
1

FUNDACJA  EKUMENICZNA  „TOLERANCJA”

S  UDIA
I DOKUMENTY
EKUMENICZNE

     ROK XX: 2004
     Nr 2 (55)

     Warszawa 2004

I I



2

W£ADYS£AW NOWAK

Redaktor naczelny:

KAROL KARSKI

STUDIA I DOKUMENTY EKUMENICZNE
(PL ISSN  0239-5541)

FUNDACJA EKUMENICZNA „TOLERANCJA”
WARSZAWA

ORTHDRUK sp. z o.o.
BIA£YSTOK

Adres redakcji:
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 37
telefon: 817 10 10
Konto bankowe:
BPH PBK S.A. o/Warszawa
19 1060 0076 0000 4010 2019 2524

Studio DTP: „Art&Text”, Warszawa tel. 0-692 431 577
Druk i oprawa: Orthdruk, Bia³ystok, tel. (0-85) 742 25 17

Cena jednego egzemplarza z³ 13;
prenumerata za  rok 2004 – z³ 26.



3

LITURGIA ORDYNACJI W KOŒCIO£ACH...

SPIS  TREŒCI

ARTYKU£Y .......................................................................................................... 9

Tomasz Jaklewicz, Formu³a Marcina Lutra „simul iustus et peccator”
(przegl¹d stanowisk teologii katolickiej) .................................................. 9

Grzegorz Ignatowski, Amerykañski wk³ad na rzecz pojednania
chrzeœcijañsko-¿ydowskiego .................................................................... 47

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY .............................................................. 61

Z dzia³alnoœci Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie
(Karol Karski) .......................................................................................... 61

Adwentyœci i luteranie w dialogu: Raport z rozmów dwustronnych
miêdzy Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹
a Koœcio³em Adwentystów DS (1994 – 1998) ......................................... 66

Konsultacja na temat teologii stworzenia,
Genewa (Szwajcaria), 28 marca – 1 kwietnia 2004
(Jadwiga Leœniewska) .............................................................................. 87

Dokumenty na temat jednoœci Koœcio³a (2): Lund (1952) .................................. 93



4

W£ADYS£AW NOWAK

SYLWETKI ..................................................................................................... 137

Ojciec Stanis³aw Musia³ 1938 – 2004 (Janusz Poniewierski) .......................... 137

Profesor Stefan  Swie¿awski 1907 –2004 (Grzegorz Polak) ............................ 141

Ojciec Pierre Michalon  1911-2004 (Ryszard Obarski) ................................... 144

KRONIKA ......................................................................................................... 148

Kronika wydarzeñ ekumenicznych (Karol Karski) ............................................ 148

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 177

Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich (Grzegorz Polak) ..................... 177

Podstawowa polska bibliografia do studium dogmatyki  protestanckiej
(Tadeusz Zieliñski) ................................................................................ 183

RECENZJE ....................................................................................................... 201



5

LITURGIA ORDYNACJI W KOŒCIO£ACH...

CONTENTS

ARTICLES ............................................................................................................ 9

Tomasz Jaklewicz, Martin Luther Formula „simul iustus et peccator”
(a Survay of Standpoints of the Catholic Theology) ................................ 9

Grzegorz Ignatowski, American Contribution into the Reconciliation
between Christians and Jews .................................................................. 47

REPORTS AND DOCUMENTS ...................................................................... 61

From the Activity of the Community of Protestant Churches in Europe
(Karol Karski) .......................................................................................... 61

Lutherans and Adventists in Conversation: Report of the Bilateral
Conversations between the Lutheran World Federation and
the Seventh-day Adventist Church 1994 – 1998 ..................................... 66

A Consultation on Theology of Creation,
Geneva (Switzerland), 28 March to 1 April 2004
(Jadwiga Leœniewska) .............................................................................. 87

Documents on Church’ Unity (2): Lund (1952) .................................................. 93



6

W£ADYS£AW NOWAK

ECUMENICAL PROFILES ........................................................................... 137

Father Stanis³aw Musia³ 1938 – 2004 (Janusz Poniewierski) ......................... 137

Professor Stefan Swie¿awski 1907 - 2004 (Grzegorz Polak) ............................ 141

Father Pierre Michalon 1911 – 2004  (Ryszard Obarski) ................................ 144

CHRONICLE ................................................................................................... 148

Chronicle of Ecumenical Events  (Karol Karski) ............................................. 148

BIBLIOGRAPHY ............................................................................................. 177

Ecumenical Bibliography of Polish Periodicals  (Grzegorz Polak) ................. 177

Basic  Polish Bibliography for Study of Protestant Dogmatics
(Tadeusz Zieliñski) ................................................................................ 183

BOOK REVIEWS ............................................................................................ 201



7

LITURGIA ORDYNACJI W KOŒCIO£ACH...

INHALTSVERZEICHNIS

ARTIKEL .............................................................................................................. 9

Tomasz Jaklewicz, Martin Luthers Formel „simul iustus et peccator”
(eine Übersicht der Gesichtspunkte der katholischen Theologie) ........... 9

Grzegorz Ignatowski, Amerikanischer Beitrag zur christlich – jüdischen
Verständigung ........................................................................................... 47

BERICHTE UND DOKUMENTE ................................................................... 61

Aus der Tätigkeit der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa
(Karol Karski) .......................................................................................... 61

Adventisten und Lutheraner im Gespräch: Bericht über die Gespräche
zwischen dem Lutherischen Weltbund und der Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten, 1994-1998 ........................................... 66

Konsultation zur Theologie der Schöpfung,
Genf (Schweiz), 28. März bis 1. April 2004
(Jadwiga Leœniewska) .............................................................................. 87

Dokumente der kirchlichen Einheit (2): Lund (1952) ......................................... 93



8

EKUMENICZNY PRZEGL¥D PRASY

ÖKUMENISCHE GESTALTEN .................................................................... 137

Pater Stanis³aw Musia³  1938 – 2004  (Janusz Poniewierski) ......................... 137

Professor Stefan Swie¿awski 1907 – 2004  (Grzegorz Polak) .......................... 141

Pater  Pierre Michalon 1911 – 2004  (Ryszard Obarski) ................................ 144

CHRONIK ........................................................................................................ 148

Chronik ökumenischer Ereignisse (Karol Karski) ............................................ 148

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................... 177

Ökumenische Bibliographie polnischer Zeitschriften (Grzegorz Polak) .......... 177

Grundlegende polnische Bibliographie für das Studium
der protestantischen Dogmatik (Tadeusz Zieliñski) ............................. 183

REZENSIONEN ............................................................................................... 201



9

ARTYKU£Y

TOMASZ JAKLEWICZ

FORMU£A MARCINA LUTRA
SIMUL IUSTUS ET PECCATOR

(Przegl¹d stanowisk teologii katolickiej)

Jednym z najtrudniejszych teologicznych problemów, który pojawi³ siê w pra-
cach nad katolicko-luterañsk¹ Wspóln¹ deklaracj¹ w sprawie nauki o usprawie-
dliwieniu1, okaza³a siê formu³a Marcina Lutra o cz³owieku „usprawiedliwionym i
jednoczeœnie wci¹¿ grzesznym” (simul iustus et peccator). Kontrowersje pojawi³y
siê jeszcze przed oficjalnym podpisaniem uzgodnienia. W Odpowiedzi Koœcio³a
katolickiego na WD z 25 czerwca 1998 roku sprawa „grzesznoœci usprawiedli-
wionego” zosta³a wymieniona na pierwszym miejscu wœród zagadnieñ trudnych,
a nawet wrêcz niemo¿liwych do przyjêcia przez katolików w formie zapisanej
w tekœcie uzgodnienia2. Kard. Karl Lehmann, omawiaj¹c jesieni¹ 1998 roku treœæ
WD przed Konferencj¹ Episkopatu Niemiec, stwierdzi³, ¿e wyjaœnienie tej formu-
³y, która bez w¹tpienia mo¿e byæ w bardziej powszechnej formie rozumiana po
katolicku, stanowi ponownie kamieñ probierczy dla wspólnego opisu rzeczywisto-
œci usprawiedliwienia cz³owieka3. Do³¹czony do tekstu WD w 1999 roku Aneks,

1 Dalej skrót: WD.
2 Tekst Odpowiedzi zawiera tzw. Uœciœlenia, w których w punkcie pierwszym znajduje siê nastêpuj¹ce

stwierdzenie: „...formu³a zarazem sprawiedliwy i grzesznik, jak przedstawia j¹ w pierwszych zdaniach nr 29
WD – nie jest do przyjêcia przez katolików” (Deklaracja o usprawiedliwieniu. Historia powstania, tekst
deklaracji, opinie, komentarze, red. K. Karski, Bielsko-Bia³a 2000, s. 56).

3 „Die Klärung dieser Formel, die zweifellos in einer allgemeineren Form auch katholisch verstanden
werden kann, ist gewiss nochmals eine Nagelprobe auf die gemeinsame Beschreibung der Wirklichkeit der
Rechtfertigung im Menschen”. K. Lehmann, Einig im Verständnis der Rechtfertigungsbotschaft?
Erfahrungen und Lehren im Blick auf die gegenwärtige ökumenische Situation. Eröffnungsreferat bei der
Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda am 21. September 1998, hrsg.
v. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, s. 25.
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który mia³ na celu doprecyzowanie w¹tpliwych kwestii, najwiêcej miejsca po-
œwiêca formule simul iustus et peccator4. Mimo tych wyjaœnieñ problem trudno
uznaæ za zamkniêty. Kontrowersyjna teza Lutra, zw³aszcza w kontekœcie wspól-
nego rozumienia usprawiedliwienia grzesznika, jest nadal wyzwaniem dla teolo-
gii. Pytanie o mo¿liwoœæ takiej interpretacji, która jest do przyjêcia bez zastrze¿eñ
przez obie strony pozostaje nadal bez jednoznacznej odpowiedzi.

Teza Marcina Lutra o trwa³ej grzesznoœci usprawiedliwionego uchodzi w opi-
nii wielu teologów protestanckich za najbardziej antykatolicki punkt nauki
o usprawiedliwieniu. Narzuca siê pytanie o to, jak wspó³czesna myœl katolicka
odnosi siê do kontrowersyjnej formu³y.

Na d³ugo przed rozpoczêciem oficjalnego dialogu katolicko-luterañskiego teo-
logowie podejmowali w swoich studiach trudne sporne kwestie. Katolickie studia
nad Lutrem (katholische Lutherforschung), rozwijaj¹ce siê po 1945 roku, zaowo-
cowa³y wypracowaniem nowego spojrzenia na osobê i dzie³o Ojca reformacji.
Czy w tych badaniach zosta³ podjêty temat simul iustus et peccator? Kto i w jaki
sposób rozwa¿a³ problem formu³y? Do jakich doszed³ wniosków? Te pytania wy-
znaczaj¹ kierunek niniejszych poszukiwañ.

Przegl¹d katolickich teologów, uwzglêdniaj¹cych w swoich publikacjach
kontrowersyjny temat simul, ograniczymy do uznanych autorytetów oraz do
tych autorów, którzy wnosz¹ coœ istotnego do sprawy. Nasza prezentacja zosta-
nie usystematyzowana w nastêpuj¹cy sposób: po pokazaniu „sytuacji wyjœcio-
wej” (1.), dokonany zostanie przegl¹d o charakterze ogólnym („z lotu ptaka”),
którego celem bêdzie zasygnalizowanie najbardziej znanych nazwisk oraz ujêæ,
które odznaczaj¹ siê oryginalnoœci¹ (2.). W kolejnych punktach (3., 4., 5.)
bardziej szczegó³owo omówione zostan¹ opracowania uznane za najbardziej
znacz¹ce5.

4 Deklaracja o usprawiedliwieniu..., s. 72-73.
5 O.H. Pesch zauwa¿a, ¿e dziœ mo¿na ju¿ zgromadziæ, jeœli nie bibliotekê, to na pewno pe³ny rega³

publikacji poruszaj¹cych temat simul iustus et peccator (Martin Luther, Thomas von Aquin und die
reformatorische Kritik an der Scholastik. Zur Geschichte und Wirkungsgeschichte eines Mißverständnisses
mit weltgeschichtlichen Folgen, Hamburg 1994, s. 69). S¹ to jednak na ogó³ prace o charakterze
przyczynków, czêsto powtarzaj¹ce wczeœniejsze ujêcia. W nowszej literaturze teologicznej brak jednak
monografii historycznej lub systematycznej poœwiêconej w ca³oœci formule (por. O.H. Pesch, Simul iustus et
peccator. Sinn und Stellenwert einer Formel Martin Luthers Thesen  und Kurzkommentare, w: Gerecht und
Sünder zugleich? Ökumenische Klärungen, hrsg. v. T. Schneider, G. Wenz, Freiburg im Breisgau 2001,
s. 146; D. Sattler, Simul iustus et peccator? Zur Geschichte, zu den Ergebnissen und offenen Fragen des
ökumenischen Gesprächs, w: Gerecht..., s. 11).
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1. Od potêpienia do pierwszej próby afirmacji
(R. Grosche)

W katolickim obrazie Lutra od XVI do pocz¹tku XX wieku dominowa³y zde-
cydowanie ciemne barwy. Zasadnicz¹ rolê w utrwaleniu negatywnej oceny za-
równo osoby Ojca reformacji, jak i jego teologii, odegra³ Jan Kochleusz (1479-
1552). Ten niemiecki humanista ca³¹ swoj¹ dzia³alnoœæ podporz¹dkowa³ jednemu
celowi – polemice z Marcinem Lutrem. Jego koronne dzie³o Commentarii de ac-
tis et scriptis Martini Lutheri (1549) ukazuje Reformatora jako grubianina, here-
tyka, lubie¿nika, itd., którego zgubna „nowa nauka” pe³na jest sprzecznoœci i pro-
wadzi do moralnej dekadencji. Ta opinia Kochleusza zaci¹¿y³a na 400 lat nad
ocen¹ Lutra przez katolick¹ teologiê6.

Nowe zainteresowanie Ojcem reformacji pojawia³o po stronie katolickiej na
pocz¹tku XX wieku. Pionierami podjêtych badañ byli Heinrich Denifle (1844-
1905) oraz Hartmann Grisar (1845-1932). Ich ocena osoby i dzie³a Lutra jest rów-
nie¿ negatywna, natomiast istotne jest, ¿e nie opierali siê oni na powtarzaniu tez
Kochleusza, ale siêgnêli bezpoœrednio do tekstów Reformatora. Analizuj¹c Wy-
k³ad Listu do Rzymian obaj autorzy poruszaj¹ problem jednoczesnoœci grzechu i
sprawiedliwoœci w wierz¹cym. Denifle uwa¿a³ formu³ê simul za nierozwi¹zy-
waln¹ antynomiê, ca³kowit¹ sprzecznoœæ i niemoralnoœæ zarazem7. Opracowania
Deniflego i Grisara sta³y siê impulsem dla dalszych badañ nad Lutrem po stronie
protestanckiej. Wywarli oni równie¿ wp³yw na katolickich historyków i teologów,
kieruj¹c na nowo ich uwagê ku Ÿród³om reformacji8.

Pierwsz¹ publikacj¹ katolickiego teologa, podejmuj¹c¹ wprost temat formu³y
simul iustus et peccator, by³ artyku³ Roberta Groschego (1888-1967)9, opu-
blikowany w roku 1935, w za³o¿onym przez niego piœmie ekumenicznym „Ca-
tholica”10.

6 S.C. Napiórkowski, Przemiany katolickiego obrazu Lutra, w: „Z problemów Reformacji”, nr 6,
Bielsko-Bia³a 1993, s. 37-38. Por. H. Wojtyska, Cochlaeus, w: EK, t. 3, kol. 531-532. Problem wp³ywu
Kochleusza na obraz Lutra w katolicyzmie opracowa³ krytycznie Adolf Herte w trzytomowym dziele: Das
katholische Lutherbild im Bann der Luthrekommentare des Cochläus, Münster 1943.

7 „Unauflösbaren Antinomie”, „ein völliger Widerspruch und eine Unsittlichkeit zugleich” (H. Denifle,
Luther und das Luthertum in der ersten Entwicklung. Quellenmäßig dargestellt, Bd. 1, Mainz 19042, s. 473).

8 Por. Napiórkowski, Przemiany..., s. 39; M. Daniluk, Denifle, w: EK, t. 3, kol. 1169-1170; B. Natoñski,
Grisar, w: EK, t. 6, kol. 157-158.

9 Teolog i dzia³acz ekumeniczny, zajmowa³ siê teologi¹ kontrowersyjn¹, pionier dialogu miêdzy teologi¹
katolick¹ i ewangelick¹: „Wiemy, ¿e dziel¹ nas g³êbokie ró¿nice; one jednak nie uniemo¿liwiaj¹ rozmowy,
przeciwnie wzywaj¹ do niej”. By³ za³o¿ycielem i wydawc¹ kwartalnika „Catholica” (1932-39, 1952-). Por.
Bautz, Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon, Bd. 2 (1990), s. 357-358, http: www.bautz.de/bbkl.

10 Simul iustus et peccator. Bemerkungen zu einer theologischen Formel, „Catholica” 4(1935), s. 132 -
139. Przedruk w: ten¿e, Pilgernde Kirche, Freiburg in Breisgau 1938, s. 147-158 (cytujemy za „Catholica”).
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Autor przywo³uje najpierw negatywn¹ opiniê Deniflego o formule. Zauwa¿a, ¿e
katolicki polemista przyznawa³ jej pewien sens najwy¿ej jako wyraz religijnego
doœwiadczenia samego Lutra, jego bezowocnej walki o œwiêtoœæ11. Grosche zwraca
uwagê, ¿e protestanci widz¹ w tezie simul religijn¹ i teologiczn¹ wypowiedŸ refor-
macji, nie tylko ekspresjê prze¿yæ samego Lutra. Ten wiêc, kto chce zrozumieæ teo-
logiê reformacyjn¹, musi podj¹æ wysi³ek poszukiwania sensu formu³y12.

