perspek-
tywa ewangelicka), ks. dr Jerzy Tofiluk (perspektywa prawos³awna) i ks. An-
drzej Gontarek (perspektywa starokatolicka). O. Hryniewicz, wspó³autor
dokumentu, wyrazi³ pogl¹d, ¿e w obliczu wejœcia Polski do Unii Europejskiej
pilne jest wspólne g³oszenie Ewangelii s³owem i czynem. Chrzeœcijanie w Pol-
sce powinni te¿ odpowiedzieæ sobie na kilka wa¿nych pytañ, np.:  Czy wymie-
niamy doœwiadczenia z zakresu duszpasterstwa i katechezy, czy rozmawiamy
o inicjatywach dotycz¹cych ewangelizacji? Mo¿e nale¿y postawiæ pytanie
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o cz³onkostwo Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Polskiej Radzie Ekumenicz-
nej? W innych krajach Koœcio³y zabieraj¹ g³os wspólnie w sprawach etycznych.
Czemu nie pomyœleæ o wspólnych listach pasterskich? – zwraca³ uwagê o. prof.
Hryniewicz.

 Modlitwa o pokój by³a g³ównym punktem III Dnia Islamu w Koœciele ka-
tolickim w Polsce. Centralne uroczystoœci, zorganizowane przez Radê Wspóln¹
Katolików i Muzu³manów, odby³y siê 26 stycznia w Kolegium Jezuitów w War-
szawie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. delegat Konferencji Episkopatu Polski
ds. dialogu katolików i muzu³manów bp Tadeusz Pikus, imam Warszawy i Bia³e-
gostoku Tomasz Miœkiewicz oraz ambasadorzy pañstw islamskich. Odczytano
(po polsku i arabsku) fragmenty Koranu i Biblii, opisuj¹ce scenê zwiastowania
Marii. Pokój by³ tematem, do którego powracali wszyscy uczestnicy spotkania.
Ambasador Libanu w Polsce, Ahmed Ibrahim mówi³ o potrzebie wzmo¿enia wy-
si³ków, by unikn¹æ wojennej katastrofy. Zapewni³ przy tym, ¿e islam jest religi¹
tolerancji i pokoju, a ³¹czenie go z terroryzmem oparte jest na fa³szywych stereo-
typach. W czasie spotkania odczytano tak¿e telegram nuncjusza apostolskiego
w Polsce abp. Józefa Kowalczyka. Ile wspólnych wartoœci odnajdujemy w reli-
giach monoteistycznych, a zw³aszcza w chrzeœcijañstwie i islamie. Winny one byæ
odczytywane, promowane i stanowiæ p³aszczyznê wzajemnego zbli¿enia – stwier-
dzi³ abp Kowalczyk. – Fundacja Kultury Chrzeœcijañskiej „Znak” i Klub Inteli-
gencji Katolickiej w Krakowie zorganizowa³y 27 stycznia Dzieñ Islamu. Na ob-
chody z³o¿y³y siê nabo¿eñstwo w intencji muzu³manów i dyskusja o islamie.
Uczestniczy³o w nich kilkadziesi¹t osób.

 29 stycznia w koœciele ewangelicko-augsburskim Œw. Trójcy w Warsza-
wie jedenastu Polakom wrêczono medale Sprawiedliwy wœród Narodów Œwia-
ta. W uroczystoœci uczestniczyli m. in. ambasador Izraela w Polsce Szewach
Weiss, przewodnicz¹cy Gminy ¯ydowskiej w Warszawie Piotr Kadlcik, prze-
wodnicz¹cy Towarzystwa Sprawiedliwych wœród Narodów Œwiata Jerzy Œliw-
czyñski, przedstawiciele ambasad amerykañskiej i szwedzkiej, zwierzchnik Ko-
œcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp Janusz Jagucki, proboszcz pa-
rafii Œw. Trójcy ks. dr W³odzimierz Nast., prezydent Warszawy Lech
Kaczyñski, wicewojewoda mazowiecki Maciej Sieczkowski oraz ¯ydzi urato-
wani przez odznaczonych. Ambasador Weiss przypomnia³ przy tej okazji s³owa
figuruj¹ce na medalu: Kto ratuje jednego cz³owieka, ratuje ca³y œwiat. Obok je-
denastu osób wyró¿nionych tym tytu³em troje Polaków otrzyma³o dyplomy ho-
norowego obywatelstwa Izraela. Tytu³ nadawany jest od pocz¹tku lat 60. przez
izraelski instytut Yad Vashem. Przyznawany jest nie-¯ydom, którzy w czasie
Holokaustu z nara¿eniem ¿ycia w³asnego oraz rodziny z czysto humanitarnych
pobudek ratowali ¯ydów od zag³ady.
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 Ponad 100 osób wziê³o udzia³ w Dniu Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan na
Œwiêtym Krzy¿u. W XII-wiecznym klasztorze pobenedyktyñskim zgromadzili siê
22 lutego duchowni i œwieccy z ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich z ca³ej Pol-
ski. Najwiêcej by³o m³odzie¿y. Podczas nabo¿eñstwa S³owa Bo¿ego czytano tek-
sty z ekumenicznego wydania Nowego Testamentu, œpiewano psalmy, proszono
Boga o dar jednoœci, odmówiono wyznanie wiary i Ojcze nasz. Nabo¿eñstwu
przewodniczy³ biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej Edward Frankowski,
kazanie zaœ g³osi³ bp Zdzis³aw Tranda z Koœcio³a ewangelicko-reformowanego.
Dzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan na Œwiêtym Krzy¿u odbywa³ siê pod ha-
s³em: „Ten skarb przechowujemy w glinianych naczyniach”.