Niemiecki ekumenista podejmuje tak¹ próbê, opieraj¹c siê Ÿród³owo na Wyk³a-
dzie Listu do Rzymian Marcina Lutra. Najpierw wskazuje na siln¹ zale¿noœæ inter-
pretacji Reformatora od œw. Augustyna. Sensem Listu œw. Paw³a jest zniweczenie
wszelkiej czysto ludzkiej sprawiedliwoœci, to znaczy takiej, która opiera siê na sa-
mym cz³owieku i jego uczynkach. Zdaniem zarówno Augustyna, jak i Lutra, Apo-
sto³ pisze przeciwko „hipokrytom”, którzy siebie samych uwa¿aj¹ za sprawiedli-
wych. Tymczasem usprawiedliwiony nie mo¿e zapomnieæ, ¿e sam z siebie jest tyl-
ko grzesznikiem, a wszelkie dobro jest mu dane przez Boga. Grosche odwo³uje siê
do orzeczenia synodu z Orange (529 r.): Ka¿dy cz³owiek ma z siebie tylko k³amstwo
i grzech. Jeœli coœ posiada z prawdy lub sprawiedliwoœci, to pochodzi z tego Ÿród³a,
którego powinniœmy po¿¹daæ na naszej pustyni, abyœmy – jakby zroszeni jakimiœ
kroplami z niego pochodz¹cymi – nie ustali w drodze (Kan. 22)13. Zatem przekona-
nie Lutra, ¿e sprawiedliwoœæ choæ „jest w nas”, lecz „nie jest nasz¹” (in nobis est,
non nostra), mo¿na uznaæ za zgodne z orzeczeniami synodu z Orange14. Zdaniem
Groschego, formu³a simul iustus et peccator wyra¿a rzeczywistoœæ usprawiedliwie-
nia in statu viae. Sprawiedliwoœæ cz³owieka jest dialektycznie rozpiêta miêdzy hi-
storycznym „ju¿” a „jeszcze nie”. Na ziemi nie ma postaci doskona³ego stanu, ale
jest „stawaniem siê”15. Dopóki rozumiemy formu³ê w tym duchu, jako wyraz histo-
riozbawczej dialektyki, zgadza siê ona – wed³ug autora – z nauk¹ katolick¹. Luter
wprowadza jednak zamieszanie, u¿ywaj¹c wyra¿enia peccator in re, iustus in spe.
Taka wersja brzmi bardziej ontologicznie. Gubi siê wtedy realnoœæ przemiany cz³o-
wieka w usprawiedliwieniu. Tutaj le¿y, zdaniem autora, zasadnicza sprzecznoœæ
miêdzy katolick¹ i protestanck¹ nauk¹ o usprawiedliwieniu16.

Grosche podkreœla, ¿e dialektyczny (historiozbawczy) sens formu³y wyra¿aj¹-
cej chrzeœcijañski status viatoris powinien odnaleŸæ swoje w³aœciwe znaczenie
w teologii katolickiej. Tym bardziej dlatego, ¿e w œwiadomoœci katolickiej zagu-

11 Tam¿e, s. 132.
12 Tam¿e.
13 Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Koœcio³a, oprac. S. G³owa, I. Bieda, Poznañ 1988,

VII 33 (dalej skrót: BF). Teksty synodu utkane s¹ w ca³oœci z cytatów z pism œw. Augustyna (por. D. Oko,
£aska i wolnoœæ. £aska w Biblii, nauczaniu Koœcio³a i teologii wspó³czesnej, Kraków 1998, s. 107).

14 Grosche, art. cyt., s. 134
15 Tam¿e, s. 135.
16 Tam¿e, s. 136. O formule rozumianej ontologicznie pisze: „Sie hebt die Wirklichkeit der

Rechtfertigung auf und ist für den katholischen Christen unannehmbar. Hier liegt unser entscheidender
Einwand gegen die protestantische Rechtfertigungslehre” (podkr. R. G., tam¿e).
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bi³ siê egzystencjalny wymiar prawdy o grzechu pierworodnym. Traktaty moralne
w katolicyzmie rozwijaj¹ swoj¹ naukê jakby obok podstawowych dogmatycznych
prawd o ³asce i grzechu pierworodnym17. Argumentami za „katolickoœci¹” formu-
³y s¹, wed³ug Groschego, teksty Msza³u rzymskiego. Modlitwy mszalne niejedno-
krotnie mówi¹ o tym, ¿e grzesznoœæ celebransa i wszystkich uczestników Liturgii
jest raczej aktualn¹ rzeczywistoœci¹ niŸli jakimœ ju¿ pokonanym definitywnie eta-
pem na drodze do œwiêtoœci18. Równie¿ mistycy w swoich wyznaniach, nieraz
bardzo dobitnie, wyra¿aj¹ przekonanie o w³asnej grzesznoœci, o braku jakiejkol-
wiek zas³ugi i potrzebie Bo¿ego mi³osierdzia. Grosche przytacza przyk³ady œw.
Jana od Krzy¿a i œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus19. Swoj¹ analizê koñczy autor
nastêpuj¹cym wnioskiem: odrzucenie formu³y przez katolicyzm sprowadza siê do
problemu jêzyka. Luter nie pos³uguje siê w zasadzie jêzykiem ontologicznym, ale
jêzykiem opisu doœwiadczenia religijnego. W tym znaczeniu jego teksty s¹ zbli-
¿one do wyznañ mistyków. Denifle i inni katoliccy polemiœci odczytuj¹c sformu-
³owania Reformatora w kluczu ontologicznym, pope³niaj¹ b³¹d20.

Zwiêz³y artyku³ R. Groschego by³ pioniersk¹ prób¹ zrozumienia sensu formu³y
simul iustus et peccator przez teologa katolickiego w sposób wolny od ducha po-
lemiki. Nale¿y odnotowaæ jego uznanie dla waloru historiozbawczej dialektyki
wyra¿onej formu³¹ oraz zwrócenie uwagi na ró¿nice jêzyków, którymi pos³uguj¹
siê polemizuj¹ce strony.

2. W kierunku „katolickiego” simul iustus et peccator

Zapocz¹tkowanie katolickich studiów nad osob¹ i myœl¹ Marcina Lutra (ka-
tholische Lutherforschung) mia³o miejsce po zakoñczeniu II wojny œwiatowej21.
Rozwijaj¹ce siê do dziœ badania maj¹ ukierunkowanie zarówno historyczne, jak i

17 Grosche cytuje (s. 136) bardzo ciekawy komentarz P.R. Bernarda do Summy teologicznej: „Wie würde
der hl. Thomas ohne Zweifel staunen und sich ärgern, wenn er moral-theologische Traktate sähe, in denen
weder die christliche Gnade noch die Urschuld eine Rolle spielen. Nicht als ob man diese Wahrheiten leugnete!
Das kann man ja nicht, wenn man katholisch ist. Aber man überlässt sie dem Dogma, als wenn sie rein
theoretische und für die Praxis wenig bedeutsame Dinge wären. Für Thomas dagegen sind sie die großen
Wirklichkeiten des Lebens“ (Saint Thomas d’Aquin, Somme Theologique. Le Peche, Tome II, p. 321).

18 Grosche, art. cyt., s. 137.
19 „Luterañsko“ brzmi przytoczona modlitwa œw. Teresy: „Nie chcê gromadziæ zas³ug dla nieba... U

zmierzchu tego ¿ycia stanê przed Tob¹ z pustymi rêkami, bo nie proszê Ciê, Panie, o to, byœ liczy³ moje
dobre uczynki. Ca³a nasza sprawiedliwoœæ nie jest przed Tob¹ bez skazy. Chcê wiêc przyodziaæ siê w Twoj¹
sprawiedliwoœæ i od Twojej mi³oœci przyj¹æ na wieki samego Ciebie”. Tam¿e, s. 138.

20 Sk¹din¹d zastanawiaj¹cy jest fakt, ¿e Denifle, który zajmowa³ siê w swoich badaniach tekstami
mistyków póŸnoœredniowiecznych nie podj¹³ tropu zbie¿noœci stylu teologii Lutra i wyznañ ludzi modlitwy.

21 Por. O.H. Pesch, Zwanzig Jahre katholischer Lutherforschung, „Lutherische Rundschau” 16 (1966),
s. 392-407..
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systematyczne (dogmatyczne). Temat simul iustus et peccator pojawi³ siê w opra-
cowaniach katolickich historyków i teologów jeszcze przed ekumenicznym
otwarciem zwi¹zanym z Vaticanum II i podjêciem oficjalnego dialogu teologicz-
nego22. Problematyka formu³y nie wystêpuje jednak jako osobny temat23, lecz
jako element czy aspekt szerszej problematyki. Najczêœciej pojawia siê, rzecz ja-
sna, w kontekœcie nauki Lutra o usprawiedliwieniu.

Wœród historyków Koœcio³a podejmuj¹cych problem reformacji wybitn¹ rolê
w odkryciu Lutra dla katolicyzmu odegra³ Joseph Lortz (1887-1975). Jego pod-
stawowe dzie³o Die Reformation in Deutschland24 zapocz¹tkowa³o nowe, uwol-
nione od ducha polemiki, podejœcie do Ojca reformacji. Lortz jest krytyczny
w ocenie Lutra (g³ówny zarzut to subiektywizm), ale równoczeœnie docenia
jego wielkoœæ (zw³aszcza religijn¹ osobowoœæ). Jednoczeœnie wskazuje na
ciemne strony ówczesnego Koœcio³a jako Ÿród³o s³usznego protestu reforma-
cji25. Temat „jednoczesnoœci grzechu i sprawiedliwoœci” pojawia siê w jego ko-
mentarzu do Wyk³adu Listu do Rzymian Lutra26 oraz w artykule omawiaj¹cym
podstawowe elementy stylu duchowoœci i intelektu Reformatora27. Lortz wska-
zuje na mo¿liwoœæ katolickiej interpretacji formu³y28. Podkreœla, ¿e paradoksal-
noœæ jest jedn¹ z wa¿nych cech sposobu teologicznego myœlenia Reformatora.
Przejawia siê ona w wielu typowych przeciwstawnych zestawieniach. Nale¿y
do nich tak¿e formu³a simul iustus et peccator. Paradoksalnoœæ w duchu Lutra
jest poszukiwaniem „tak” w „nie” oraz „nie” w „tak”; ods³anianie sprzecznoœci
jest zwierciad³em prawdy29. Taki sposób ujmowania najg³êbszych twierdzeñ
teologicznych nie wynika z filozoficznych za³o¿eñ, ale z lektury Biblii (zw³asz-
cza œw. Paw³a)30.

22 Por. M. Bogdahn, Rechtfertigungslehre Luthers im Urteil der neueren katholischen Theologie.
Möglichkeiten und Tendenzen der katholischen Lutherdeutung in evangelischer Sicht, Göttingen 1971,
s. 189-205.

23 Istnieje praca holenderskiego autora H.J. Kouwenhovena (Simul iustus et peccator in de nieuwe
rooms-katholieke theologie, Amsterdam 1969), która jednak nie jest cytowana w ¿adnym z opracowañ
wymienionych w niniejszym artykule. Bogata bibliografia podana przez Pescha [LThK (3. Auflage), Bd. 9,
s. 614-615] nie wymienia ¿adnej monografii katolickiego autora.

24 2 Bde, Freiburg in B. 1939/40 (19826).
25 Por. Pesch, Zwanzig Jahre..., s. 392-397. Lortz jest autorem s³ynnego has³a: „katolicki Luter” –

bêd¹cego wezwaniem do odkrywania katolickich treœci w dziele Ojca reformacji. Por. P. Manns, Zur
Gültigkeit und zur theologisch-ökumenischen Tauglichkeit des Lortzschen Ansatzes vom „katholischen
Luther“, w: Ökumenische Erschließung Martin Luthers. Referate und Ergebnisse einer Internationalen
Theologenkonsultation, hrsg. v. ten¿e, H. Meyer, Paderborn/Frankfurt am Main 1983, s. 15-43.

26 J. Lortz, Luthers Römerbriefvorlesung. Grundanliegen, „Trierer Theologische Zeitschrift” 71 (1962),
s. 129-153; 216-247.

27 Ten¿e, Martin Luther. Grundzüge seiner geistigen Struktur, w: Reformata Reformanda. Festgabe für
Hubert Jedin, hrsg. v. E. Iserloh, K. Repgen, Bd.1, Münster 1965, s. 214-246.

28 Lortz, Luthers Römerbriefvorlesung..., s. 149.
29 Ten¿e, Martin Luther..., s. 226-227.
30 Tam¿e, s. 225-226.
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Jednym z najbardziej znanych historyków Koœcio³a, który wyszed³ ze szko³y
Lortza, jest Erwin Iserloh31. Swoimi badaniami poœwiêconymi reformacji przy-
czyni³ siê on do wyjaœnienia wielowiekowych nieporozumieñ i uprzedzeñ. Jego
artyku³ na temat rozró¿nienia gratia et donum32 rzuca wiele œwiat³a na formu³ê
simul, pomagaj¹c osadziæ j¹ w szerszym kontekœcie nauczania Lutra. Podobna
rolê spe³niaj¹ publikacje, wywodz¹cego siê równie¿ ze „szko³y” Lortza, Petera
Mannsa. K³adzie on akcent na koniecznoœæ gruntownych badañ „historycznego”
Lutra. Dwie jego publikacje zawieraj¹ odniesienia do tematu simul33. Spoœród in-
nych opracowañ o profilu historyczno-dogmatycznym poruszaj¹cych tê proble-
matykê wymieniæ nale¿y prace Harry’ego McSorley’a34 oraz Heinricha Badury35.

W krêgu ekumenicznie otwartych historyków niemieckich zdobywa³ wykszta³-
cenie Jared Wicks, amerykañski jezuita, póŸniejszy profesor Gregorianum. Jego
dysertacja doktorska poœwiêcona wczesnemu okresowi twórczoœci Lutra36 ukazuje
Reformatora od strony teologii duchowoœci. W tej perspektywie mo¿na równie¿
przeœledziæ przewijaj¹cy siê w rozprawie w¹tek simul iustus et peccator. Autor k³a-
dzie nacisk nie tyle na dogmatyczne, co raczej na duchowe znaczenie formu³y. Lu-
ter, pozostaj¹c pod wp³ywem tekstów mistycznych (Tauler, œw. Bernard, Theologia
Deutsch), kreœli wizjê dynamicznego zmagania ³aski z grzechem dokonuj¹cego siê
w wierz¹cym, który musi pokornie wyznawaæ swoj¹ grzesznoœæ i ca³¹ nadziejê
oprzeæ na ³asce37. Teza simul jest s³own¹ ekspresj¹ wewnêtrznego napiêcia towarzy-
sz¹cego cz³owiekowi na drodze rozwoju ¿ycia wiary. Duchowy aspekt formu³y Lu-
tra rozwija Wicks w swoich dalszych publikacjach38. Znakomit¹ syntez¹ interpreta-
cji amerykañskiego jezuity jest obszerny artyku³ pod wymownym tytu³em Living

31 Iserloh zas³yn¹³ m.in. podwa¿eniem autentycznoœci faktu przybicia przez Lutra 95 tez na drzwiach
koœcio³a w Wittenberdze w 1517 roku.

32 E. Iserloh, Gratia und Donum, Rechtfertigung und Heiligung nach Luthers Schrift „Wider den
Löwener Theologen Latomus“ (1521), „Catholica“ 24(1970), s. 67-83.

33 Fides absoluta - fides incarnata. Zur Rechtfertigungslehre Luthers im Großem Galater-Kommentar
(1965), w: ten¿e, Vater im Glauben. Studien zur Theologie Martin Luthers. Festgabe zum 65. Geburtstag am
10. März 1988, Stuttgart 1988, s. 1-48 (szczególnie s. 24-48); ten¿e, Zum Gespräch zwischen Martin Luther
und der katholischen Theologie. Begegnung zwischen patristisch - monastischer und reformatischer
Theologie an der Scholastik vorbei, w: tam¿e, s. 441-532.

34 Luthers Lehre vom unfreiem Willen nach seiner Hauptschrift „De Servo Arbitrio“ im Lichte der
biblischen und kirchlichen Tradition, München 1967. Praca nie porusza wprawdzie tematu simul, ale
znakomicie naœwietla historyczny i dogmatyczny kontekst tej problematyki.

35 Dasein vor Gott. Rechtfertigung in der Kirche beim junger Luther. Salzburg/München 1983 (o simul s.
40-47). Praca nie wnosi wiele nowego do problemu, jedynie zbiera poprzednie ustalenia.

36 Man Yearning for Grace. Luther’s Early Spiritual Teaching, Wiesbaden 1969.
37 Por. tam¿e, s. 111n.
38 Por. Justification and Faith in Luther’s Theology, „Theological Studies” 44 (1983), s. 3-29; ten¿e, Luther

and His Spiritual Legacy, Wilmington/Delaware 1983, s. 66-72, 144-148. „If sin is a deep-seated, lasting infection
of the affectivity, one has the basis for a continual consciousness of sin, for remaining in the humble posture of
self-accusation, and for a continual struggle for healing, even after sacramental forgiveness. Luther related that
this insight solved personal difficulties for himself. […] One can in truth ‘be a sinner’ before God, continually
humbling oneself, ever-fearful and self-critical, ever begging God toeradicate sin totally. The person is at the same
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and Praying as Simul Iustus et Peccator39 oraz has³o poœwiêcone formule opubliko-
wane we francuskim Dictionnaire de Spiritualité40. W obu opracowaniach autor oma-
wia obszernie sens tezy Lutra, opieraj¹c siê na tekstach Ÿród³owych oraz wspó³cze-
snych osi¹gniêciach Lutherforschung. Mo¿liwoœci twórczego spotkania formu³y
z teologi¹ katolick¹ Wicks upatruje przede wszystkim w jej egzystencjalnej wartoœci
dla ¿ycia duchowego czy, szerzej, dla religijnoœci chrzeœcijañskiej. Doœwiadczenia
wewnêtrzne, takie jak walka duchowa, stale od nowa podejmowana metanoia, silne
poczucie grzechu, moc ufnej nadziei – maj¹ wymiar ponadkonfesyjny. Luterski opis
chrzeœcijañskiej egzystencji mo¿e byæ ubogaceniem katolickiej duchowoœci41.

Teologowie podejmuj¹cy temat simul iustus et peccator w perspektywie do-
gmatyczno-ekumenicznej stawiaj¹ czêsto pytanie o „katolickoœæ” formu³y. Wielo-
krotnie akcentowane jest to, ¿e katolicka liturgia jest miejscem, w którym w cz³o-
wiek bêd¹cy w „stanie ³aski” wyznaje jednoczeœnie swoj¹ grzesznoœæ. Dla Hansa
Künga jest to wymowny przyk³ad katolickiego „simul iustus et peccator”42. Po-
dobne spostrze¿enie czyni¹ Heinrich Fries43 oraz Heinz Schütte44.

time a sinner and righteous, sinful because still infected and unable to serve God with enthusiasm and delight, but
nonetheless righteous because one affirms the truth about oneself. God’s judgment does envelop the whole
process, regarding at once our self-accusation, the gift of initial righteousness presently hidden beneath contrary
appearances, and the future, eschatological completion of his healing work” (tam¿e, s. 67-68). „In Luther’s view,
the Christian who has laid hold of God’s grace in Christ remains in passage, ever struggling toward his final
purification, which occurs in death. The battle against the enemy within goes on each day” (tam¿e, s. 147).

39 Living and Praying as „Simul Iustus et Peccator“. A Chapter in Luther’s Spiritual Teaching,
„Gregorianum“ 70 (1989), s. 521-548 (opublikowane równie¿ w: J. Wicks, Luther’s Reform. Studies on
Conversion and the Church. Mainz 1992, s. 59-86).

40 Ten¿e, Simul iustus et peccator, w: Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et
histoire, fondé par M. Viller, t. XIV, Paris 1990, s. 921-931.

41 „For a broadly based historical appreciation of Luther’s teaching, account must be taken of the
Reformer’s forceful witness to the overarching role of God’s action by grace and gift in any movement
toward human wholeness and growth. Luther reminds all that Christianity is a religion of redemption, as he
confronts proponents of achievement-based human perfectibility with the Pauline and evangelical doctrines
of repentance, forgiveness, and ongoing healing. Luther’s theological systematization of gratia/donum with
fides/sanatio is one component in his timely compression of theology around soteriology and his momentous
reuniting – after long separation – of theology with the concerns of lived religiosity (Wicks, Living…, s.
547). „Si l’on examine attentivement les textes même de Luther sur la grâce et le don de Dieu, sur le
peccatum regnatum dans le justifié et sur le rôle de l’Esprit dans notre vita curationis a peccato, il n’est pas
douteux que cette doctrine particuliere puisse contribuer de maniere signifiante a l’enseignement chrétien sur
la vie spirituelle” (ten¿e, Simul..., s. 927). Egzemplifikacj¹ tezy Wicksa jest medytacja innego jezuity,
Friedricha Wulfa: „...denn ich bin ein sündiger Mensch” (Lk 5,8), „Geist und Leben” 36 (1936), s. 1-4.

42 H. Küng, Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung, Einsiedeln 1957, s. 232.
43 „Ich meine zu sehen, dass in dem Horizont der katholischen Theologie heute ein existentiell Verstandenes,

in Gebet und Bekenntnis gesprochenes ,Gerecht und Sünder zugleich’ möglich ist. Auch der katholische Christ
kann und muss betend beides zugleich bekennen, was in der Liturgie ständig zur Sprache gebracht wird: ‘Ich bin
der größte Sünder’ und ‘Ich danke Dir, dass Du mich erlöst hast’. Die Messfeier, die Feier der Erlösten, ist
durchwirkt vom Bekenntnis der ‘übergroßen Schuld’ und der Sündhaftigkeit des Menschen und von der Bitte um
Vergebung” (Die Grundanliegen der Theologie Luthers in der Sicht der katholischen Theologie der Gegenwart,
w: Wandlungen des Lutherbildes, hrsg. v. K. Forster, Würzburg 1966, s. 178).

44 „Die Liturgie, das offizielle, jahrhundertealte Gebet der katholischen Kirche, ist ein sprechender
Beweis für das simul iustus et peccator” (Um die Wiedervereinigung im Glauben, Essen 19592, s. 75).
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Ten ostatni podejmuje siê dogmatycznej analizy problemu simul w oparciu
o wspó³czesne opracowania protestanckie45. Uwa¿a on, i¿ jeœli formu³ê rozumie
siê w sensie czasowo-historiozbawczym, to jest ona do zaakceptowania przez na-
ukê katolick¹. Jeœli jednak bêdzie interpretowana jako statyczna, bezczasowa,
dialektyczna formu³a ontologiczna (Seinsformel), wtedy musi zostaæ odrzucona46.
Równie¿ inni teologowie katoliccy rozpatruj¹cy problem formu³y wyznaczaj¹
w podobny sposób liniê demarkacyjn¹ oddzielaj¹c¹ interpretacjê do przyjêcia
przez katolików od interpretacji nieortodoksyjnej47.

H. Schütte, odwo³uj¹c siê do wewn¹trzprotestanckiej dyskusji stawia pytanie o
to, czy historiozbawcze rozumienie formu³y jest zgodne z pogl¹dami samego Lu-
tra48. Odpowiedzi na to pytanie próbuj¹ udzieliæ tak¿e inni teologowie katoliccy.
Opinie w tej kwestii s¹ zró¿nicowane. H. Schütte, K. Rahner i A. Brandenburg
uznaj¹, ¿e intencje Lutra zmierza³y w kierunku ontologizacji formu³y (niemo¿li-
wej do przyjêcia przez katolików). K. Adam oraz H. Fries zostawiaj¹ to pytanie
pocz¹tkowo otwarte, póŸniej jednak przy³¹czaj¹ siê do opinii R. Grosche, M.
Schmausa i R. Köstersa utrzymuj¹cych, ¿e interpretacja historiozbawcza jest
zgodna z zamierzeniami twórcy tezy simul49.

Problem formu³y w powi¹zaniu z chrystologi¹ naœwietla Theobald Beer50.
Podkreœlaniem chrystologicznego t³a tezy simul nawi¹zuje do opracowañ prote-
stanta W. Maurera51. Luter stosuje zasadê communicatio idiomatum do opisu sytu-
acji usprawiedliwionego, czyli u³askawionego grzesznika52. Simul iustus et pecca-
tor jest antropologicznym odpowiednikiem chrystologicznej formu³y simul vivus
et mortuus53 – twierdzi Beer54.

45 H. Schütte, Protestantismus. Sein Selbstverständnis und seine Ursprung gemäß der deutschsprachigen
Theologie der Gegenwart und eine kurze katholische Besinnung, Essen/Werden 1966, s. 341-347, 409-430.

46 Tam¿e, s. 426-430.
47 M. Bogdahn zestawia podobne okreœlenia zastosowane przez katolickich autorów dla wyznaczenia „granicy

ortodoksji”: „Grosche beschreibt diese Entgegensetzung mit dialektisch (heilsgeschichtlich) und ontologisch,
Heinrich Fries mit existentiell und ontologisch, Karl Rahner mit persönlich, als Aussage der Erfahrung des
einzelnen Menschen und abstrakt, ontologisch, objektiv, Karl Adam mit psychologisch und theologisch, Albert
Brandenburg mit ethisch-aszetisch und dogmatisch, Michael Schmaus mit konkret-geschichtlich oder -existentiell
und metaphysisch bzw. ontisch, [...] und Reinhard Kösters mit dynamisch-geschichtlich und dialektisch-zeitlos
(ten¿e, Rechtfertigungslehre..., s. 193, podkr. T.J.)

48 Schütte, Protestantismus..., s. 426-430.
49 Bogdahn, Rechtfertigungslehre..., s. 193-194.
50 Der fröhliche Wechsel und Streit, Grundzüge der Theologie Martin Luthers, Leipzig 1974 (Einsiedeln 19802

– cytowane). Ksi¹¿ka okaza³a siê wysoce dyskusyjna. Pozytywnie wypowiedzieli siê o niej Balthasar i Ratzinger.
Spotka³a siê z siln¹ krytyk¹ zarówno po stronie protestanckiej, jak i katolickiej (Manns, Wicks, Iserloh). Por. G.
Maron, Das katholische Lutherbild der Gegenwart. Anmerkungen und Anfragen, Göttingen 1982, s. 31-34.

51 Por. W.D. Hauschild, Die Formel „Gerecht und Sünder zugleich”  als Element der reformatorischen
Rechtfertigungslehre – eine Entdeckung des 20. Jahrhunderts, w: Gerecht.., s. 339-341.

52 Beer, dz. cyt., s. 259-322.
53 Beer przytacza (dz. cyt., s. 322) tekst Lutra: „Et ideo simul maledictus et benedictus, simul vivus et mortuus, simul

dolens et gaudens, ut omnia in se absorberet mala et omnia ex se conferret bona” (WA 3, 426, 34-36).
54 Beer, dz. cyt., s. 326-363. „Die Aussage ‘Christus ist tot und lebendig zugleich’ dient der Erörterung

verschiedener anthropologischer und christologischer Probleme. [...] Die Erklärung des ‘Sünder und gerecht zugleich’
durch die Parallele in Christus, der tot und lebendig zugleich ist, gehört zum festen Lehrbestand” (tam¿e, s. 335).
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Sporo publikacji poœwiêconych Lutrowi ukaza³o siê w Niemczech oko³o roku
1983 w zwi¹zku z 500. rocznic¹ urodzin Ojca reformacji. Katolicki dogmatyk
Wolfgang Beinert w okolicznoœciowej publikacji wskazuje na simul jako na pod-
stawow¹, obok zasad sola, formu³ê teologiczn¹ Marcina Lutra (Grundformel)55.
Wedle Beinerta, teza grzesznik i sprawiedliwy zarazem dobrze ilustruje charakte-
rystyczne cechy ca³ej teologii Reformatora: jej wymiar egzystencjalny, duchowy,
relacyjny, skoncentrowanie wszystkich w¹tków na ³askawym dzia³aniu Boga
w Jezusie Chrystusie, paradoksalnoœæ56.

W tym samym roku ukaza³a siê ksi¹¿ka Ketzer und Christ57, której autorzy stara-
li siê popatrzeæ na Lutra w œwietle tekstów Soboru Watykañskiego II. Austriacki
teolog Johann Werner Mödlhammer wskazuje w swoim artykule, i¿ niektóre frag-
menty soborowych dokumentów s¹ echem tezy o sprawiedliwym grzeszniku58.

W Roku Lutra (1983) odby³a siê w Niemczech miêdzynarodowa konsultacja
teologów ró¿nych wyznañ poœwiêcona ekumenicznemu „otwarciu” nauczania
Reformatora59. Wœród dyskutowanych problemów pojawi³ siê miêdzy innymi
temat „Lutra simul iustus et peccator jako dojœcie do novus homo i nova creatu-
ra”60. Ekumeniczna debata pokaza³a, ¿e formu³a simul pozostaje jednym
z g³ównych punktów dialogu miêdzy luteranami i katolikami oraz miêdzy lute-
ranami a tzw. wolnymi Koœcio³ami. Mimo i¿ nadal dyskusyjne pozostaje zagad-
nienie: Sobór Trydencki a formu³a oraz szereg innych szczegó³owych kwestii,
uwa¿a siê, ¿e problem simul nie jest ju¿ czynnikiem dziel¹cym oba Koœcio³y
(luterañski i katolicki). Postulowano w³¹czenie do dyskusji anglikanów i pra-
wos³awnych61.

55 W. Beinert, Der theologische Grundsatz Luthers, w: Martin Luther. Eine Spiritualität und ihre Folgen,
hrsg. v. H. Bungert, (Schriftenreihe der Universität Regensburg, Bd. 9) Regensburg 1983, s. 9-28.

56 Tam¿e, s. 16.
57 K.E. Schiller, J.W. Mödlhammer, Ketzer und Christ. Das Christuszeugnis Martin Luthers im Spiegel

des II. Vatikanischen Konzils, Linz 1983.
58 Tam¿e, s. 117-121.
59 Materia³y opublikowano w: Ökumenische Erschließung Martin Luthers. Referate und Ergebnisse einer

Internationalen Theologenkonsultation, hrsg. v. P. Manns, H. Meyer, Paderborn/Frankfurt am Main 1983.
60 Tam¿e, s. 193-273. Dwa wiod¹ce referaty wyg³osili luteranie: C. Linndberg i M. Seils. W dyskusji

wziêli udzia³ C.A. Peter, J.S. Oyer oraz katolicy J.F. McCue, bp H. Martensen.
61 „Dennoch seien einige Schlussfolgerungen versucht. Erstens: Luthers Auffassung vom simul iustus et

peccator bleibt ein zentraler Bereich im Bemühen, Luthers ökumenische Bedeutung für die freikirchliche
Tradition wie auch die römisch-katholische Tradition zu erschließen. Zweitens: Biblische und historische
Wissenschaft, wie sie über konfessionelle Grenzen hinweg betrieben werden, haben zwar nicht alle
Probleme und Fragen gelöst, haben aber Lutheraner und Katholiken doch an einen Punkt geführt, an dem sie
sagen können, dass der Gedanke des simul iustus et peccator sie nicht länger zu trennen braucht. Drittens:
Gedanke und ökumenische Implikationen des simul iustus et peccator bedürfen dringend der Erörterung
zwischen Freikirchen und Lutheranern, zumal die bisherigen Gespräche lediglich gezeigt haben, wie enorm
die Aufgaben sind, die es zu bewältigen gilt. Viertens: Obwohl eine historische Logik darin liegt, dass
Freikirchen, Lutheraner und Katholiken das simul iustus et peccator untereinander theologisch erörtern,
können solche Erörterungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ökumenischer Geschichte nicht durchgeführt
werden ohne die aktive Teilnahme anglikanischer und orthodoxer Christen” (tam¿e, s. 273).
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Interesuj¹cym przyk³adem inspiruj¹cej roli formu³y simul we wspó³czesnej
teologii jest artyku³ niemieckiego pastoralisty Ottmara Fuchsa62, który widzi
w niej uniwersaln¹ dynamikê wykraczaj¹c¹ poza ramy Koœcio³a czy chrzeœcijañ-
skiej wiary. Autor opiera swoj¹ refleksjê na radykalnej wizji nauki o usprawiedli-
wieniu. Bo¿a bezwarunkowa ³aska obejmuje ludzi wszystkich religii i kultur. Jej
dzia³anie w œwiecie polega na pokonywaniu przepaœci miêdzy ludzk¹ niemoc¹,
zatraceniem ¿ycia a jego spe³nieniem.

Warto w tym miejscu postawiæ pytanie o to, czy ekumeniczne otwarcie teolo-
gów katolickich na formu³ê simul daje siê w jakiœ sposób zauwa¿yæ w podrêczni-
kach dogmatyki katolickiej. W roku 1968 ukaza³a siê interesuj¹ca praca Augusta
Haslera, w której zosta³y przeanalizowane klasyczne przedsoborowe podrêczniki
dogmatyki pod k¹tem sposobu prezentowania w nich nauki Lutra o usprawiedli-
wieniu63. Z badañ Haslera wynika, ¿e w kwestii tezy simul jedynie M. Schmaus
nie widzi w niej opozycji wobec nauki katolickiej, jeœli jest interpretowana „kon-
kretnie-historycznie”. Zdaniem Schmausa, Trydent potêpi³ jedynie metafizyczny
sens formu³y64. Pozostali autorzy szkolnej dogmatyki traktuj¹ zasadê simul jako
koronny dowód na czysto zewnêtrzne, „s¹dowe” (pomijaj¹ce uœwiêcenie) rozu-
mienie usprawiedliwienia przez Lutra65. Czy w podrêcznikach teologii katolickiej
opracowanych po Soborze Watykañskim II mo¿na zauwa¿yæ jak¹œ zmianê w tej
materii? Kompetentna i wyczerpuj¹ca odpowiedŸ na to pytanie wymaga³aby
szczegó³owych badañ. Jednak nawet pobie¿ny przegl¹d wybranych posoboro-
wych opracowañ dogmatyki pokazuje, ¿e katoliccy teologowie staraj¹ siê
uwzglêdniaæ w swoim wyk³adzie problematyki usprawiedliwienia osi¹gniêcia ba-
dañ nad Lutrem i ekumenicznych ustaleñ. W wielu podrêcznikach dogmatyki, a
nawet w katechizmach pojawia siê expilicite formu³a simul iustus et peccator,
opatrzona komentarzem o interpretacji mo¿liwej do przyjêcia przez katolików66.

62 In der Sünde auf dem Weg der Gnade, „Jahrbuch für Biblische Theologie” 9 (1994), s. 235-259.
63 Luther in der katholischen Dogmatik. Darstellung seiner Rechtfertigungslehre in den katholischen

Dogmatikbüchern, München 1968.
64 Tam¿e, s. 69. Uwaga dotyczy podrêcznika: M. Schmaus, Katholische Dogmatik, Bd. 3, Teil 2: Die

göttliche Gnade, München 19656.
65 Hasler, dz. cyt., s. 69-71.
66 Por. L. Scheffczyk, A. Ziegenaus, Katholische Dogmatik, Bd. 6: L. Scheffczyk, Die

Heilsverwirklichung in der Gnade, Aachen 19981, s. 160-163, 261-265, 472-491; L.F. Ladaria, Antropologia
teologica, Madrid 1983, s. 356-362; J. Auer, J. Ratzinger, Kleine katholische Dogmatik, Bd. 5: J. Auer, Das
Evangelium der Gnade. Die neue Heilsordnung durch die Gnade Christi in seiner Kirche, Regensburg 1980,
s. 96-97; M. Schmaus, Der Glaube der Kirche, Bd. 6, Teil 1, St. Ottilien 19822, s. 187, 206-207; O.H. Pesch,
Gottes Gnadenhandeln als Rechtfertigung und Heiligung des Menschen, w : MySal, Bd. IV/2, s. 886-891;
ten¿e, Frei sein aus Gnade. Theologische Anthropologie, Freiburg in B. 1983, s. 269-273; H. Vorgrimler,
Der Kampf des Christen mit Sünde, w: MySal, Bd. V, s. 349-461; Katholischer Erwachsenen-Katechismus.
Das Glaubensbekenntnis der Kirche, hrsg. v. der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1985, s. 240, 246-247.
G. Kraus, Nauka o ³asce – zbawienie jako ³aska, t³um. W. Szymona, Kraków 1999, s. 239.
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Nale¿y równie¿ odnotowaæ obecnoœæ tezy Lutra jako has³a w katolickich leksyko-
nach teologicznych67.

W zwi¹zku ze Wspóln¹ deklaracj¹ o usprawiedliwieniu pojawi³o siê w litera-
turze teologicznej szereg publikacji poruszaj¹cych sporne kwestie. Wœród nich
najbardziej „gor¹c¹” okaza³a siê teza o trwa³ej grzesznoœci usprawiedliwionych.
Ze strony katolickiej, oprócz licznych przyczynków o charakterze publicystycz-
no-teologicznym68, ukaza³y siê dwa d³u¿sze artyku³y analizuj¹ce problem simul.
W nowszej ekumenicznej bibliografii nie pojawi³a siê ¿adna monografia podej-
muj¹ca ten temat69.