 Dnia 26 lutego odby³o siê we W³oc³awku 11. posiedzenie Komisji Mieszanej
do Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Koœcio³em Sta-
rokatolickim Mariawitów. W posiedzeniu wziêli udzia³: bp Maria Ludwik Jab³oñski
i  bp Bronis³aw Dembowski, wspó³przewodnicz¹cy oraz cz³onkowie: ks. prof. Ma-
ria Pawe³ Rudnicki i ks. mgr Maria Grzegorz Dró¿d¿ – reprezentuj¹cy Koœció³ Sta-
rokatolicki Mariawitów oraz ks. prof. Ireneusz Mroczkowski i ks. prof. Henryk Se-
weryniak – reprezentuj¹cy Koœció³ Rzymskokatolicki. Podzielono siê informacjami
na temat Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Bp B. Dembowski poinformo-
wa³, ¿e odpowiadaj¹c na sugestie Braci Mariawitów, wyra¿one podczas 10. posie-
dzenia Komisji, delegacja katolicka spowodowa³a zamieszczenie w numerze „Wia-
domoœci KAI” z 28 X 2002 roku artyku³u pod tytu³em: „Chrzest u Mariawitów jest
wa¿ny”. Nadto na Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w listopadzie ub.
r. bp Dembowski przedstawi³ komunikat dotycz¹cy dotychczasowych prac Komisji.
Strona katolicka przekaza³a Koœcio³owi Starokatolickiemu Mariawitów fotokopie
materia³ów, uzyskanych podczas kwerendy w Archiwach Kongregacji Nauki Wia-
ry. Ustalono ramowy program dalszych prac Komisji: kontynuowanie refleksji teo-
logicznej nad pismami Matki M. F. Koz³owskiej i wydanie wspólnej deklaracji na
ten temat; kontynuowanie refleksji historycznej  na podstawie uzyskanych archiwa-
liów – nad przyczynami bolesnych podzia³ów sprzed stu lat i wydanie wspólnej
deklaracji; opracowanie wspólnych deklaracji na temat zbie¿noœci i rozbie¿noœci w
nauce wiary i moralnoœci oraz aktualnych stosunków obu Koœcio³ów. Rozpoczêto
refleksjê nad najstarszymi materia³ami archiwalnymi, tj. zeznaniami, które M. F.
Koz³owska z³o¿y³a przed 100 laty wobec S¹du Biskupiego w P³ocku. Delegacja
mariawicka udzieli³a odpowiedzi na pytania dotycz¹ce tekstów M. F. Koz³owskiej z
1899 i 1900 r., delegaci katoliccy zaœ przekazali kwestie dotycz¹ce kolejnych tek-
stów. Ustalono, ¿e na zaproszenie bp. M. L. Jab³oñskiego nastêpne posiedzenie
Komisji odbêdzie siê 8 paŸdziernika 2003 r. w £odzi.

 Jan Pawe³ II odnowi³ na dalszych piêæ lat mandat metropolity poznañskie-
go abp. Stanis³awa G¹deckiego jako konsultora Komisji ds. Stosunków Religij-
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nych z Judaizmem. Na czele Komisji, dzia³aj¹cej w ramach Papieskiej Rady ds.
Jednoœci Chrzeœcijan stoi z urzêdu jej przewodnicz¹cy kard. Walter Kasper.
W sk³ad tego gremium wchodzi kilkunastu katolickich znawców religii ¿ydow-
skiej z ca³ego œwiata: biskupi, ksiê¿a i œwieccy. W ramach Konferencji Episkopa-
tu Polski 53-letni abp G¹decki przewodniczy Radzie ds. Dialogu Miêdzyreligijne-
go i dzia³aj¹cemu w jej ³onie Komitetowi ds. Dialogu z Judaizmem. W Komisji
watykañskiej zasiada od 1995 r., bierze udzia³ w konferencjach dotycz¹cych sto-
sunków z ¯ydami oraz w spotkaniach, sesjach i sympozjach poœwiêconych tej te-
matyce w kraju i zagranic¹.

 Dnia 6 marca w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski mia³a miejsce ko-
lejna sesja plenarna Zespo³u Bilateralnego Katolicko-Prawos³awnego z udzia³em
abp. Abla i bp. Tadeusza Pikusa. Komisja wypracowa³a projekty katechez – za-
wartych w 10 tematach – dla narzeczonych zamierzaj¹cych zawrzeæ ma³¿eñstwa
mieszane. Na spotkanie zaprosi³a koordynatorów ekspertów, którzy do 1 wrzeœnia
przygotuj¹ projekt katechez. Bêd¹ one pomoc¹ dla duszpasterzy i samych nuptu-
rientów. Koordynatorami zostali: ks. Rados³aw Kimsza z Koœcio³a katolickiego
i ks. Adam Sawicki z Koœcio³a prawos³awnego. W trakcie obrad omówiono tego-
roczny Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan i sprawy bie¿¹ce. W sk³ad Zespo-
³u Bilateralnego wchodz¹: ze strony Koœcio³a prawos³awnego – abp Abel, ks. mi-
trat Jerzy Boreczko, ks. mitrat Jerzy Tofiluk; ze strony Koœcio³a katolickiego – bp
Tadeusz Pikus, ks. infu³at Zygmunt Lewicki, ks. pra³at Stanis³aw Ulaczyk.

 7 marca w kilku oœrodkach naszego kraju odby³y siê nabo¿eñstwa z okazji
Œwiatowego Dnia Modlitwy Kobiet. Przygotowa³y je kobiety z ró¿nych Koœcio-
³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej i z Koœcio³a Rzymskokatolickie-
go. W P³ocku obchody odby³y siê w katedrze Koœcio³a Starokatolickiego Maria-
witów. W Poznaniu kilkadziesi¹t protestantek i katoliczek wziê³o udzia³ w eku-
menicznym nabo¿eñstwie odprawionym w koœciele ewangelicko-metodys-
tycznym. Liturgiczne teksty do tegorocznego Œwiatowego Dnia Modlitwy przy-
gotowa³y kobiety z Libanu.

  W dniach 11-13 marca odby³o siê w Laskach ekumeniczne spotkanie m³o-
dzie¿y, zorganizowane przez Oœrodek Ekumeniczny „Joannicum”, prowadzony
przez siostry franciszkanki s³u¿ebnice Krzy¿a. Ks. prof. Micha³ Czajkowski
mówi³ o roli chrzeœcijan w integracji europejskiej. Przypomnia³, ¿e chrzeœcijanie
od dawna przygotowuj¹ jednoœæ Europy, poniewa¿ jednoœæ ludu Bo¿ego przekra-
cza granice, a przynale¿noœæ narodowa ustêpuje przynale¿noœci do Cia³a Chry-
stusa. Jego zdaniem, tylko Koœció³ pojmowany w swej ró¿norodnoœci mo¿e staæ
siê sakramentem jednoœci rodzaju ludzkiego. Wiara mieszkañców Europy z natu-
ry jest ekumeniczna. Przypomnia³ przekonanie papie¿a Jana Paw³a II o dwóch
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p³ucach naszego kontynentu: wschodnim i zachodnim. Wyrazi³ nadziejê, ¿e
wprowadzenie w ¿ycie Karty ekumenicznej z 2001 r. przybierze tak¿e formê
wspó³pracy chrzeœcijan ró¿nych wyznañ na rzecz integracji europejskiej. Zapro-
ponowa³ wydanie wspólnego listu pasterskiego Koœcio³a katolickiego i Koœcio-
³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Jego zdaniem, dokument taki
mia³by wiêksz¹ rangê ni¿ wypowiedŸ samych biskupów katolickich. By³by to
wk³ad w jednoœæ polskich chrzeœcijan i w jednoœæ Europy.

 Kard. Józef Glemp podpisa³ statuty IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej
(19 marca). Nie zmieniaj¹ one koœcielnego prawa, ale dostosowuj¹ ogólne przepi-
sy do potrzeb diecezji. W dziedzinie liturgii zdecydowano, ¿e dziewczêta nie
bêd¹ mog³y pe³niæ s³u¿by ministranckiej, powinny natomiast byæ zachêcane np.
do udzia³u w procesjach czy œpiewie. Równie¿ pos³uga lektora zarezerwowana
jest dla mê¿czyzn (kobiety mog¹ pe³niæ tê funkcjê w wyj¹tkowych sytuacjach).
Dopuszczane jest przyjmowanie Komunii œw. na rêkê dla cudzoziemców, nato-
miast je¿eli jakaœ polska grupa pragnê³aby przyjmowaæ Komuniê w ten sposób,
powinno to byæ poprzedzone specjalnymi katechezami.