Tekst Guido Bausenharta70 nawi¹zuje do oficjalnej katolickiej Odpowiedzi na
WD, w której kwestiê simul podniesiono jako g³ówne zastrze¿enie. Autor opiera-
j¹c siê na dotychczasowych opracowaniach poszukuje rozwi¹zania spornych
kwestii.

Autorem drugiego artyku³u o podobnym charakterze jest Ralf Miggelbrink71.
Równie¿ on nawi¹zuje do sporu wokó³ kwestii simul. Austriacki teolog stawia so-
bie za cel takie przeformu³owanie tezy Lutra, aby uczyniæ zadoœæ podnoszonym po
obu stronach w¹tpliwoœciom. W pierwszej czêœci, o charakterze historyczno-do-
gmatycznym, przeprowadzona zostaje analiza orzeczeñ Trydentu oraz nauczania
Lutra, nastêpnie autor przedstawia formu³ê w œwietle dzisiejszej hermeneutyki teo-
logicznej. Na tej podstawie Miggelbrink przedstawia w³asn¹ propozycjê rozumienia
tezy simul, która – jego zdaniem – jest do zaakceptowania przez obie strony.

W pracach polskich teologów formu³a simul jest jedynie wzmiankowana
w opracowaniach o tematyce ekumenicznej72 oraz w ostatnim czasie w kontekœcie
omówieñ i komentarzy do WD73.

67 H. Wulf, w: LThK (2. Auflage), Bd. 9, s. 778-779; O.H. Pesch, w: LThK (3. Auflage), Bd. 9, s. 612-
615; K. Rahner, H. Vorgrimler, w: Kleines Theologisches Wörterbuch , Freiburg in B. 1976, s. 384-385.
J. Wicks, w: Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique.Doctrine et histoire, fondé par M. Viller, t. 14,
Paris 1990, s. 921-931; The New Dictionary of Theology, ed. by J.A. Komonchak, M. Collins, D.A. Lane,
Dublin 1988, s. 954.

68 Por. W. Meuser „Ökumene am Scheidewege”, w : „Pastorblatt für Diözesen Aachen, Berlin, Essen,
Hamburg, Hildesheim, Köln, Osnabrück” 50 (1998), s. 111-117; H. Schütte, „Gerechter und Sünder
zugleich”, „Pastoralblatt für...” 50 (1998), s. 304-307; K. Rohmann, Simul iustus et peccator? Ja! Ein
katholisches Plädoyer für eine Akzeptanz alternativer Denkformen „Pastoralblatt für...” 50 (1998), s. 342-
347.; L. Scheffczyk, Ökumene auf dem Weg: Gemeinsamkeit bei verbleibenden Verschiedenheiten in der
Rechfertigungslehre. Die „Gemeinsame Erklärung“ und die vatikanische „Präzisierung“, „Forum
Katholische Theologie“ 14 (1998), s. 213-220.

69 Por. Sattler, art. cyt., s. 11.
70 Simul iustus et peccator. Zum römischen Einspruch gegen die „Gemeinsame Erklärung zwischen der

katholischen Kirche und dem Lutherischen Weltbund über die Rechtfertigungslehre“, „Catholica” 53 (1999),
s. 122-141.

71 „Simul iustus et peccator”. Ein theologischer Grundsatz der lutherischen Reformation für die
Gegenwart beleuchtet, w: Die Glaubwürdigkeit christlicher Kirchen. Auf dem Weg ins 3. Jahrtausend. FS
L. Lies, hrsg. v. S. Hell, Innsbruck 2000, s. 115-156.

72 A. Nossol, Ekumeniczny wymiar teologii Marcina Lutra, w: ten¿e, Teologia bli¿sza ¿yciu, Opole 1984,
s. 242-244; W. Hryniewicz, Chrystus nasza Pascha. Zarys chrzeœcijañskiej teologii paschalnej, t. 1, Lublin
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3. Wiod¹ce opinie

Ze wzglêdu na autorytet Balthasara, Künga74 i Rahnera w teologii katolickiej
ich spostrze¿enia poœwiêcone formule simul zostan¹ przedstawione w sposób bar-
dziej szczegó³owy, w kolejnoœci chronologicznej. Dwie wypowiedzi zosta³y opu-
blikowane jeszcze przed Vaticanum II, ostatnia podczas trwania soboru.

3.1. Hans Urs von Balthasar

Krótka, ale istotna refleksja na temat simul iustus et peccator pojawia siê w ksi¹¿-
ce Hansa Ursa von Balthasara poœwiêconej teologii Karola Bartha z roku 195175.

Formu³a – zdaniem Balthasara – jest wieloznaczna. Mo¿e byæ odczytana albo
jako antykatolicka, albo jako zgodna z teologi¹ katolick¹. Luter chcia³ wyraziæ
w niej, po pierwsze, status viatoris chrzeœcijañskiej egzystencji, po drugie, prze-
konanie, ¿e sprawiedliwoœæ jest od pocz¹tku do koñca Boskim darem i w tym
sensie nie jest nasza w³asna. Formu³a simul bêdzie nie do przyjêcia przez dogma-
tykê katolick¹ wtedy, kiedy pierwszy wymiar zinterpretuje siê w duchu skrajnego
eschatologizmu (usprawiedliwienie – tylko jako nadzieja) lub jeœli drugi aspekt
bêdzie rozumiany w duchu jurydycznego nominalizmu (ca³kowity brak rzeczywi-
stoœci usprawiedliwienia we wnêtrzu cz³owieka). Zdaniem Balthasara, Barth od-
rzuca obie skrajne interpretacje i pojmuje simul jako pewn¹ historiozbawcz¹ rze-
czywistoœæ. Nasza przesz³oœæ (czytaj: grzech) i przysz³oœæ (czytaj: sprawiedli-
woœæ) s¹ „jednoczesne”. Takie jest, zdaniem Bartha, chrzeœcijañskie pojêcie
czasu. Jest ono okreœleniem statusu chrzeœcijañskiej egzystencji, która w Chrystu-
sie Jezusie jest przejœciem od jednego stanu ku drugiemu, tzn. od grzechu do
œwiêtoœci76. Pod adresem takiej interpretacji Balthasar podnosi zarzut relatywiza-

1982, s. 215; ten¿e, Nasza Pascha z Chrystusem. Zarys chrzeœcijañskiej teologii paschalnej, t. 2, Lublin
1987, s. 133-137.

73 A. Skowronek, Kontrowersyjny konsens w nauce o usprawiedliwieniu, SiDE 15 (1999) nr 2, s. 43-51;
ten¿e, Przes³anki jednoœci. Wobec Wspólnej Deklaracji luteran i katolików, „Ethos” 13 (2000), nr 1-2,
s. 192-201; Zbawienie w Roku Jubileuszowym. Nauka na temat usprawiedliwienia w dialogu katolicko-
luterañskim. Dokumenty i opracowania, red. Z.J. Kijas, Kraków 2000; A.A. Napiórkowski, „Simul iustus et
peccator” we „Wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu”, w: Ekumenizm na progu trzeciego tysi¹clecia,
red. P. Jaskó³a, Opole 2000, s. 325-338; S.C. Napiórkowski, Bóg ³askawy. Nad „Wspóln¹ deklaracj¹
o usprawiedliwieniu”, Warszawa 2001.

74 Interesuje nas tutaj praca Künga z roku 1957, a wiêc przed jego konfliktem z Rzymem.
75 H.U. von Balthasar, Karl Barth. Darstellung und Deutung seiner Theologie, Köln 1951, s. 378-386.
76 Tam¿e, s. 379. „Luthers simul iustus et peccator kann und darf im Sinne Luthers selbst nicht dahin

verstanden werden, dass die Ganzheit, in der wir Gerechte und Sünder sind, eine gleichmäßige, gleich ernste
Bestimmung unserer Existenz bedeutet, dass sie uns berechtige und auffordere, uns selbst im gleichen Sinn als
Gerechte und als Sünder zu verstehen, dass wir also zum Sündigen ebenso legitimiert seien wie zur Betätigung
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cji zarówno rzeczywistoœci grzechu, jak i usprawiedliwienia. Mo¿na bowiem od-
nieœæ wra¿enie, ¿e w tej teologii „dziania siê” i historii faktycznie nic siê nie dzie-
je, skoro w wiecznoœci ju¿ wszystko na zawsze siê dokona³o77. Szwajcarski teolog
podejmuje próbê okreœlenia w³aœciwego katolickiego sensu formu³y. Poszczegól-
ne elementy jego interpretacji przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
a) Eschatologiczna perspektywa formu³y (iustus in spe) nie wyklucza ontologicz-

nej (iustus in re). Trzeba zestawiæ dwa typy wypowiedzi biblijnych: te, które
wyra¿aj¹ dynamiczny, eschatologiczny charakter sprawiedliwoœci jako rzeczy-
wistoœci nadchodz¹cej oraz te podkreœlaj¹ce realizm przemiany, która ju¿
„obecnie” siê dokona³a. Nale¿y wytrzymaæ napiêcie miêdzy nimi, nie przesu-
waj¹c akcentu na korzyœæ którejœ z nich78.

b) Sprawiedliwoœæ Chrystusa jest przyznana cz³owiekowi jako dar, jako czysta
³aska, bez zas³ugi cz³owieka. Ale katolicy ³¹cz¹ tak pojêt¹ „forensytywn¹”
³askê z realnym uœwiêceniem jako udzia³em w zas³udze Chrystusa. Ten udzia³
cz³owieka nie jest tylko pasywnym otrzymywaniem. Dar Chrystusa otrzymuje-
my tak g³êboko wewnêtrznie dla siebie, ¿e mo¿emy dziêki niemu przynosiæ
owoce ³aski, które s¹ jednoczeœnie nasze w³asne79.

c) Na bazie tej tajemnicy rysuje siê jeszcze g³êbszy paradoks. Im g³êbiej wierz¹cy
¿yje swoj¹ wiar¹, tym bardziej wewnêtrznie jest œwiadomy sta³ego dzia³ania
³aski polegaj¹cej na tym, ¿e Jezus nieustannie wstawia siê za nami u Ojca. Jest
naszym Parakletem, t³umaczy nas przed Ojcem. Napiêcie miêdzy grzeszni-
kiem a ³ask¹ Chrystusa rozci¹ga siê tak¿e na bardziej podstawow¹ relacjê miê-
dzy Bogiem a stworzeniem; miêdzy tym, co relatywne i tym, co absolutne.
Czyny stworzenia (relatywne) wkraczaj¹c w przestrzeñ Absolutu, potrzebuj¹
swoistego „przet³umaczenia”. Ju¿ Adam potrzebowa³ ³aski, aby byæ partnerem
Boga. Grzech powiêkszy³ jeszcze odleg³oœæ miêdzy stworzeniem a Bogiem i
tym bardziej konieczn¹ uczyni³ ³askê. Œwiêci potwierdzaj¹, ¿e im wiêkszy
maj¹ udzia³ w ³asce Chrystusa, tym bardziej czuj¹ siê jej niegodni. Z³amana
zostaje ich pycha80.

d) Usprawiedliwiony przez ³askê rozumie sens biblijnego pojêcia „œwiat”. To nie
pojedynczy grzech, ale Ÿród³o grzechów, ich korzeñ, przestrzeñ dzia³ania po¿¹-
dliwoœci, aktywna potencjalnoœæ z³a. Wprawdzie granica miêdzy grzechem

unserer Gerechtigkeit ... Was hier zugleich ist, das ist unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. Unsere
Sünde ist gewesen, unsere Gerechtigkeit kommt... Das und das allein ist also der christliche, der reale
Zeitbegriff: der Begriff des in Jesus Christus von jenem ersten zu jenem zweiten Sachbereich sich
wendenden menschlichen Daseins: Das wir Zeit haben und in der Zeit leben heißt, christlich betrachtet und
also in seiner Realität gesehen: dass wir in dieser Wende leben“ (Tekst Bartha [3,707] przytoczony przez
Balthasara, tam¿e).

77 Tam¿e, s. 380.
78 Tam¿e, s. 381.
79 Tam¿e, s. 381-382.
80 Tam¿e, s. 382.



23

FORMU£A MARCINA LUTRA

a ow¹ aktywn¹ mo¿liwoœci¹ z³a realnie istnieje, to jednak istniej¹ tak¿e rozma-
ite wzajemne powi¹zania miêdzy tymi dwoma rzeczywistoœciami. „Œwiat” nie
tylko proponuje ci¹gle nowe grzechy, ale tak¿e „zanieczyszcza” dobro czynio-
ne przez cz³owieka. To przestrzeñ „rozeznawania duchów”, w której „œwiat”
oddzia³uje na cz³owieka, powoduj¹c nieporz¹dek. Mówi¹c obrazowo, powie-
trze, którym oddychamy, pe³ne jest zarazków. Takie duchowe doœwiadczenie,
poœwiadczone przez œwiêtych, obecne jest w katolicyzmie81.

e) Jeszcze bardziej pog³êbia siê ów paradoks, kiedy uwzglêdnimy fakt zacierania
siê granicy miêdzy moim i twoim grzechem. Chodzi o tajemnicê ludzkiej soli-
darnoœci w grzechu. Ka¿dy ludzki grzech jest równoczeœnie grzechem przeciw
spo³ecznoœci i spowodowanym przez spo³ecznoœæ. To bynajmniej nie pomniej-
sza ciê¿aru grzechu, przeciwnie, powiêksza go i zwiêksza odpowiedzialnoœæ.
Spo³eczny wymiar grzechu powoduje, ¿e sprawy odpuszczenia winy równie¿ nie
mo¿na zacieœniæ do indywidualnego wymiaru. Otrzymujemy udzia³ w œwiêtoœci
Zbawiciela, ale tak¿e aktywny udzia³ we wspólnotowej winie, która spowodo-
wa³a krzy¿. W cierpieniu Chrystusa nikt z nas nie stoi po Jego stronie82.

f) Doœwiadczenie opisane powy¿ej przybiera postaæ pokusy niepokoju, lêku, w¹t-
pienia (Anfechtung). Polega ona na egzystencjalnym doœwiadczeniu przepaœci
miêdzy „jest” a „powinno byæ” z punktu widzenia Bo¿ej sprawiedliwoœci
i s¹du. Cz³owiek widzi wtedy swoje zagubienie przed Bogiem poza obrêbem
³aski. Widzi, co by siê mog³o staæ, gdyby Bóg zastosowa³ wobec niego sam¹
tylko sprawiedliwoœæ. Dostrzega ca³y realizm grzechu, który zamyka cz³owie-
ka w sytuacji bez wyjœcia. Coœ z takiego doœwiadczenia jest udzia³em ka¿dego
chrzeœcijañskiego sumienia. Œwiêtym zostaje to nieraz pokazane bez os³ony83.

g) To, co zosta³o tutaj opisane jako chrzeœcijañskie doœwiadczenie, ma swój
obiektywny dogmatyczny wyraz. Zbawienie dokona³o siê w tym momencie,
w którym grzech osi¹gn¹³ swój szczyt. By³o to „bogobójstwo” na Golgocie,
w którym ka¿dy grzesznik ma swój aktywny i aktualny udzia³. Tam, gdzie
cz³owiek i cz³owieczeñstwo by³o najbardziej grzeszne, tam równie¿ zosta³o
ono (obiektywnie) wybawione i usprawiedliwione. Doœwiadczenie wiary, opi-
sane powy¿ej, jest tylko personalnym echem tego, czym jest obiektywnie sam
„dekret” zbawienia. Mianowicie ³aska Bo¿a „zadzia³a³a” w formie wyroku nad
grzesznikami, którzy wszyscy bez wyj¹tku byli reprezentowani w Osobie swo-
jego Zastêpcy na krzy¿u. Chrystus na krzy¿u jest simul iustus et peccator –
Ten, który, bêd¹c bez grzechu, dla nas uczyniony zosta³ grzechem (2 Kor 5,21),
dla nas sta³ siê przekleñstwem (Ga 3,13), by nas od grzechu i przekleñstwa wy-
bawiæ. W osobie Syna Bo¿ego objawia siê nie tylko relacja miêdzy Bogiem a

81 Tam¿e, s. 382-383.
82 Tam¿e, s. 383-384.
83 Tam¿e, s. 384-385.
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stworzeniem, ale te¿ konkretne odniesienie miêdzy gniewaj¹cym siê i u³aska-
wiaj¹cym Bogiem, miêdzy przeklêtym i wybawionym stworzeniem. Na krzy¿u
ukaza³o siê, czym jest grzech, a w Wielkanoc to, co mo¿e ³aska. Rozwi¹zania
kwestii simul iustus et peccator nie nale¿y wiêc ostatecznie szukaæ w nas sa-
mych, lecz w Chrystusie. Przyj¹³ on formê grzechu, któr¹ nale¿y rozumieæ jako
coœ znacznie g³êbszego ni¿ karê. Konflikt miêdzy grzechem i Bogiem (wszystkie
jego nastêpstwa: cierpienie, wstyd, samotnoœæ, œmieræ, itd.) zosta³ w Chrystusie
do koñca wycierpiany i ostatecznie przezwyciê¿ony. Dlatego rozstrzygaj¹ca for-
ma simul nie odnosi siê do nas, lecz do naszego Zbawiciela. We wnêtrzu tej
chrystologicznie pojêtej formu³y simul iustus et peccator mieszcz¹ siê nasze lêki
i zmagania. Istotne jest przy tym pierwszeñstwo zbawienia. Faktyczny grzech
jest objêty Chrystusowym zbawieniem. Jesteœmy rzeczywiœcie grzesznikami
sprzeciwiaj¹cymi siê Bogu. Ale Bo¿a wola jest przecie¿ mocniejsza ni¿ ludzka.
Ubi abundavit peccatum, superbundavit gratia84.
Refleksje Balthasara dotycz¹ce formu³y simul odnosz¹ siê bardziej do interpre-

tacji Bartha ni¿ do myœli Lutra. Wa¿ne wydaje siê odwo³anie do doœwiadczenia
wiary, w którym niebagateln¹ rolê odgrywa grzech, niepokój sumienia i napiêcie
miêdzy ³ask¹ a „œwiatem” prze¿ywane jako wewnêtrzne zmaganie. Balthasar pró-
buje po³¹czyæ chrystocentryczno - eschatologiczne spojrzenie Bartha z pozycji
„wielkiej” historii zbawienia z doœwiadczeniem pojedynczego cz³owieka, pod¹¿a-
j¹cego drog¹ swojej „ma³ej” historii zbawienia. Ten g³os wybitnego teologa
uznaæ mo¿na za moment zaistnienia formu³y simul iustus et peccator na forum
teologii katolickiej nie tylko jako w¹skiego, konfesyjnego zagadnienia, ale po-
wa¿nego teologicznego problemu, stanowi¹cego element chrzeœcijañskiej trady-
cji, godnego namys³u i dalszych dociekañ.