 Metropolita gnieŸnieñski abp Henryk Muszyñski obchodzi³ 20 marca 70.
urodziny. Pochodz¹cy z Kaszub biblista jest promotorem dialogu katolicko-
¿ydowskiego w Polsce i polsko-niemieckiego pojednania. Od kilku lat z ramienia
Konferencji Episkopatu Polski zajmuje siê problematyk¹ integracji europejskiej.
Urodzi³ siê w 1933 r. w Koœcierzynie. Przez piêæ lat (1987-1992) by³ biskupem
w³oc³awskim, zaœ od 11 lat jest arcybiskupem metropolit¹ gnieŸnieñskim. Na fo-
rum ogólnopolskim by³ (w latach 1994-99) wiceprzewodnicz¹cym Konferencji
Episkopatu Polski, a tak¿e (w latach 1994-2002) przewodnicz¹cym Komisji ds.
Nauki Wiary. Odpowiedzialne funkcje powierzono mu tak¿e w Watykanie. Jest
cz³onkiem Rady Synodu Biskupów, Kongregacji Nauki Wiary i Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan. Zainteresowanie Starym Testamentem doprowadzi³o abp. Muszyñ-
skiego do dialogu teologicznego z judaizmem. Z jego inicjatywy powsta³a
w 1986 r. w strukturach Konferencji Episkopatu Polski, Podkomisja ds. Dialogu
z Judaizmem, przekszta³cona w 1989 r. w samodzieln¹ komisjê. Abp Muszyñski
sta³ na jej czele do 1994 r. Wielokrotnie by³ nagradzany tak¿e za zas³ugi dla po-
jednania polsko-niemieckiego. By³ promotorem wydanego w 2002 r. dokumentu
„Biskupi polscy wobec integracji europejskiej”.

 Chrzeœcijanie i wyznawcy islamu z Rady Wspólnej Katolików i Muzu³ma-
nów modlili siê 28 marca w intencji pokoju i ofiar wojny w Iraku. Spotkaniu
wspó³przewodniczyli bp Tadeusz Pikus, delegat Konferencji Episkopatu Polski
ds. dialogu katolików i muzu³manów, i imam warszawskiej gminy muzu³mañ-
skiej Khairy Gohnim. Konflikt zbrojny w Iraku nie jest wojn¹ religijn¹  napisali
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cz³onkowie Rady. Rada poda³a w oœwiadczeniu, ¿e spotkanie modlitewne wyzna-
czono celowo na pi¹tek – dzieñ œwiêty dla wyznawców islamu, by podkreœliæ
wspólny charakter dzia³añ. £¹czy nas troska o pokój na œwiecie i w Iraku. Tocz¹-
cy siê tam konflikt zbrojny nie jest wojn¹ cywilizacji Zachodu i islamu, a w ¿ad-
nym wypadku nie jest wojn¹ religijn¹ – napisali cz³onkowie Rady.

 Zdecydowane poparcie dla procesu integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹
wyrazili zwierzchnicy trzech Koœcio³ów ewangelickich w Polsce. Z nadziej¹ od-
nosimy siê do integracji europejskiej jako procesu szanuj¹cego lokaln¹, naro-
dow¹, a tak¿e wyznaniow¹ to¿samoœæ i ró¿norodnoœæ  napisali ewangeliccy bisku-
pi w zaprezentowanym 10 kwietnia w Warszawie wspólnym oœwiadczeniu. Sta-
nowisko Koœcio³ów ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-augsburskiego i
ewangelicko-metodystycznego przedstawiono podczas sesji „Jednocz¹ce siê Ko-
œcio³y  Jednocz¹ca siê Europa”.

 W dniach od 11 do 12 kwietnia w Warszawie obradowa³ Komitet Wyko-
nawczy Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów (LWK). Spotkanie w Warszawie
by³o pierwszym posiedzeniem Komitetu Wykonawczego w Polsce. Przypad³o
ono w 30. rocznicê powstania LWK. Podczas obrad dyskutowano m. in. nad
zmian¹ nazwy LWK. Cz³onkowie Komitetu Wykonawczego spotkali siê z przed-
stawicielami najwy¿szych w³adz trzech Koœcio³ów polskich  ewangelicko-augs-
burskiego, ewangelicko-reformowanego i ewangelicko-metodystycznego  bêd¹-
cych sygnatariuszami Konkordii Leuenberskiej z 1973 r., wprowadzaj¹cej wspól-
notê o³tarza i ambony miêdzy Koœcio³ami ewangelickimi na naszym kontynencie.
W niedzielê, 13 kwietnia cz³onkowie Komitetu Wykonawczego uczestniczyli
w nabo¿eñstwach warszawskich parafii ewangelickich. Z Polski cz³onkiem tego
gremium jest ks. radca Piotr Gaœ z Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego.
Do LWK nale¿¹ obecnie 103 Koœcio³y.

 Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „EFATTHA”, którego prezesem jest
Danuta Baszkowska, dla upamiêtnienia daty podpisania 23 stycznia 2000 r.
wspólnej deklaracji o wzajemnym uznawaniu sakramentu Chrztu œw. przez szeœæ
Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej i Koœció³ Rzymskokato-
licki, i krzewienia idei ekumenizmu, organizuje 23 dnia ka¿dego miesi¹ca ekume-
niczne nabo¿eñstwo w Warszawie. W czwartym roku comiesiêcznych nabo-
¿eñstw, 23 kwietnia, odby³o siê w koœciele Parafii Rzymskokatolickiej pw. B³.
Alojzego Orione w Warszawie kolejne spotkanie ekumeniczne poœwiêcone
wspólnej modlitwie i refleksji – tym razem na temat: „Karta Ekumeniczna – pra-
wa, obowi¹zki, wyzwania”. W czasie nabo¿eñstwa œpiewa chór Parafii Koœcio³a
Starokatolickiego Mariawitów w Warszawie. Na zakoñczenie tradycyjnie dzielo-
no siê chlebem, a nastêpnie odby³a siê wspólna agapa.
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 W dniu 30 kwietnia w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie
obradowa³a Komisja Dialogu miêdzy Episkopatem Polski a PRE. Obradom prze-
wodniczyli: abp Alfons Nossol i abp Jeremiasz. Komisja wybra³a na dwuletni¹
kadencjê nowego sekretarza. Zosta³ nim bp Edward Puœlecki z Koœcio³a ewange-
licko-metodystycznego, który przej¹³ obowi¹zki po abp. E. Piszczu. Komisja omó-
wi³a aktualny stan prac nad kwesti¹ ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci wyznanio-
wej. Stosowny roboczy dokument, uwzglêdniaj¹cy ró¿ne uwagi œrodowisk koœciel-
nych stanie siê przedmiotem dyskusji na jesiennym posiedzeniu Komisji.
Cz³onkowie Komisji z du¿ym zatroskaniem omawiali sytuacjê bezrobotnych i pro-
blematykê bezrobocia oraz zwi¹zanych z ni¹ patologii. Prowadzone bêd¹ prace
nad wspólnym dokumentem odnosz¹cym siê do tego wa¿nego zagadnienia. Komi-
sja zwróci siê tak¿e do organizacji charytatywnych ró¿nych Koœcio³ów o inicjo-
wanie lokalnych, ekumenicznych programów dla osób pozostaj¹cych bez pracy.
Przypomniano pozytywne nastawienie Episkopatu Polski i Koœcio³ów zrzeszonych
w PRE wobec procesu integracji z Uni¹ Europejsk¹. Zwrócono uwagê na fakt, ¿e
Koœcio³y, poprzez d¹¿enie do jednoœci miêdzy wszystkimi chrzeœcijanami, wyprze-
dzaj¹ europejskie procesy zjednoczeniowe miêdzy narodami i pañstwami. Podkre-
œlono, ¿e Polska stoi przed historyczn¹ decyzj¹ do³¹czenia do krajów, które bu-
duj¹ now¹ rzeczywistoœæ spo³eczn¹ i polityczn¹ naszego kontynentu na bazie wol-
noœci, równoœci, solidarnoœci i demokracji. Przypomniano, ¿e z tak¹ Europ¹
wiêcej nas ³¹czy ni¿ dzieli. Cz³onkowie Komisji dostrzegaj¹ zagro¿enie natury
moralnej i duchowej, z którymi przyjdzie nam siê zmierzyæ w nowej rzeczywisto-
œci. Ich przedsmak ju¿ jest doœwiadczany. Mimo to, odwa¿nie, w imiê Bo¿e, Ko-
œcio³y chc¹ wyjœæ naprzeciw tym wyzwaniom. Cz³onkowie Komisji uwa¿aj¹, ¿e
poniewa¿ Europa chce byæ z Polsk¹, dlatego Polska powinna byæ z Europ¹.
W tym kontekœcie Komisja uwa¿a, ¿e udzia³ w referendum jest obowi¹zkiem ka¿-
dego dojrza³ego obywatela. Ustalono, ¿e kolejne spotkanie odbêdzie siê w siedzi-
bie Episkopatu w dniu 14 listopada 2003 (komunikat).

 7 maja odby³o siê w Warszawie spotkanie prezydium Polskiej Rady Eku-
menicznej i cz³onków komisji PRE. Zgodnie z programem krótkie sprawozdania
z prac poszczególnych komisji przedstawili ich przewodnicz¹cy. Nastêpnie
uczestnicy wys³uchali referatów na temat Karty Ekumenicznej i wziêli udzia³
w dyskusji.