3.2. Hans Küng

Kolejnym autorem katolickim, podejmuj¹cym wprost kwestiê formu³y simul
iustus et peccator jeszcze przed ekumenicznym prze³omem Soboru Watykañskie-
go II, jest Hans Küng. Czyni to w swojej s³ynnej ksi¹¿ce Rechtfertigung opubli-
kowanej w 1957 roku85, w której dokonuje porównania pogl¹dów Bartha na
usprawiedliwienie z nauk¹ katolick¹. Podstawowa teza, której dowodzi Küng, jest
nastêpuj¹ca: istnieje zasadnicza zgodnoœæ miêdzy dwoma ujêciami prawdy wiary

84 Tam¿e, s. 385-386.
85 Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine Katholische Besinnung, Einsiedeln 1957. By³a to

rozprawa doktorska Künga. Praca sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej autor dokonuje prezentacji
pogl¹dów Bartha na usprawiedliwienie. Czêœæ druga to „Próba katolickiej odpowiedzi”. Po nakreœleniu
katolickich podstaw nauki o usprawiedliwieniu, Küng ustosunkowuje siê do szczegó³owych tez nauki
o usprawiedliwieniu w ujêciu Bartha szukaj¹c pojednania z tradycj¹ katolick¹.
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o usprawiedliwieniu. By³o to szokuj¹ce i œmia³e odkrycie, tym bardziej, ¿e dotyczy-
³o problematyki uchodz¹cej za najbardziej dziel¹c¹ katolicyzm i protestantyzm.

Küng, poszukuj¹c katolickiej odpowiedzi na kontrowersyjne kwestie protestanc-
kiej nauki o usprawiedliwieniu, stawia równie¿ pytanie o katolickoœæ formu³y simul
iustus et peccator86. OdpowiedŸ szwajcarskiego teologa jest zdecydowanie pozy-
tywna. Istnieje katolicki sens formu³y. Jakie argumenty za tym twierdzeniem zo-
staj¹ przytoczone? Pierwszy stanowi¹, podobnie jak u Groschego, teksty Msza³u
rzymskiego. Küng zauwa¿a, ¿e Koœció³ wymaga od celebransa stanu ³aski, a prze-
cie¿ w modlitwach liturgicznych wypowiadanych przez kap³ana pojawia siê kilka-
krotnie wyznanie w³asnego grzechu oraz proœba o Bo¿e przebaczenie87. Autor od-
wo³uje siê równie¿ do praktyki powtórnej spowiedzi (Wiederholungsbeichte) zale-
canej w pewnych okolicznoœciach przez Koœció³88. Jak mo¿na wyt³umaczyæ od
strony teologicznej tê „liturgiczn¹ rzeczywistoœæ” Koœcio³a? Küng wskazuje na tek-
sty Pisma œw., które mówi¹ o potrzebie uznania w³asnej grzesznoœci przed Bogiem
(£k 11,2.4; Jk 3,2; 1 J 1,8) oraz na wybrane orzeczenia Magisterium Koœcio³a.

Zdaniem szwajcarskiego teologa, trzy z kanonów synodu w Kartaginie (418),
z epoki sporów Augustyna z pelagianizmem, odnieœæ mo¿na do formu³y simul iu-
stus et peccator. Autor widzi w tych sformu³owaniach wrêcz doktrynaln¹ defini-
cjê „katolickiego” simul89. Kanony te odnosz¹ siê do pelagiañskiej tezy, mówi¹cej
o mo¿liwej „bezgrzesznoœci” (impeccantia) cz³owieka. Synod sprzeciwiaj¹c siê
temu twierdzeniu odwo³a³ siê do tekstów biblijnych, a mianowicie do 1 J 1,8-9
oraz fragmentu Modlitwy Pañskiej (Mt 6,12). Zacytowane przez Künga fragmen-
ty stwierdzaj¹, ¿e tekst œw. Jana mówi¹cy o grzesznoœci cz³owieka nie jest wyra-
zem pokory, lecz stwierdzeniem rzeczywistoœci. W kanonie 6. czytamy: ...ten, co
twierdzi, jakoby nie mia³ grzechu, nie mówi prawdy, lecz fa³sz90. Nastêpne dwa
kanony odnosz¹c siê do s³ów: Odpuœæ nam nasze winy zwracaj¹ uwagê, ¿e œwiêci
wypowiadaj¹ te s³owa w swoim w³asnym imieniu, a nie za innych grzeszników ze
swojej spo³ecznoœci91.

Küng zwraca równie¿ uwagê na te fragmenty dekretów Soboru Trydenckiego,
które w pewnym stopniu wskazuj¹ na „katolicki” sens formu³y simul. Wyró¿nia
on dwa typy wypowiedzi soborowych. Pierwszy szereg sformu³owañ akcentuje,

86 Traktuje o tym rdz. 30 zatytu³owany „Simul iustus et peccator” (s. 231-242). „Unsere Frage ist [...]:
Kann der innerlich voll gerechtfertige Mensch mit gutem Recht und sinnvoll Sünder genannt werden, Sünder
sein? Gibt es ein katholisches simul iustus et peccator?” (s. 232).

87 Tam¿e. Autor przytacza liczne przyk³ady tekstów mszalnych.
88 Zapewne chodzi tutaj o praktykê spowiedzi generalnej np. podczas rekolekcji.
89 Tam¿e, s. 234. „Synod [...] ustanawia podstawê dla rozumienia cz³owieka równie¿ po chrzcie zawsze

jako ‘sprawiedliwego i grzesznika zarazem’ (simul iustus et peccator)”. D. Oko, £aska i wolnoœæ. £aska w
Biblii, nauczaniu Koœcio³a i teologii wspó³czesnej, Kraków 1998, s. 97.

90 Denzinger H. - Schönmetzer A., Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus
fidei et morum, Freiburg im Br. 197636, 228 (dalej skrót: DS).

91 DS 229, 230.
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¿e cz³owiek zostaje przez usprawiedliwienie odrodzony nie do pe³ni chwa³y, ale
do nadziei chwa³y. Cz³owiek usprawiedliwiony jest nadal w drodze do pe³ni.
Küng uwa¿a, ¿e na ten aspekt usprawiedliwienia sobór wskazuje w nastêpuj¹cych
miejscach: a/ kiedy mówi o fomes peccati jako o rzeczywistoœci pozostaj¹cej
w ochrzczonym, która choæ nie jest grzechem, pozostaje z nim w œcis³ym zwi¹z-
ku92; b/ kiedy mowa jest o wzroœcie otrzymanego usprawiedliwienia93; c/ kiedy
naucza o braku pewnoœci co do stanu swojego usprawiedliwienia94; d/ kiedy
mówi, ¿e bez specjalnego przywileju cz³owiek nie mo¿e unikn¹æ grzechów po-
wszednich95; e/ kiedy mówi¹c o darze wytrwania, sobór wprost stwierdza: [uspra-
wiedliwieni] wiedz¹c, ¿e zostali odrodzeni do nadziei chwa³y (1 P 1,3), a jeszcze
nie do chwa³y, lêkaæ siê maj¹ walki, jak¹ maj¹ staczaæ z cia³em, z szatanem,
w której nie mog¹ osi¹gn¹æ zwyciêstwa, chyba ¿e z ³ask¹ Bo¿¹96.

Drugi szereg stwierdzeñ soborowych, zestawionych przez Künga, wskazuje na
to, ¿e wszystko, co cz³owiek otrzymuje przez usprawiedliwienie na w³asnoœæ, jest
podarowane przez ³askê i w tym sensie, ze wzglêdu na pochodzenie, jest czymœ
obcym. Sobór akcentuje ten aspekt usprawiedliwienia w nastêpuj¹cych stwierdze-
niach: a/ kiedy za jedyn¹ formaln¹ przyczynê usprawiedliwienia uznaje sprawie-
dliwoœæ Bo¿¹97; b/ kiedy odrzuca zdanie, ¿e cz³owiek bez sprawiedliwoœci Chry-
stusa mo¿e byæ usprawiedliwiony98; c/ kiedy stwierdza, ¿e sprawiedliwoœæ
wprawdzie staje siê nasz¹, ale nie mo¿e uchodziæ za pochodz¹c¹ od nas99.

Küng wylicza nowotestamentowe teksty wskazuj¹ce na sprawiedliwoœæ jako
dar eschatologiczny, bêd¹cy przedmiotem nadziei, ku któremu zmierzamy:
Mt 5,6; Ga 5,5; Kol 3,3; Rz 8,23-25; Flp 3,12-15100. Jeœli chodzi o tekst Rz 7
(wspó³czesna egzegeza zanegowa³a go jako podstawê dla tezy simul), to zwraca
uwagê na istniej¹c¹ w Koœciele katolickim powa¿n¹ tradycjê egzegetyczn¹, która
odnosi go do sytuacji cz³owieka ochrzczonego. Duchowe doœwiadczenie, polega-
j¹ce na zmaganiu „starego” i „nowego” cz³owieka, jest udzia³em ka¿dego chrze-
œcijanina – to, wed³ug Künga, nie podlega dyskusji.

Szwajcarski teolog opatruje krótkim komentarzem trzy pojêcia, które graj¹
istotn¹ rolê w problematyce simul. S¹ to kategorie „przesz³oœci”, „po¿¹dliwoœci”,
„grzechu”. Autor zwraca uwagê, i¿ czas ¿ycia konkretnego cz³owieka, tzn. jego

92 DS 1515; BF V 50.
93 DS 1535; BF VII 69. „Owa droga postêpowania w sprawiedliwoœci i œwiêtoœci oraz eliminowania

grzesznego oporu wobec ³aski odpowiada katolickiemu znaczeniu luterañskiego powiedzenia jednoczeœnie
grzesznik i sprawiedliwy”. Historia dogmatów, red. B. Sesboüé, t³um. P. Rak, t. 2, Kraków 2001, s. 304.

94 DS 1534 i 1540; BF VII 68 i 71.
95 DS 1536 i 1573; BF VII 70 i 99.
96 DS 1541; BF VII 72.
97 DS 1528; BF VII 65.
98 DS 1560; BF VII 86.
99 DS 1547; BF VII 75.
100 Küng, Rechtfertigung...,  s. 236-237.
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przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ tworz¹ pewn¹ ca³oœæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
cz³owiek w pewnym sensie jest zarówno tym, kim bêdzie, jak i tym, kim by³. Jeœli
wiêc cz³owiek by³ grzesznikiem i jego grzech zosta³ prawdziwie przebaczony (nie
tylko „zakryty”), to jednak zawsze przed Bogiem musi on pokornie nieœæ swoj¹
grzeszn¹ przesz³oœæ jako pewien sta³y komponent ¿ycia101. W odniesieniu do pojê-
cia po¿¹dliwoœci Küng, nie neguj¹c teoretycznej trydenckiej definicji (Ex peccato
est et ad peccatum inclinat; DS 1515), zwraca uwagê na jej egzystencjalny wymiar.
Cz³owiek zagro¿ony jest stale przez grzech. Wyznaczenie dok³adnej linii oddziela-
j¹cej po¿¹dliwoœæ od grzechu jest praktycznie bardzo trudne. Czy nasze dzia³ania
wynikaj¹ce z pragnienia s³u¿enia Bogu nie s¹ przemieszane z egoistycznym s³u¿e-
niem sobie? – pyta retorycznie teolog, odwo³uj¹c siê do œwiadectwa œwiêtych prze-
konanych o swojej kondycji nêdznego grzesznika102. Uwaga Künga na temat „grze-
chu” dotyczy jego spo³ecznego czy te¿ eklezjalnego wymiaru. „Koœció³ jest com-
munio sanctorum, ale jest on jednoczeœnie communio peccatorum” – twierdzi. Nie
waha siê sformu³owaæ twierdzenia, ¿e Koœció³ Jezusa Chrystusa w swojej historycz-
nej postaci jest nie tylko Koœcio³em grzeszników, ale i grzesznym Koœcio³em. Ekle-
zjologiczny wymiar luterañskiej formu³y to: Ecclesia simul iusta et peccatrix103.

Refleksja Künga jest œwiadectwem fascynacji dzie³em Bartha, jak równie¿
szczerej woli poszukiwania tego, co ³¹czy obie tradycje, katolick¹ i protestanck¹.
Rozprawê cechuje postawa ekumenicznego optymizmu. W odniesieniu do kwestii
simul iustus et peccator, zgromadzone œwiadectwa katolickiej tradycji s¹ argu-
mentem za koniecznoœci¹ docenienia jej uniwersalnej, chrzeœcijañskiej wartoœci.
Zarzut, który mo¿na postawiæ pracy Künga, to przemilczenie tych elementów na-
uczania katolickiego, które mniej lub bardziej wyraŸnie przemawiaj¹ przeciwko
formule. Rzetelna metoda ekumeniczna domaga³aby siê analizy równie¿ tych tek-
stów tradycji, które trudno pogodziæ z tez¹ Lutra104. Küng rozwa¿a w³aœciwie tyl-
ko parcjalny aspekt formu³y, nie poruszaj¹c kontrowersyjnego, a dla Lutra pod-
stawowego, aspektu totalnego105. Niemniej znaczenie rozprawy Künga polega
przede wszystkim na tym, ¿e sta³a siê ona w katolickiej teologii wa¿nym impul-
sem dla lepszego zrozumienia protestanckiej nauki o usprawiedliwieniu106, a w jej
obrêbie równie¿ teologicznej intuicji Lutra wyra¿onej formu³¹ simul.

101 Tam¿e, s. 238-239.
102 Tam¿e, s. 240.
103 „Das also ist die konkrete Kirche; sie ist Jesu Christi heilige Kirche, Jesu Christi heilige Braut, aber

sie ist als Kirche der Sünder zugleich sündige Kirche! Wobei die Sünde nicht zu ihrem Wesen, sondern zu
ihrem Unwesen gehört: schuldbeladener Widerspruch gegen die von ihrem Herrn zugesprochene Unschuld.
Das ist die traurige ekklesiologische Weite des simul: die Ecclesia simul iusta et peccatrix”. Tam¿e, s. 241.

104 Por. T.J. Zieliñski, Hansa Künga i Karola Bartha dialog o usprawiedliwieniu, SiDE 16 (2000) nr 2,
s. 57-58.

105 Por. Hasler, dz. cyt., s. 168.
106 Por. O.H. Pesch, Theologie der Rechtfertigung bei Martin Luther und Thomas von Aquin. Versuch

eines systematisch theologischen Dialogs, Mainz 1967, s. 2-3.
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3.3. Karl Rahner

Teza simul iustus et peccator sta³a siê równie¿ przedmiotem teologicznej re-
fleksji Karla Rahnera107. W swoim artykule formu³uje on katolickie „za” i „prze-
ciw” wzglêdem kontrowersyjnej formu³y.

Pierwsze wysuniête zastrze¿enie dotyczy realizmu „nowoœci” ³aski w cz³owie-
ku. Usprawiedliwienie powoduje, ¿e w osobie ludzkiej dokonuje siê autentycznie
„coœ nowego” („nowe stworzenie”). Zdaniem Rahnera, formu³a simul mo¿e prze-
s³aniaæ tê rzeczywistoœæ ³aski. Nie mo¿e byæ mowy o prostej jednoczesnoœci „sta-
rego” i „nowego” na zasadzie dialektyki dwóch równowa¿nych wymiarów (mó-
wi¹c jêzykiem Rahnera: egzystencja³ów) ludzkiego esse108.

Omawiaj¹c drugie „nie” wobec tezy Lutra, Rahner wychodzi od koniecznoœci
rozró¿nienia miêdzy obiektywnym dzia³aniem usprawiedliwiaj¹cego Boga a spo-
sobem prze¿ywania tego dzia³ania przez usprawiedliwionego. Cz³owiek w swoim
subiektywnym doœwiadczeniu wiary nie ogarnia ca³ej g³êbi i radykalizmu dzia³a-
nia Boga. Katolicka teologia oraz Magisterium, opieraj¹c siê na s³owach Bo¿ej
obietnicy, decyduj¹ siê na wypowiedŸ o tym, co siê faktycznie dokonuje w uspra-
wiedliwieniu, a nie tylko o tym, czego siê doœwiadcza. A obiektywnie rzecz uj-
muj¹c, Bo¿a ³aska realnie przemienia cz³owieka we wszystkich wymiarach jego
osoby. Katolicki sprzeciw wobec simul p³ynie st¹d, ¿e w sposób za ma³o wyraŸny
oddaje ona ów realizm Bo¿ego dzia³ania i dlatego usprawiedliwienie mo¿e wyda-
waæ siê fikcj¹, jakimœ „jak gdyby” (ein als ob). Teza simul nie opisuje adekwatnie
obiektywnej sytuacji usprawiedliwionego. Albowiem cz³owiek przez skuteczny
czyn Bo¿ej ³aski przekracza granicê œmierci; jego egzystencja nie tkwi ju¿ odt¹d
w jakimœ zawieszeniu miêdzy grzesznoœci¹ i uœwiêceniem109.

Refleksja Rahnera wypowiada równie¿ trzykrotne katolickie „tak” dla luterañ-
skiej tezy, wychodz¹c za ka¿dym razem z innej przes³anki i uzasadniaj¹c wartoœæ
formu³y w trzech ró¿nych aspektach.

Formu³uj¹c swoje pierwsze „tak”, Rahner odwo³uje siê do jednego z aksjoma-
tów protestanckiej nauki o usprawiedliwieniu, który mówi o tzw. absolutnej pew-
noœci zbawienia. Zak³ada ona (ta pewnoœæ) tak¹ wiarê w usprawiedliwienie, która
nie dopuszcza ¿adnego w¹tpienia w ostateczne zbawienie cz³owieka. Takie sta-

107 Gerecht und Sünder zugleich, „Geist und Leben” 36 (1963), s. 434-443. Przedruk w: Schriften zur
Theologie, Bd. 6, Einsiedeln 1965, s. 262-276. (Cytujemy za: Schriften). Szczegó³owe omówienie i
komentarz w kontekœcie WD zob. T. Jaklewicz, Chrzeœcijanin jako „sprawiedliwy i grzesznik zarazem”
w refleksji Karla Rahnera, „Ateneum Kap³añskie”, 139 (2002), s. 227-239.