 Nie ma z³ych czasów i miejsc dla proroków – to konkluzja miêdzynarodo-
wej konferencji teologów, która 8 maja zakoñczy³a siê w Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim. Jej uczestnicy – teolodzy z Wêgier, Czech, S³owacji, Ukrainy i
Bia³orusi – doszli do wniosku, ¿e przyk³ad proroków Europy Œrodkowo-Wschod-
niej XX wieku powinien sk³aniaæ teologów do stawania siê œwiadkami, specjali-
stami od realizacji Bo¿ego dzie³a œwiecie i wyjœcia z kategorii czysto akademic-
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kich. Trzydniowe lubelskie spotkanie „Wiêksi i mniejsi prorocy Europy Œrodko-
wo-Wschodniej XX wieku” poœwiêcono 32 osobom, wœród nich byli duchowni i
œwieccy obrz¹dku ³aciñskiego, greckokatolickiego i ormiañskokatolickiego, wy-
znawcy prawos³awia, ewangelicyzmu i religii moj¿eszowej.

 W dniach 8 i 9 maja odby³o siê w Lublinie pierwsze spotkanie ustanowio-
nych przez Synod Biskupów Metropolii Kijowsko-Halickiej Ukraiñskiego Koœcio-
³a Greckokatolickiego i Konferencjê Episkopatu Polski zespo³ów do spraw wza-
jemnych kontaktów. Obradom przewodniczyli biskup Sofron Mudryj, biskup epar-
chii iwanofrankowskiej oraz biskup Ryszard Karpiñski, biskup pomocniczy
archidiecezji lubelskiej. Cz³onkowie zespo³ów uczestniczyli tak¿e we wspólnej Eu-
charystii w lubelskiej archikatedrze. Celem spotkania by³o omówienie mo¿liwych
form dawania œwiadectwa jednoœci narodów i Koœcio³ów Ukrainy i Polski w kon-
tekœcie trudnych doœwiadczeñ przesz³oœci i nowych wspó³czesnych wyzwañ, w du-
chu wczeœniejszych spotkañ i deklaracji hierarchów obu Koœcio³ów, a zw³aszcza
deklaracji o wzajemnym przebaczeniu i pojednaniu z 1987 roku. W szczególnoœci
obie wspólnoty potrzebuj¹ pe³niejszego wzajemnego poznania, g³êbszego zrozu-
mienia, osobistej wymiany doœwiadczeñ, a przede wszystkim wspólnej i wzajem-
nej modlitwy, która zawsze jest fundamentem jednoœci w Chrystusie dziêki dzia³a-
niu Ducha Œwiêtego. Uczestnicy spotkania uznali za konieczne wypracowanie
programu oraz form wspó³pracy hierarchii, œrodowisk akademickich, eparchii i
diecezji oraz parafii, a tak¿e ruchów i stowarzyszeñ, gdy¿ g³êbia pojednania
i przezwyciê¿ania podzia³ów zale¿y od osobistego zaanga¿owania ludzi i wspól-
not. Wyra¿ono nadziejê, ¿e dalsza sta³a wspó³praca obu zespo³ów oraz rozwój in-
nych inicjatyw, pog³êbi¹ klimat wzajemnego zaufania i mi³oœci braterskiej, które
doprowadz¹ do wzajemnego przebaczenia i pojednania. Ustalono, ¿e zespo³y
bêd¹ odbywaæ czêste, regularne spotkania (komunikat).

 W dniach 8-11 maja w Oœrodku Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
w Miko³ajkach odby³o siê polsko-niemiecko-bia³orusko-ukraiñskie sympozjum
ekumeniczne dotycz¹ce zagadnienia: „Doœwiadczenie granic pomiêdzy ludŸmi,
Koœcio³ami i narodami”. Zosta³o ono zorganizowane w ramach projektu: „Pojed-
nanie w Europie – zadaniem Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w
Niemczech” i by³o z kolei czwart¹ konsultacj¹. Poprzednie odby³y siê w latach
ubieg³ych w Miñsku, Kijowie i we Lwowie. Ten projekt to miêdzynarodowa ini-
cjatywa ekumeniczna PRE i Koœcio³a Ewangelickiego Niemiec. Stwarza on
wspóln¹ p³aszczyznê wymiany pogl¹dów o jednocz¹cej siê Europie miêdzy Ko-
œcio³ami prawos³awnymi, Koœcio³em rzymskokatolickim, Koœcio³em greckokato-
lickim oraz Koœcio³ami ewangelickimi. Na omawian¹ konsultacjê swoich delega-
tów przys³a³y: Koœcio³y ewangelickie Niemiec, Polski, Ukrainy i Bia³orusi; Ko-
œcio³y prawos³awne Patriarchatu Moskiewskiego Bia³orusi i Ukrainy, Koœció³
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prawos³awny z Polski, Koœció³ greckokatolicki z Ukrainy i Polski, Koœció³ rzym-
skokatolicki z Niemiec i Polski oraz Koœció³ Starokatolicki Mariawitów. Dysku-
sje, które inicjowane by³y referatami wprowadzaj¹cymi, dotyczy³y nastêpuj¹cych
spraw: wejœcia Polski do Unii Europejskiej i konsekwencji tego dla wschodnich
s¹siadów; znaczenia wartoœci chrzeœcijañskich w procesie poszerzenia Unii; spoj-
rzenia na proces pojednania narodów i Koœcio³ów w Europie.

 W trzeci¹ rocznicê œmierci warszawskiego biskupa pomocniczego W³ady-
s³awa Mizio³ka zosta³a odprawiona Msza œw. dziêkczynna za jego pos³ugê „do-
brego pasterza” i otwarcie na dialog z wyznawcami islamu. W liturgii w koœciele
œw. Aleksandra 12 maja wieczorem uczestniczyli cz³onkowie Rady Wspólnej Ka-
tolików i Muzu³manów. Bp Mizio³ek by³ cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Rady,
desygnowanym do tej pracy przez prymasa Polski, kard. Józefa Glempa. Bp Mi-
zio³ek zmar³ 12 maja 2000 r. By³ zas³u¿onym ekumenist¹. Przez 10 lat pe³ni³
funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, by³ te¿ cz³on-
kiem Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekume-
nicznej (sylwetkê Zmar³ego prezentowaliœmy dwukrotnie na ³amach SiDE: 1984
z. 4 i 2000 z. 1).

 Oœrodek Ekumeniczny im. Jana XXIIII „Ioannicum”, prowadzony przez
siostry franciszkanki S³u¿ebnice Krzy¿a, zorganizowa³ w dniach 13-15 maja w
Laskach k. Warszawy seminarium ekumeniczne „Trudnoœci i perspektywy dialo-
gu katolicko-prawos³awnego”. Jego uczestnicy, przybyli z Polski i Ukrainy, zasta-
nawiali siê nad teologicznymi korzeniami sporu miêdzy Koœcio³em katolickim i
prawos³awnym, zwi¹zanym z rozumieniem takich pojêæ, jak: wolnoœæ religijna,
terytorium kanoniczne, prozelityzm. Zg³êbiali tak¿e treœæ listu apostolskiego Jana
Paw³a II „Orientale lumen”. Prawos³awny punkt widzenia przedstawi³ abp Jere-
miasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, który wyrazi³ nadziejê, ¿e za rok lub
dwa dojdzie do wznowienia dialogu na forum œwiatowym. Katolik, ks. dr hab.
Zygfryd Glaeser stwierdzi³, ¿e dialog oznacza wymianê duchowych darów, zak³a-
da wiêc nie tylko dawanie czegoœ innym, ale i przyjmowanie.

 16 maja w kaplicy Dobrego Pasterza Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycz-
nego w Warszawie odby³o siê jubileuszowe sympozjum z okazji 300-lecia uro-
dzin ojca metodyzmu – ks. Jana Wesley’a.

 600-letnie pokojowe wspó³istnienie polskich chrzeœcijan i muzu³manów
mo¿e byæ wzorem dla Polaków zarz¹dzaj¹cych stref¹ stabilizacyjn¹ w Iraku –
uwa¿a Zarz¹d G³ówny Rady Wspólnej Katolików i Muzu³manów. W specjalnym
oœwiadczeniu z 23 maja Rada apeluje tak¿e, ¿eby Irakijczykom nie narzucaæ me-
chanicznie rozwi¹zañ wypracowanych na Zachodzie. W Polsce ¿yje obecnie 15-
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20 tys. muzu³manów. Najwiêksze tradycje maj¹ polscy Tatarzy i ich potomkowie,
którzy od 600 lat kontynuuj¹ tradycjê swojej wiary i kultury.

 Ju¿ po raz 20. w Kodniu nad Bugiem odbywa³y siê Kodeñskie Spotkania
Ekumeniczne. Zgromadzi³y one m³odzie¿ z kilku Koœcio³ów na konferencjach,
dyskusjach i nabo¿eñstwach sprawowanych w œwi¹tyniach ró¿nych wyznañ. Spo-
tkanie zakoñczy³o siê w niedzielê 25 maja. W programie obok Mszy œw. sprawo-
wanej przez siedleckiego biskupa pomocniczego Henryka Tomasika, znalaz³y siê
m. in. nabo¿eñstwa w cerkwi prawos³awnej œw. Micha³a w Kodniu, Eucharystia
w cerkwi neounickiej w Kostom³otach i nabo¿eñstwo ewangelicko-metodystycz-
ne, które odprawi³ pastor Janusz Daszuta. Wœród uczestników byli wierni ze
wszystkich wa¿niejszych Koœcio³ów w Polsce: katolicy, ewangelicy, prawos³aw-
ni, mariawici.