108 Rahner, Gerecht..., s. 265-266.
109 Tam¿e, s. 266-268. Syntetycznie zarzut ten sformu³owany jest w Ma³ym s³owniku teologicznym

Rahnera i H. Vorgrimlera (t³um. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987, kol. 417): „Katolicki
protest przeciwko formule dotyczy wiêc odrzucenia idei, ¿e dar Bo¿ej sprawiedliwoœci, kiedy i je¿eli jest
udzielony, jest tylko s¹dowym (forensische) ‘jak gdyby’, zwyk³¹ ‘imputacj¹’, fikcj¹, która pozostawia
cz³owieka takim samym grzesznikiem, jakim by³ przedtem, niezdolnym do dobrego i zbawczego dzia³ania”.
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nowisko odrzuci³ Sobór Trydencki, podkreœlaj¹c, ¿e nie istnieje jakaœ absolutna in-
dywidualna pewnoœæ w³asnego zbawienia110. Rahner powo³uje siê na to nauczanie
Koœcio³a rzymskokatolickiego, zwracaj¹c uwagê, ¿e nie powinno byæ ono rozumia-
ne opacznie, jako wezwanie do ¿ycia w stanie sta³ego lêku o w³asne zbawienie.
Wewn¹trz doœwiadczenia w³asnej kruchoœci i nêdzy cz³owiek winien ufaæ, ¿e jest
umi³owanym dzieckiem Bo¿ym. Chrzeœcijañska nadzieja nie mo¿e jednak przybraæ
formy oczywistoœci, któr¹ cz³owiek móg³by wypowiedzieæ w zdaniu jestem z pew-
noœci¹ usprawiedliwiony. Taka pewnoœæ czyni³aby cz³owieka na swój sposób nieza-
le¿nym od Boga, dyspensowa³aby go od zawsze koniecznego zaufania Bogu. Po-
niewa¿ cz³owiek w akcie nadziei nie osi¹ga w jakiœ zobiektywizowany, teoretyczny
sposób pewnoœci zbawienia, dlatego w³aœnie rozpoznaje siebie ci¹gle jako grzeszni-
ka – konkluduje Rahner. Doœwiadczenie niepewnoœci i zagro¿enia w³asnego zba-
wienia, czyli, innymi s³owy, doœwiadczenie siebie jako grzesznika, musi byæ uzna-
ne za teologicznie znacz¹ce111. Wniosek zamykaj¹cy tê czêœæ refleksji Rahnera jest
nastêpuj¹cy: Chocia¿ katolicka teologia nie mo¿e przyj¹æ abstrakcyjnej, ontologicz-
nej, obiektywnej formu³y „usprawiedliwiony i grzesznik jednoczeœnie”, to jednak
jest ona dopuszczalna [ta formu³a], jeœli jest rozumiana jako opis doœwiadczenia
konkretnego cz³owieka. Zatem je¿eli cz³owiek z ca³¹ wytrwa³oœci¹ musi – i wolno
mu – pok³adaæ nadziejê, ¿e jest przed Bogiem osobiœcie usprawiedliwiony, to musi
on jednoczeœnie pomimo i wewn¹trz tej nadziei obawiaæ siê, ¿e jest grzesznikiem112.

Drugi aspekt analizy Rahnera dotyczy problemu tzw. grzechów lekkich czy
powszednich. Nauczanie katolickie g³osi, ¿e usprawiedliwiony, który pope³nia
grzechy, pozostaje tak d³ugo w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej, dopóki nie grzeszy ciê¿-
ko. To zdanie nie jest faktycznie tak proste, jak jawi siê ono w przeciêtnej œwia-
domoœci katolickiej – twierdzi Rahner. Rozró¿nienie miêdzy grzechem lekkim i
ciê¿kim oraz mo¿liwoœæ pogodzenia stanu ³aski z „lekk¹ grzesznoœci¹”, nie doce-
nia istotnie rzeczywistej g³êbi, zagro¿enia i ciemnoœci chrzeœcijañskiej egzysten-
cji. Oczywiœcie, nauka o obiektywnej ró¿nicy miêdzy ciê¿kim a lekkim grzechem
jest czymœ uzasadnionym, ale czy ta nauka – pyta Rahner – nie s³u¿y chrzeœcija-
nom do zbyt ³atwego „rozgrzeszania siê”? Czy w ocenie „ciê¿aru” grzechu nie
postêpujemy jednostronnie, kiedy rozpatruj¹c poszczególne etyczne dzia³ania,
pomijamy pewn¹ wspóln¹ strukturê naszych moralnych zachowañ oraz pytanie o
ich ostateczne Ÿród³o? Jeœli cz³owiek odkryje g³êbszy wymiar „powszedniej
grzesznoœci”, pytanie o grzechy lekkie nabiera zupe³nie nowego znaczenia113.
Liczne, z pozoru lekkie grzechy mog¹ byæ w rzeczywistoœci skrytymi, st³umiony-
mi oznakami ciê¿kiego, œmiertelnego odejœcia cz³owieka od Boga. Z drugiej stro-

110 DS 1533, 1540, 1563.
111 Rahner, Gerecht..., s. 268-269.
112 Tam¿e, s. 269.
113 Tam¿e, s. 270-274.
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ny, jesteœmy przecie¿ usprawiedliwieni. Rahner podkreœla, ¿e tej trwaj¹cej w nas
³aski uœwiêcaj¹cej nie powinno siê pojmowaæ na sposób statycznej w³asnoœci
(statischer Besitz) czy statycznej jakoœci (statische Qualität) cz³owieka114. Uspra-
wiedliwienie, które otrzymujemy z Bo¿ej ³aski, zawsze jest w jakiœ sposób w nas
zakwestionowane, zagro¿one przez cia³o, œwiat, szatana. Sprawiedliwoœæ – twier-
dzi niemiecki teolog – mimo charakteru trwa³ego stanu jest jakby zawieszona
miêdzy biegunem wolnej Bo¿ej ³aski i biegunem wolnoœci cz³owieka115. Problem
relacji miêdzy tymi dwoma „miejscami”, czyli miêdzy ³ask¹ i wolnoœci¹, to jedna
z najtrudniejszych dogmatycznych aporii. Analiza Rahnera prowadzi do wniosku,
¿e paradoks chrzeœcijañskiej egzystencji wyra¿ony w formule simul uznaæ mo¿na
za uprawniony sposób opisu napiêcia miêdzy ³ask¹ a wolnoœci¹, z jednoznacz-
nym wskazaniem na ontologiczne pierwszeñstwo ³aski116.

Jako pielgrzym cz³owiek jest „jednoczeœnie sprawiedliwy i grzeszny”. Tak for-
mu³uje Rahner jeszcze jedno „za”. Akcent pada tutaj na dynamiczny wymiar
chrzeœcijañskiej egzystencji, która jest pielgrzymowaniem w wierze. Indywidual-
na historia zbawienia to ci¹g³e poszukiwanie tego, co ostatecznie trwa³e, nieznisz-
czalne i wa¿ne. Boga posiadamy tylko w nadziei. W naszej wolnej historii „doga-
niamy” to, czym ju¿ w istocie jesteœmy dziêki czynowi Boga, który nas usprawie-
dliwi³. To wielkie wêdrowanie ma swój punkt wyjœcia: s¹ nim nasze duchowe
ciemnoœci, Adam w nas117. Celem naszej drogi jest ¿ycie w œwietle, w doskona³o-
œci. Napiêcie miêdzy tymi dwoma wymiarami chrzeœcijañskiej egzystencji mo¿na
wyraziæ – zdaniem Rahnera – przy pomocy formu³y „sprawiedliwy i grzesznik
jednoczeœnie”, pamiêtaj¹c jednak, ¿e nie mo¿e ona oznaczaæ jakiejœ prostej dia-
lektyki miêdzy tymi elementami. Cz³owiek staj¹cy siê mieszkañcem Bo¿ej chwa-
³y porusza siê zawsze miêdzy jakimœ „sk¹d” i „dok¹d”. Simul nie mo¿e wiêc
oznaczaæ jednoczesnoœci pocz¹tku i koñca, ale wyra¿a napiêcie miêdzy nimi, któ-
re jest Ÿród³em dynamizmu w procesie zbawczym cz³owieka118.

114 Tam¿e, s. 273.
115 Tam¿e.
116 Tam¿e, s. 274. „Denn das freie Ja des Menschen zur befreienden Gnade Gottes ist selbst noch einmal

ein Geschenk der Gnade Gottes. So müssen wir unsere eigene Freiheit nicht nur als Vermögen, heilshaft
handeln zu können, sondern auch als eine sich wirklich auf Gott hin öffnende Tat noch einmal als Gnade
Gottes erklären. So sind wir von uns aus immer Schuldner der Gnade Gottes. Von uns allein aus können wir
nicht das geringste tun, dass Gott uns seine Gnade zuwendet, denn unsere Bitte um Gnade beruht auf
unerbetener Gnade, die das Betenkönnen und das Beten geben muss. Immer muss uns Gott mit seiner Gnade
zuvorkommen. Selbst wo wir das Persönlichste, Ureigenste zu tun meinen und tatsächlich tun, erfahren wir
gerade darin die frühere und mächtigere Tat Gottes an uns. Von uns aus sind wir immer Sünder. Von uns aus
würden wir uns von Gott abwenden, wenn Gottes Gnade uns nicht zuvorkommen würde. Angesichts der
unverfügbaren Gnade Gottes, der angefochtenen Gerechtigkeit, der unverfügbaren Gerechtigkeit sind wir
immer Sünder. In diesem Sinne kann man in dieser Formel ‘Gerecht und Sünder zugleich’ einen immer
wahren und entscheidend wichtigen katholischen Sinn finden” (tam¿e).

117 Tam¿e, s. 275. „Von Adam und dem Land der Finsternis kommen wir und suchen das ewige Licht du
die helle Vollendung” (tam¿e).

118 Tam¿e, s. 274-276.



31

FORMU£A MARCINA LUTRA

Rahner zauwa¿a, ¿e cz³owiek wspó³czesny, doœwiadczaj¹c swojego zagubie-
nia, nie tyle prosi o usprawiedliwienie, co raczej ka¿e Bogu siê usprawiedliwiaæ z
powodu cierpienia i z³a w œwiecie. W kontekœcie takich przemian w mentalnoœci
formu³a simul staje siê aktualna jako wyraz egzystencjalnego, duchowego do-
œwiadczenia i koniecznego œwiadectwa wierz¹cych. Chrzeœcijanin nie powinien
uwa¿aæ siê zbyt ³atwo za tzw. porz¹dnego cz³owieka, lecz przeciwnie uœwiada-
miaæ sobie, ¿e sam z siebie jest niczym innym jak tylko nicoœci¹ i sam mo¿e czyniæ
jedynie grzechy. Tam, gdzie cz³owiek odkrywa w sobie jakieœ dobro, musi uzna-
waæ je za wolne dzie³o Bo¿ej ³aski. [...] Jeœli cz³owiek chce oddaæ tê sytuacjê przy
pomocy takiego wyra¿enia, ¿e jest sam z siebie zawsze biednym grzesznikiem
i usprawiedliwionym zawsze tylko przez Bo¿¹ ³askê, to [...] wolno mu tak powie-
dzieæ119 –puentuje Rahner.

Potwierdzeniem faktu docenienia teologicznej rangi formu³y simul oraz jej sil-
nego osadzenia w problematyce usprawiedliwienia jest s³ownikowe has³o „Recht-
fertigung” opracowane przez Rahnera120.

Stanowisko wielkiego niemieckiego teologa w kwestii simul ukazuje z jednej
strony s³aboœæ, by tak rzec, dogmatyczn¹ formu³y, a z drugiej strony akcentuje jej
wartoœæ kerygmatyczn¹ i duchow¹. Daje siê zauwa¿yæ, ¿e teologie Lutra i Rahne-
ra s¹ bliskie sobie ze wzglêdu na swoje nachylenie duszpasterskie, egzystencjal-
ne, oddolne. Spojrzenie z pozycji zagubionego cz³owieka szukaj¹cego ³askawego
Boga by³o dla nich obu zasadnicz¹ perspektyw¹ teologicznego widzenia; uprzy-
wilejowanym miejscem, w którym powstaje teologia.

119 Tam¿e, s. 276.
120 K. Rahner, Rechtfertigung, w: Sacramentum Mundi. Theologisches Lexikon für die Praxis, Bd. 4,

Freiburg in B. 1969, s. 42-50. „Ist auch die rechtfertigende Gnadentat Gottes am Menschen so, dass sie ihn
selbst wahrhaft trifft und verändert, wird sie auch in einem bedingungslos hoffenden Glauben ergriffen, so
ist das Ereignis der R. doch nicht etwa nur einmal durch die freie Tat Gottes gewirkt, sondern bleibt dauernd
von seiner souveränen Gnade abhängig. Es ist für die die Glaubenshoffnung verlassende, theoretisierende
Reflexion unzugänglich und belässt den Menschen unter der Bedrohung der Sündenmacht der Welt. Darüber
hinaus kann der Mensch nie, sich selbst freisprechend, mit Sicherheit entscheiden, ob seine tägliche
Sündigkeit, die er anerkennen muss, wenn er sie auch als nicht vom Reich Gottes ausschließend hofft, nicht
doch Vorbote, Erscheinungsform und Deckmantel eines verhohlenen, radikalen Neins zu Gott ist. In diesem
Sinn kann und muss auch katholisch von einem ‘Simul iustus et peccator’ durchaus gesprochen werden,
muss gesagt werden, dass der Mensch nur gerechtfertigt ist, indem er immer neu von sich weg in
Glaubenshoffnung zur rettenden Gnade Gottes flieht. Die ‘Zuständlichkeit’ seiner Rechtfertigung ist die von
Gottes Heilswillen dauernd zugesagte wirkliche Möglichkeit, in Hoffnung auf Gottes Erbarmen von sich
immer neu wegzugehen” (tam¿e, s. 43-44).
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4. OdpowiedŸ na monografiê R. Hermanna
(R. Kösters)

Istotny wk³ad w poszukiwania znaczenia formu³y simul na forum teologii ka-
tolickiej wniós³ Reinhard Kösters. Opublikowa³ on cykl czterech artyku³ów121,
które stanowi¹ obszerny komentarz do monografii protestanckiego teologa R.
Hermanna pt. Luthers These „Gerecht und Sünder zugleich” (1930). Jak podkre-
œla Kösters, chodzi³o mu nie tyle o ocenê interpretacji Hermanna, ale g³ównie o
samego Lutra, to znaczy o lepsze zrozumienie i próbê katolickiej oceny jego
tezy122. Zdaniem katolickiego teologa, kwestia zgodnoœci lub rozbie¿noœci w na-
uce o usprawiedliwieniu ogniskuje siê w pytaniu o to, czy i w jakim stopniu mo¿-
liwa jest zgodnoœæ w odniesieniu do formu³y simul123. Choæ sam Hermann uwa-
¿a³, ¿e porozumienie z katolikami w kwestii simul jest wykluczone, to jednak
swoj¹ interpretacj¹ formu³y praktycznie otworzy³ mo¿liwoœæ pojednania z teolo-
gi¹ katolick¹124. To przekonanie towarzyszy analizom Köstersa. Jak zatem przed-
stawiaj¹ siê jego najwa¿niejsze ustalenia?

Autor koncentruje siê najpierw na problematyce terminologicznej formu³y.
Przedstawia dotychczasowy, katolicki status quaestionis, odwo³uj¹c siê do przede
wszystkim do publikacji R. Groschego i K. Rahnera. Refleksja Köstersa, pod¹¿a-
j¹c tropem wyznaczonym przez Hermanna, ogniskuje siê w rozró¿nieniu dwóch
przeciwstawnych sensów formu³y: historyczno-dynamicznego (geschichtlich-dy-
namisch) oraz pozahistoryczno-statycznego (geschichtslos-statisch). Który z nich
jest bardziej pierwotny, fundamentalny (przyjmowany przez Lutra)? Który przyj-
mowany jest przez teologiê protestanck¹? Który jest do zaakceptowania przez
katolików? Jak widzieliœmy powy¿ej, odpowiedzi na te pytania by³y zró¿nicowa-
ne. Kösters opowiada siê za interpretacj¹, któr¹ w swojej monografii prezentuje
Hermann. Formu³a wyra¿a „dziejowoœæ” zbawienia, dynamicznoœæ, czasowoœæ

121 R. Kösters, Luthers These ‘Gerecht und Sünder zugleich’. Zu dem gleichnamigen Buch von Rudolf
Hermann, „Catholica” 18 (1964), s. 48-77 i 193-217 oraz „Catholica” 19 (1965), s. 136-160 i 210-224
(cytujemy podaj¹c rok bie¿¹cy czasopisma i stronê). Ten cykl razem z wprowadzaj¹cym rozdzia³em, który
ukaza³ siê równie¿ jako osobny artyku³ [Zur Theorie der Kontroverstheologie. Wissenschaftstheoretische
Reflexionen über Begriff, Gegenstand und Methode der Kontroverstheologie, „Zeitschrift für katholische
Theologie” 88 (1966), 121-162] stanowi dysertacjê doktorsk¹ autora pt. Luthers These „Gerecht und Sünder
zugleich” in der Interpretation Rudolf Hermanns. Eine kontroverstheologische Untersuchung, Innsbruck
1965. W syntetycznej formie swoje wnioski zawar³ Kösters w artykule: Die Lehre von der Rechtfertigung
unter besonderer Berücksichtigung der Formel „simul iustus et peccator“. Zum Stand des
kontroverstheologischen Gesprächs, „Zeitschrift für katholische Theologie” 90 (1968), s. 309-324.

122 Luthers These..., 19, s. 223.
123 „Die Frage: Einig oder getrennt in der Rechtfertigungslehre? spitzt sich also zu auf die Frage, ob und

wieweit eine Verständigung über dem simul Luthers möglich ist” (tam¿e, 18, s. 48).
124 Kösters, Die Lehre..., s. 320.
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relacji miêdzy cz³owiekiem a Bogiem. Jest opisem stadium historii zbawienia
cz³owieka pomiêdzy jego chrztem a eschatologicznym spe³nieniem125. W taki
sposób rozumia³ formu³ê sam Luter – twierdzi Hermann, uzasadniaj¹c wiarygod-
nie swoje stanowisko. Konkluzja Köstersa brzmi nastêpuj¹co: „Czy formu³a spra-
wiedliwy i grzeszny jednoczeœnie mo¿e byæ rozumiana dialektycznie-bezczaso-
wo? Bynajmniej. Przynajmniej, jeœli chodzi nam o formu³ê Lutra, czyli jak on
sam j¹ faktycznie rozumia³, a nie o formu³ê sam¹ w sobie, czyli jak ona mo¿e
jeszcze byæ abstrakcyjnie rozumiana”126. Historiozbawczy sens formu³y powinien
byæ przynajmniej przyjêty do wiadomoœci przez katolick¹ teologiê, podkreœla
Kösters127.

W kolejnej czêœci swojego opracowania autor zajmuje siê najczêœciej powta-
rzan¹, katolick¹ obiekcj¹ co do formu³y simul i generalnie wobec luterañskiej na-
uki o usprawiedliwieniu. W ocenie katolików rzeczywistoœæ usprawiedliwienia
w ujêciu Lutra jest przedstawiona w sposób niewystarczaj¹cy. Jeœli usprawiedli-
wienie ma charakter imputacji, czyli zewnêtrznego, „s¹dowego” (³ac. forensis)
„uznania za sprawiedliwego” (niem. als ob), to za s³abo dochodzi tu do g³osu re-
alizm uœwiêcaj¹cej przemiany dokonuj¹cej siê w usprawiedliwionym128. Kösters
rozwa¿a ten zarzut w odniesieniu do tezy simul iustus et peccator. Przedstawia
najpierw wypowiedzi Lutra dotycz¹ce grzechu pozostaj¹cego w ochrzczonych
(simul peccator), które potwierdzaj¹ katolickie obawy129. Nastêpnie konfrontuje
je z tekstami mówi¹cymi o zwyciêstwie nad grzechem (simul iustus). Katolicki
teolog zwraca uwagê na rozró¿nienie, którym pos³uguje siê Luter, miêdzy przeba-
czeniem grzechów (remissio) a usuniêciem grzechów (ablatio). Oba pojêcia nie
s¹ identyczne, „przebaczenie” nie jest te¿ po prostu czymœ mniejszym ni¿ „usu-
niêcie”. W tych rejonach, zdaniem Köstersa (za Hermannem), le¿y Ÿród³o niepo-
rozumieñ w interpretacjach teologii Lutra130. Wyjaœnienia kwestii dokonuje autor
w czterech kolejnych krokach:
1) Luter rozró¿nia miêdzy substancj¹ wzglêdnie natur¹ grzechu a mocami (vires)

grzechu. Natur¹ grzechu jest przeciwstawianie siê Bogu, natomiast moce grze-

125 „Angesichts der paradoxen Wendungen, in denen Luther das simul iustus et peccator immer aufs neue
abwandelt – Hermann zählt eine ganze Reihe auf (20f.) – mahnt er zu allererst: ‘Man muss angesichts aller
jener scharf formulierten Wendungen wissen, dass das Zugleich nicht etwa ein dialektischzeitloses
Ineinander von Gegensätzen sein soll, sondern ein zeitlich-heilsgeschichtliches Stadium dessen, was
zwischen Gott und Menschen vorgeht. Es beginnt mit der Vergebung bzw. mit der Taufe. [...] Dann ist das
Zugleich das Stadium, das nach sich nur noch die ewige Vollendung kennt. Die aber gehört zu den letzten
Dingen’ (21 f.)“ (Kösters, Luthers These..., 18, s. 72).

126 Tam¿e, 18, s. 74.
127 Tam¿e, 18, s. 75.
128 Kösters przytacza przyk³ady takiej oceny obecne w reprezentatywnych opracowaniach dogmatyki

katolickiej (Luthers These..., 18, s. 193).
129 Tam¿e, 18, s. 194-197.
130 Tam¿e, 18, s. 198.
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chu objawiaj¹ siê jako nastêpstwa tej postawy buntu, prowadz¹ce ostatecznie
do oddzielenia cz³owieka od Boga131. Remissio oznacza pokonanie grzechu
wed³ug jego mocy (secundum vires) i dziêki temu odnowienie wspólnoty
z Bogiem. Grzech, rozumiany jako oddzielenie cz³owieka od Boga, zostaje
usuniêty. Luter zauwa¿a jednak, i¿ tak rozumiane remissio wp³ywa tak¿e na
naturê grzechu, i to w najwy¿szym stopniu, zapocz¹tkowuj¹c jego upadek132.

2) Tak wiêc, grzesznoœæ usprawiedliwionego nie mo¿e byæ w ¿adnym wypadku
rozumiana jako proste pozostawanie w nim grzechu133. Nale¿y raczej podkre-
œliæ, ¿e grzech pozostaj¹cy w ochrzczonym zmieni³ realnie swój charakter. Jest
on ju¿ innym grzechem, poniewa¿ otrzyma³ „œmiertelny cios”, dziêki czemu i
sam cz³owiek sta³ siê faktycznie kimœ innym134.

3) Wed³ug Lutra, istnieje fundamentalna, historiozbawcza cezura miêdzy grzesz-
noœci¹ „przed simul” (peccatum regnans) i grzesznoœci¹ „jako simul” (pecca-
tum regnatum). Ta cezura oznacza przepaœæ, nie po³¹czon¹ ju¿ ¿adnym simul,
oddzielaj¹c¹ œmieræ i ¿ycie, starego i nowego cz³owieka. Linia oddzielaj¹ca te
dwie rzeczywistoœci jest wyraŸna i jednoznaczna w tym sensie, ¿e wyznacza
alternatywê – albo cz³owiek jest martwy, albo ¿ywy. W tym miejscu nie mo¿e
byæ mowy o ¿adnej „jednoczesnoœci”135.

4) Wszystkie te stwierdzenia – podkreœla Kösters – mia³y na celu wykazanie, ¿e
luterañska nauka o usprawiedliwieniu traktuje o realnym, uzdrawiaj¹cym,
efektywnym procesie wewnêtrznej przemiany cz³owieka136. Sam Hermann
odrzuca wprawdzie termin „efektywne” (effektiv) w odniesieniu do uspra-
wiedliwienia i sprawiedliwoœci, poniewa¿ mog³oby ono prowadziæ do od-
dzielenia owej efektywnoœci (aktu i skutku usprawiedliwienia) od jej Ÿród³a,
którym jest sam Bóg. To pojêcie wydaje siê protestanckiemu teologowi zbyt
metafizyczne, a za ma³o historiozbawcze137. Kösters proponuje wobec tego
unikanie terminu „efektywne” i postawienie znaku równoœci miêdzy termi-

131 „Da, wie wir schon gesehen haben, die Natur der Sünde (ganz allgemein) Widerstreben gegen Gott
ist, bestehen offenbar ‘ihre Kräfte‘ darin, diesem Widerstreben zum Erfolg, und das heißt: zur vollzogenen
Loslösung und Trennung von Gott zu verhelfen“ (tam¿e, 18, s. 199).

132 Tam¿e, 18, s. 199-200.
133 Tam¿e, 18, s. 204.
134 „Deutlich wird auch, dass nicht nur mit der Sünde etwas geschehen ist, sondern auch mit dem Menschen

selber. ‘Er ist aus dem aversus ein conversus und pius, ein Gott Zugewandter geworden. Er sucht Gott >in
Hoffnung und Furcht< (28; vgl. 22). [...] Und eben dies suchende und bittende Gott-Zugewandtsein ist es,
wodurch (per hoc) Gott ihn als fromm und gerecht erklärt. Hier liegt auch kein >Als ob<, keine freundliche
Fiktion von selten Gottes vor; denn in solchem Suchen und Beten, das vor Gott die Sünden aufdeckt, ist kein
Falsch... Gott nennt also gerecht, was tatsächlich innerlich zurechtgebracht ist (28f.)’. Die aliena iustitia
Christi ist keine Maske. ‘Denn eine Maske kann der Mensch abwerfen und ist dann unter ihr der Alte
geblieben, an dem sich rein gar nichts geändert zu haben braucht (67)’ (tam¿e, 18, s. 204, podkr. T.J.).

135 Tam¿e 18, s. 205-206.
136 Tam¿e, 18, s. 207.
137 Tam¿e, 18, s. 207-211.
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nami „efektywne usprawiedliwienie” oraz „usprawiedliwienie” (które cz³o-
wieka realnie przemienia)138.
Tê czêœæ rozwa¿añ zamyka autor nastêpuj¹cym wnioskiem: luterañska nauka

o usprawiedliwieniu g³osi radykaln¹ przemianê wewnêtrzn¹ cz³owieka. Realne
uczynienie cz³owieka sprawiedliwym (Gerechtmachung), jest œciœle wewnêtrznie
zwi¹zane z zasadniczo deklaratywno-s¹dowym (Gerechtsprechung) charakterem
usprawiedliwienia. Nie jest tak, ¿e Bo¿a deklaracja o usprawiedliwieniu grzeszni-
ka zostawia jeszcze obok siebie jak¹œ „przestrzeñ” dla wewnêtrznego przeobra¿e-
nia grzesznika. Ta przemiana dokonuje siê raczej moc¹ wewnêtrznej koniecznoœci
samego usprawiedliwienia jako jednolitego wydarzenia. To zaœ wydarzenie mo¿e
byæ pojêciowo uchwytne (jako rzeczywiste i wewnêtrznie zró¿nicowane) tylko
jako specyficzna cecha ³aski rozumianej jako stwórcze s³owo Bo¿ego mi³osier-
dzia nad grzesznikiem139. Jeœli analizy Hermanna s¹ s³uszne, to zasadnicza kato-
licka obiekcja wobec protestanckiej nauki o usprawiedliwieniu zostaje obalona,
twierdzi Kösters. Dalsza dyskusja w tym punkcie jest zbyteczna140. Nie oznacza
to, rzecz jasna, ¿e luterañska nauka o usprawiedliwieniu jest do akceptowania
w ca³oœci i bez zastrze¿eñ przez stronê katolick¹. Kolejne zagadnienia wymagaj¹
dalszych wyjaœnieñ.

Kösters analizuje nastêpnie trudny i zawi³y problem tzw. konsensu141 (pod¹¿a-
j¹c tropem myœli Hermanna142). Sednem tego zagadnienia jest rola ludzkiej woli
(wolnoœci) w „powstawaniu” grzechu. Nauczanie katolickie (tak¿e œw. Augustyn)
k³adzie silny akcent na decyzjê cz³owieka, który zgadzaj¹c siê (consentire)
z grzesznym po¿¹daniem dopuszcza siê grzechu143. Luter pos³uguje siê odmien-
nym pojêciem grzechu oraz osoby ludzkiej, dlatego inaczej ujmuje pojêcie kon-
sensu, nie dbaj¹c szczególnie o terminologiczn¹ precyzjê. Nauczanie Lutra po-
mniejsza rolê ludzkiej wolnoœci, a w³aœciwie – precyzyjniej rzecz ujmuj¹c – bar-
dzo radykalnie postrzega jej chorobê, ska¿enie, jej wewnêtrzne rozdwojenie.
Z jednej strony – wed³ug Reformatora – usprawiedliwiony, niejako z definicji,
sprzeciwia siê grzechowi, czyli odmawia mu zgody. Jest to jednak nie tyle sprawa
jego woli, ale raczej dzia³anie Chrystusowej sprawiedliwoœci w cz³owieku. We-

138 „Es wäre also wohl besser, auf einen spezifisch definierten Gebrauch des Begriffes ‘effektiv’ zu
verzichten und ihn nur in einem allgemeinen Sinn zu verwenden: ‘effektive’ Rechtfertigung =
Rechtfertigung, die auf den Menschen selber, ihn real umwandelnd, einwirkt” (tam¿e, 18, s. 211).

139 „Die Gerechterklärung des Sünders lässt nicht nur – neben sich als etwas anderes – einer inneren
Umwandlung des Sünders Raum; sie wirkt diese mit innerer Notwendigkeit selber: die Rechtfertigung ein
einheitliches – wenn auch als remissio und ablatio (abolitio) in sich differenziertes – Geschehen, das als
wirkliches und in seiner Differenzierung nur begriffen werden kann aus der Eigenart der Gnade als des
schöpferischen Wortes göttlicher Barmherzigkeit an den Sünder” (tam¿e 18, s. 212).

140 Tam¿e.
141 Tam¿e, 19, s. 136-160.
142 Hermann w swojej monografii poœwiêca temu zagadnieniu sporo uwagi (ten¿e, Luthers These...,

s. 139-233).
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wn¹trz luterañskiego schematu gratia et donum ludzkie non consentire peccato
przynale¿y do donum i uto¿samia siê z wiar¹ (vera fides Christi)144. Wiara za-
wiera w sobie zgodê na Bo¿¹ wolê. Odpowiada jej niezgoda na grzech. W tym
sensie akt woli, którym cz³owiek sprzeciwia siê grzechowi, jest w³aœciwie
udzia³em w czynie zbawczym Chrystusa145. Z drugiej strony jednak, usprawie-
dliwiony doœwiadcza d¹¿enia przeciwnego Bogu. Dotyczy to nie tyle pojedyn-
czych z³ych grzesznych czynów, ale chodzi tu w pierwszym rzêdzie o funda-
mentalne z³e pragnienie, o grzeszne po¿¹danie, które jest korzeniem wszystkich
grzesznych czynów (konkupiscencja). To, co cz³owiek nazywa chêtnie swoj¹
s³aboœci¹, jest w istocie egoistycznym d¹¿eniem ludzkiego „ja”, które dlatego
w³aœnie trzeba nazywaæ grzechem. Wed³ug tej koncepcji, grzech (= grzech pier-
worodny, = konkupiscencja) jest czymœ wczeœniejszym ni¿ zgoda cz³owieka146.
Mo¿na mówiæ o pewnej sta³ej przynale¿noœci grzechu do „ja” wierz¹cego.
Cz³owiek w swoich decyzjach zawsze pozostaje zwi¹zany z grzechem. Ludzka
wola, w jakimœ sensie, zawsze mówi „tak” grzechowi, poniewa¿ sama jest cho-
ra. Grzeszna moc przenika wolê cz³owieka, dotyka centrum osoby, przechodzi
przez œrodek ludzkiego „ja”, powoduj¹c jego rozdwojenie147. Taka koncepcja
konkupiscencji wi¹¿e siê œciœle z koncepcj¹ grzechu pierworodnego. Po upad-
ku Adama, grzeszne po¿¹danie zawsze jest po³¹czone z ludzk¹ wol¹, jest
przez ni¹ w jakiœ sposób przyjmowane i niesione.    Zdaniem Köstersa, sedno
sporu z katolicyzmem nie tkwi w samym uto¿samieniu przez Lutra konkupi-
scencji z grzechem, ale w bardziej podstawowym za³o¿eniu, ¿e mianowicie,
konkretna, doœwiadczana przez cz³owieka konkupiscencja nigdy nie jest „czy-
sta”, to znaczy pozbawiona ca³kowicie ludzkiej zgody (consensus)148. Wed³ug
Lutra, konkupiscencja jako sta³a tendencja do absolutyzowania w³asnego „ja”
nigdy nie jest neutraln¹ pokus¹, ale jest zawsze tak¹, która ju¿ pokona³a ca³ego
cz³owieka149.

Kösters twierdzi, ¿e „przeciwko temu ostatniemu przekonaniu nie mo¿e byæ
wytoczony pi¹ty kanon trydenckiego Dekretu o grzechu pierworodnym, poniewa¿
mowa jest w nim wy³¹cznie o po¿¹daniu, za którym cz³owiek nie idzie, przy

143 Dla Augustyna consensus jest „jêzyczkiem u wagi”, który decyduje o pope³nieniu grzechu. Konsens
(w sensie decyzji za lub przeciw po¿¹daniu) jest stra¿nikiem duchowego principium w cz³owieku
czuwaj¹cym nad elementem zmys³owym (Kösters, Luthers These...,, 19, s. 137-140).

144 Tam¿e, 19, s.143.
145 Tam¿e, 19, s. 143-146.
146 Tam¿e, 19, s. 140-142.
147 Tam¿e, 19, s. 146-147.
148 „Der springende Punkt der kontroverstheologischen Auseinandersetzung ist also nicht Luthers

Behauptung der Sündhaftigkeit der Konkupiszenz, sondern die dieser Behauptung zugrunde liegende These,
dass die faktisch und konkret antreffbare Konkupiszenz niemals (d. h. diesseits der Vollendung, innerhalb
des simul) ‘reine’, d. h. konsensfreie Konkupiszenz sei”. Tam¿e, s. 157; por, ten¿e, Die Lehre..., s. 321.

149 Kösters, Luthers These..., 19, s. 155-157.
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czym to ‘nie’ musi byæ rozumiane absolutnie”150. W³aœciwym problemem Lutra
by³a choroba ludzkiej woli, trwaj¹ce przez ca³e ¿ycie rozszczepienie ludzkiej wol-
noœci, które zostanie ca³kowicie wyleczone dopiero w wiecznoœci. Sobór Trydencki
nie rozpatrywa³ tego fundamentalnego pogl¹du Lutra i dlatego jego orzeczenia nie
mog¹ byæ do niego odnoszone – uwa¿a Kösters151. Teolog, uzasadniaj¹c swoje po-
gl¹dy, powo³uje siê na opracowania J.B. Metza152 i K. Rahnera153, w których ukaza-
ne zosta³y ró¿ne sensy pojêcia „konkupiscencja” funkcjonuj¹ce w teologii. Wed³ug
Trydentu, po¿¹dliwoœæ jest pokus¹, która nieustannie apeluje do wolnoœci cz³owie-
ka, by opowiedzia³ siê przeciwko Bogu154. Takie pojêcie konkupiscencji zak³ada
pi¹ty kanon Dekretu o grzechu pierworodnym. Do niego odnosi siê: non proprie
peccatum. Luter pos³uguje siê odmiennym pojêciem konkupiscencji (konkret-prak-
tische Konkupiszenzbegriff). Po¿¹danie jest dla niego nie tyle apelem do wolnoœci,
ale jej ska¿eniem. Zdaniem Köstersa, katolicka teologia pos³uguje siê równie¿ ta-
kim rozumieniem po¿¹dania. Zasadnicz¹ baz¹ myœlenia Lutra jest przekonanie o
historycznoœci subiektywnego zbawienia, to znaczy o istnieniu prawdziwej indywi-
dualnej historii zbawienia, jako indywidualnego historycznego procesu155. W tej
„indywidualnej” perspektywie Luter widzi tak¿e grzech pierworodny, który jest dla
niego zawsze peccatum meum, nie tyle „grzechem natury”, lecz raczej jego perso-
nalnym wymiarem156. Z katolickiego punktu widzenia nie tylko poszczególne czyny
cz³owieka s¹ grzeszne, ale równie¿ cz³owiek jest grzesznikiem jako „totus homo”.
Ta prawda nie stoi w poprzek prawdy o sta³ym postêpie usprawiedliwionego i rze-
czywistoœci jego dobrych uczynków157.