 Chcemy budowaæ Europê, w której cenione bêd¹ wszystkie kultury oraz
nast¹pi powszechne uznanie podstawowych wartoœci zawartych w Dekalogu
og³osili 29 maja w Krakowie katolicy, ¿ydzi i muzu³manie. Przedstawiciele Rady
Wspólnej Katolików i Muzu³manów oraz Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów
podpisali „Deklaracjê Europejsk¹”. Wdziêczni naszym przodkom za przekazane
dziedzictwo: dorobek materialny i wartoœci duchowe, poszukiwanie prawdy, do-
bro i piêkno, prace i cierpienia, za troskê o przysz³e pokolenia, ¿a³ujemy, ¿e nie
ustrzegliœmy siê od zaniedbañ i zbrodni. Zobowi¹zujemy siê do usuwania ich
skutków i zapobiegania nowym krzywdom i niesprawiedliwoœciom  czytamy w
Deklaracji.

 70-lecie ¿ycia zakonnego obchodzi³a s. Joanna Lossow, franciszkanka s³u-
¿ebnica krzy¿a z Lasek pod Warszaw¹, z któr¹ wi¹¿¹ siê najwa¿niejsze inicjaty-
wy ekumeniczne Koœcio³a katolickiego w Polsce. Swój jubileusz s. Joanna uczci-
³a 28 maja Msz¹ œw. z udzia³em najbli¿szych w szpitaliku w Laskach pod War-
szaw¹, gdzie przebywa (sylwetkê Jubilatki, która 10 lipca ukoñczy³a 95 rok ¿ycia,
zamieœciliœmy w SiDE 1998 z. 2).

 Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I otworzy³ 2 czerwca
w Gdyni miêdzynarodowe sympozjum: „Morze Ba³tyckie: wspólne dziedzictwo,
wspólna odpowiedzialnoœæ”. Sympozjum odby³o siê na pok³adzie statku „Ocean
Monarch”, zacumowanego w porcie gdyñskim. Oprócz honorowego zwierzchni-
ka prawos³awia uczestniczy³ w nim m.in. kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Celem sympozjum by³o zwrócenie
uwagi na powi¹zanie miêdzy nauk¹, religi¹ i œrodowiskiem w kontekœcie Morza
Ba³tyckiego. Pierwszy, gdyñski etap, przebiega³ pod has³em: „Odpowiedzialnoœæ
za œrodowisko naszego ¿ycia: W³aœciciele czy kap³ani stworzenia?” (kolejne od-
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by³y siê w Tallinie, St. Petersburgu, Helsinkach i Sztokholmie). 1 czerwca patriar-
cha Bart³omiej I wraz z metropolit¹ gdañskim abp. Tadeuszem Goc³owskim prze-
wodniczyli ekumenicznemu nabo¿eñstwu w gdyñskim koœciele ojców redempto-
rystów (sprawozdanie z sympozjum zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i do-
kumenty”).

 W dniach 11  13 czerwca br. odby³o siê spotkanie Komisji Kontaktów Pol-
skiej Rady Ekumenicznej i Ewangelickich Koœcio³ów Niemiec (EKD). Tematem
obrad by³y stosunki partnerskie miêdzy Koœcio³ami obu krajów, a tak¿e wspó³pra-
ca z Koœcio³ami w krajach na wschód od Polski.

 Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie przyzna³ doktorat honoris causa kar-
dyna³owi Franciszkowi Königowi, emerytowanemu arcybiskupowi Wiednia. Uro-
czystoœæ odby³a siê 17 czerwca na Uniwersytecie Wiedeñskim z udzia³em rekto-
rów obu uczelni: prof. Franciszka Ziejki i prof. Georga Wincklera i zgromadzi³a
liczne osobistoœci ¿ycia koœcielnego i publicznego oraz korpus dyplomatyczny.
W laudacji prof. W³adys³aw Stró¿ewski przedstawi³ naukow¹, koœcieln¹ i poli-
tyczn¹ dzia³alnoœæ kard. Königa. Przypomnia³ jego dzie³o teologiczne, pracê ba-
dawcz¹, zaanga¿owanie na rzecz dialogu, a przede wszystkim wa¿n¹ rolê, jak¹
odegra³ w pracach II Soboru Watykañskiego. Wielki wk³ad kard. Königa polega³
równie¿ na tym, ¿e bardzo siê anga¿owa³ w nadanie nowego kszta³tu stosunkom z
judaizmem i innymi religiami monoteistycznymi oraz zabiega³ usilnie, by doku-
menty soborowe zawiera³y istotne elementy ekumeniczne – powiedzia³ prof.
Stró¿ewski. Jako najwa¿niejsze momenty dzia³alnoœci ekumenicznej kardyna³a
wymieni³ wizytê Dalajlamy w Wiedniu w 1973 r., a tak¿e fakt, ¿e kardyna³ by³
pierwszym, który w 1961 r. odwiedzi³ w Stambule ekumenicznego patriarchê
Atenagorasa I.

Opracowa³: Karol Karski
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