W ostatniej czêœci opracowania158 Kösters podejmuje zagadnienie pewnoœci zba-
wienia (Heilsgewissheit). Opieraj¹c siê na refleksjach Hermanna, autor, i w tym
przypadku, ukazuje mo¿liwe do przyjêcia przez katolików rozumienie tej kwestii.
O pewnoœci zbawienia mo¿na mówiæ jedynie w kontekœcie modlitwy (Gebetsge-
wissheit). Przybiera ona jednak postaæ nieuchronnego napiêcia miêdzy „wiem”
ukrytego w spojrzeniu na Boga i „nie wiem” ukrytego w spojrzeniu na siebie159.

150 „Gegen diese letztere Behauptung aber kann Canon 5 des Erbsündedekretes gerade nicht ins Feld
geführt werden, denn dort geht es, laut Text, ausschließlich um die non consentientes, wobei das ‘non’
absolut zu verstehen ist“ (tam¿e, s. 157).

151 Kösters, Die Lehre..., s. 319-320.
152 Konkupiszenz, w: Handbuch theologischer Grundbegriffe, hrsg. von H. Fries, Bd. 1, München 1962,

s. 843-851.
153 Zum theologischen Begriff der Konkupiszenz, w: Schriften zur Theologie, Bd 1, Einsiedeln, Zürich,

Köln 19678, s. 377-414.
154 Metz opisuje konkupiscencjê jako „alle Fähigkeiten des Menschen in sich hineinziehende Versuchung

der Verabsolutierung des eigenen Ich“ (Konkupiszenz, s. 849).
155 Kösters, Luthers These…, 19, s. 158.
156 Tam¿e, 19, s. 159.
157 Tam¿e, 19, s. 159-160.
158 Tam¿e, 19, s. 210-224.
159 Tam¿e, 19, 218.
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Reinhard Kösters podsumowuj¹c swoj¹ refleksjê podkreœla, i¿ jego zamierze-
niem nie by³o udowadnianie „katolickoœci” Rudolfa Hermanna, ale poszukiwanie
wartoœciowej syntezy dwóch sposobów pojmowania wiary, zmierzanie do teolo-
gicznej jednoœci przez interpretacjê160. Wnioski, które formu³uje autor s¹ bardzo
optymistyczne. Stwierdza on nie tylko, ¿e istnieje katolickie znaczenie formu³y
(które zwykle os³abia nieco jej oryginalne znaczenie), ale ¿e mo¿na pójœæ dalej
w ekumenicznej interpretacji. Mianowicie, wolno i trzeba przyj¹æ w katolickiej
nauce o usprawiedliwieniu formu³ê „simul” w takim sensie, w jakim rozumia³ j¹
sam Luter161.

Opracowanie Köstersa przyczyni³o siê niew¹tpliwie do zwrócenia uwagi teolo-
gii katolickiej na formu³ê simul, a dla ewangelików stanowiæ musia³o zaskoczenie
tak pozytywn¹ ocen¹ kontrowersyjnej tezy przez dogmatyka katolickiego. War-
toœæ pracy autora pomniejsza nieco fakt, i¿ opiera³ siê w swoich analizach nie na
oryginalnych tekstach Lutra, ale na opracowaniu. Z perspektywy wspó³czesnej
debaty ekumenicznej wnioski Köstersa wydaj¹ siê zbyt optymistyczne. Trudno
nie ulec wra¿eniu – podobnie jak w przypadku Künga – ¿e ekumeniczna teza o
mo¿liwoœci pogodzenia tezy simul z katolicyzmem zosta³a za³o¿ona z góry jako
cel do udowodnienia, co wp³ynê³o na os³abienie dogmatycznej rzetelnoœci autora.
Jest to najbardziej widoczne w przypadku rozwa¿añ nad pojêciem konkupiscen-
cji. Kösters zasadnie wykaza³, ¿e w pismach Lutra i orzeczeniach Trydentu to
pojêcie jest inaczej rozumiane. Pomin¹³ jednak pytanie, w jaki sposób mo¿na po-
godziæ tak ró¿ne dwa opisy tej samej rzeczywistoœci. Zarzuty te nie przekreœlaj¹,
rzecz jasna, wartoœci wielu szczegó³owych i bardzo dog³êbnych analiz autora,
które z pewnoœci¹ uznaæ trzeba za wa¿ny wk³ad w dzie³o pojednania obu teologii
w kwestii simul iustus et peccator.

5. O.H. Pescha interpretacja formu³y

Jednym z czo³owych przedstawicieli wspó³czesnego katolickiego Lutherfor-
schung jest Otto Hermann Pesch162. Jego obszerna (prawie 1000 stron!) dysertacja
doktorska poœwiêcona porównaniu teologii usprawiedliwienia Marcina Lutra i

160 Tam¿e, 19, 222.
161 „Deswegen gibt es nicht nur ‘auch’ ein, irgendwie, nämlich abgeschwächt gedeutetes ‘katholisches

simul iustus et peccator’. Vielmehr darf und muss diese Formel im genuinen Sinne Luthers selber als eine
Grundformel auch der katholischen Rechtfertigungslehre anerkannt werden” (Kösters, Die Lehre..., s. 323).

162 Na temat znaczenia Pescha jako badacza Lutra zob. U. Kühn, Katholische Theologie - unterwegs mit
Martin Luther, „Ökumenische Rundschau“ 46 (1997), s. 302-313.
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Tomasza z Akwinu163 sta³a siê wydarzeniem na forum ekumenicznym. Praca ta wy-
tyczy³a jeden z zasadniczych kierunków naukowych poszukiwañ niemieckiego teo-
loga, który da³oby siê okreœliæ jako „zagospodarowanie” myœli Reformatora dla teo-
logii katolickiej. W obszernej bibliografii Pescha wielokrotnie przewija siê w¹tek
formu³y simul iustus et peccator164. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e teza Lutra
sta³a siê jego ulubionym przyk³adem polemiki i zarazem spotkania obu teologii.

Rozprawa Theologie der Rechtfertigung, zgodnie ze swoim podtytu³em, posia-
da formê dialogu miêdzy Marcinem Lutrem a Tomaszem z Akwinu. Przy czym
role zosta³y tak okreœlone, ¿e ten pierwszy przepytuje drugiego. Innymi s³owy,
podstawowe elementy nauki Reformatora o usprawiedliwieniu staj¹ siê pytaniami
skierowanymi do teologii Tomaszowej (nie tomistycznej!)165. Zgodnie z tym me-
todologicznym za³o¿eniem dysertacja zbudowana jest z dwóch zasadniczych czê-
œci: w pierwszej zostaj¹ przedstawione g³ówne tezy Lutra dotycz¹ce usprawiedli-
wienia166; w drugiej nastêpuje konfrontacja z adekwatnym nauczaniem Akwina-
ty167. W obu tych paralelnych segmentach nie mog³o, rzecz jasna, zabrakn¹æ
rozdzia³u traktuj¹cego o mocy grzechu, dzia³aj¹cej w usprawiedliwionym.
W trzeciej czêœci Pesch przedstawia generalne wnioski p³yn¹ce z zaaran¿owane-
go spotkania Lutra z Tomaszem i wynikaj¹ce z nich dalsze pytania.

163 Theologie der Rechtfertigung bei Martin Luther und Thomas von Aquin. Versuch eines systematisch
theologischen Dialogs, Mainz 1967.

164 Ten¿e, Existentielle und sapientiale Theologie. Hermeneutische Erwägungen zur systematisch-
theologischen Konfrontation zwischen Luther und Thomas von Aquin, „Theologische Literaturzeitung” 92
(1967), s. 734-742; ten¿e, Die Rechtfertigungslehre Luthers in katholischer Sicht, w: U. Kühn, O.H. Pesch,
Rechtfertigung im Gespräch zwischen Thomas und Luther, Berlin 1967, s. 54-62; ten¿e, Kätzerfürst und
Kirchenlehrer. Wege katholischer Begegnung mit Martin Luther. Stuttgart 1971, s. 25-41; ten¿e, Gottes
Gnadenhandeln als Rechtfertigung und Heiligung des Menschen, w: MySal, Bd. IV/2 s. 886-891; ten¿e,
Hinführung zu Luther, Mainz 1982, s. 189-202; ten¿e, Der „katholische“ und der „lutherische“ Luther. Eine
späte Antwort an Peter Manns, w: ten¿e, Gerechtfertigt aus Glauben. Luthers Frage an die Kirche. Freiburg
in Breisgau 1982, s. 134-135; ten¿e, Katholiken lernen von Luther, w: Luthers Sendung für Katholiken und
Protestanten, hrsg. v. K. Lehmann, München/Zürich 1982, s. 166-174; Pesch, Frei sein aus Gnade.
Theologische Anthropologie, Freiburg in B. 1983, s. 269-273; ten¿e, Katolicki obraz Marcina Lutra dziœ. Na
przyk³adzie formu³y Lutra „simul iustus et peccator”, t³um. G. Okroy, w: Misterium Verbi, red. H.
Muszyñski, A. Skowronek, Warszawa 1985, s. 141-161; Pesch, Martin Luther, Thomas von Aquin und die
reformatorische Kritik an der Scholastik. Zur Geschichte und Wirkungsgeschichte eines Missverständnisses
mit weltgeschichtlichen Folgen, Hamburg 1994, s. 68-72; ten¿e, Simul iustus et peccator, w: LThK (3.
Auflage),  Bd. 9, Freiburg in B. 2000, s. 612-615; ten¿e, Simul iustus et peccator. Sinn und Stellenwert einer
Formel Martin Luthers Thesen und Kurzkommentare, w: GuS, s. 146-167.

165 Pesch, Theologie der Rechtfertigung..., s. 8. Autor podkreœla, ¿e nie chodzi mu o poszukiwania
o charakterze historycznym. Nie maj¹ one w tym przypadku wiêkszego sensu. Luter najprawdopodobniej nie
zna³ œw. Tomasza z osobistej lektury. Nie ma miêdzy nimi bezpoœrednich historycznych zale¿noœci czy
powi¹zañ. Natomiast zestawienie obu tych klasyków „swojego wyznania” ma swoje g³êbokie uzasadnienie
jako zamierzenie teologii systematycznej. Jak podkreœla autor, pierwszym sensem jego pracy jest s³u¿ba
wspó³czesnemu dialogowi ekumenicznemu (tam¿e, s. 6).

166 Erster Teil: Luther, s. 31-398. Pesch zaznacza, ¿e pierwszej czêœci nie nale¿y traktowaæ jako w³aœciwe
Lutherforschung. Autor stwierdza, ¿e pozwala jedynie, by Luter sformu³owa³ swoje pytania. Zasadniczym
celem dysertacji pozostaje „dr¹¿enie” Tomasza (choæ przy pomocy Lutra) (tam¿e, s. 9-10).

167 Zweiter Teil: Thomas und Luther, s. 399-884.
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Jeden z rozdzia³ów pierwszej czêœci poœwiêca Pesch syntetycznemu przed-
stawieniu podstawowych pogl¹dów Lutra na temat grzechu168. Wedle zgodnej
opinii teologów charakterystyczn¹ cech¹ hamartiologii Reformatora jest rady-
kalizacja pojêcia grzechu. Akcentowanie si³y grzechu nie jest jednak, jak siê
powszechnie s¹dzi w katolickich krêgach, wyrazem pesymistycznej antropo-
logii. Lutrowi zale¿a³o na tym, by podkreœliæ wielkoœæ i potêgê Bo¿ej ³aski,
moc¹ której (jedynie!) grzech zostaje pokonany. Od strony poznawczej jest
tak, ¿e ca³¹ g³êbiê grzechu rozpoznaje cz³owiek dopiero w œwietle usprawie-
dliwiaj¹cej ³aski. W tym sensie prawda o grzechu jest tajemnic¹ wiary169.
Charakterystycznym rysem hamartiologii Lutra jest pos³ugiwanie siê katego-
ri¹ „grzechu” przede wszystkim w liczbie pojedynczej. Nie jest to kwestia jê-
zykowa, ale teologiczna. Myœl Lutra epistemologicznie biegnie zawsze od
grzechów do grzechu170. „Grzech” (l. poj.) jest bowiem Ÿród³em dla „grze-
chów” (w sensie konkretnych czynów). Rozumie go Luter jako fundamental-
ny bunt przeciw Bogu, trwale obecny w ludzkim „ja”, w woli. Chodzi tu o
totaln¹ grzesznoœæ cz³owieka, która nie stanowi jakiejœ „czêœci” osoby, ale
przenika na wskroœ jego esse we wszystkich wymiarach171. Tym grzechem jest
przede wszystkim niewiara (sprzeciw wobec pierwszego przykazania)172. Pod-
stawowe postaci niewiary to niewdziêcznoœæ, egotyzm, pycha173. Kolejn¹ ty-
pow¹ tez¹ Lutra jest uto¿samienie grzechu pierworodnego i konkupiscencji.
To przekonanie stoi w wyraŸnej opozycji do nauki katolickiej. Pesch podkre-
œla, ¿e dla Reformatora grzech pierworodny nie jest czyst¹ carentia iustitiae
originalis, ale sta³¹, aktywn¹ si³¹ zwrócon¹ przeciwko Bogu174. Dzia³anie tej
si³y polega na zniszczeniu natury cz³owieka. Pesch zwraca uwagê, ¿e Refor-
mator pos³uguje siê pojêciem „natury” inaczej ni¿ scholastycy. Ludzka natura
to dla niego przede wszystkim relacja do Boga. Zniszczenie natury oznacza
zatem zniszczenie w³aœciwego stosunku cz³owieka do Boga175. Z pojêciem
grzechu wi¹¿e siê równie¿ przekonanie Lutra o pozbawionej wolnoœci, ujarz-
mionej przez grzech woli cz³owieka176.

168 II. Kapitel: Die Macht der Sünde (s. 77-122).
169 Tam¿e, s. 77-78.
170 „Die Spitze des lutherschen Verständnisses der Sünde lässt sich auf die kurze Formel bringen: Von den

Sünden zur Sünde. Erst wer vom Blick auf die ‘Sünden im Plural’ durchstößt zur Erkenntnis der ‘Sünde im
Singular’, begreift, was Sünde ist” (tam¿e, s. 78).

171 Tam¿e, s. 79-83.
172 Tam¿e, s. 84.
173 Tam¿e, s. 85-88.
174 Tam¿e, s. 96-97.
175 „’Natur’ ist bei Luther kein Substanz-, sondern ein Beziehungsbegriff. [...] Die menschliche Natur –

das ist des Menschen Bezug zu Gott. Die Natur ist verderbt – das bedeutet: Das gottgewollte Verhältnis des
Menschen zu Gott ist zerstört. Die Natur ist heil – das meint: Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch
entspricht dem Willen Gottes” (tam¿e, s. 100).

176 Tam¿e, s. 106-109.



41

FORMU£A MARCINA LUTRA

Mo¿na powiedzieæ, ¿e powy¿sze tezy Reformatora „przygotowuj¹ grunt” dla
tezy simul iustus et peccator, bêd¹cej – zdaniem Pescha – zwieñczeniem jego teo-
logii grzechu177. Formu³a orzeka o dwóch jednakowo prawdziwych kwalifika-
cjach tego samego cz³owieka, jednak nie w sensie istnienia w nim dwóch sfer:
jednej – grzesznej i drugiej – poddanej ³asce. Ca³y cz³owiek, we wszystkich wy-
miarach swojej egzystencji jest grzesznikiem i jednoczeœnie (in eodem puncto
temporis) sprawiedliwym178. Takie ujêcie jest nie do pomyœlenia w kategoriach
scholastycznej metafizyki, ale Luter myœli kategoriami relacji. Cz³owiek patrz¹c
tylko na siebie, widzi zawsze grzesznika. Natomiast spogl¹daj¹c na siebie z per-
spektywy Boga, widzi, ¿e jego grzech nie zostaje mu poczytany i dlatego jest
prawdziwie usprawiedliwiony179.

Pesch zauwa¿a, ¿e nieco inn¹ postaci¹ formu³y jest peccator in re, iustus in
spe. W tym przypadku bowiem grzesznoœæ i sprawiedliwoœæ rozumiane s¹ raczej
jako realnoœci. Ró¿nica miêdzy tymi dwoma biegunami tezy sprowadza siê tutaj
do ich czasowego nastêpstwa (teraz – grzesznik; kiedyœ – sprawiedliwy)180. Jesz-
cze innym aspektem tezy jest jej wymiar egzystencjalny, doœwiadczany na pozio-
mie moralnej walki cz³owieka ze z³em (tzw. aspekt parcjalny: partim iustus, par-
tim peccator)181. Te obie wersje simul, choæ zaczerpniête z tekstów Lutra, s¹ jed-
nak w¹tkiem ubocznym. Sensem „klasycznie” luterañskim formu³y jest
rozumienie ca³oœciowe (totalne): cz³owiek jest w ca³oœci grzeszny i jednoczeœnie
w ca³oœci sprawiedliwy. W zwi¹zku z tym Pesch stawia pytanie o skutecznoœæ
chrztu i realnoœæ pokonania grzechu przez usprawiedliwiaj¹c¹ ³askê. Odpowiedzi
Reformatora szukaæ trzeba w typowych dla niego kategoriach: „niepoczytania”
oraz rozró¿nieniu miêdzy peccatum regnans a peccatum regnatum182.

Nauczanie Lutra o grzechu zostaje skonfrontowane ze scholastycznym wyk³a-
dem œw. Tomasza183. Jakie zatem stanowisko zajmuje (w interpretacji Pescha)
Akwinata wobec formu³y simul? Nie znajdziemy w jego tekstach wyra¿eñ zbli¿o-
nych terminologicznie do tezy Lutra. Pesch nie rezygnuje i pyta o obecnoœæ rze-
czowego sensu simul w teologii Tomasza. Dochodzi do wniosku, ¿e na poziomie

177 Tam¿e, s. 109.
178 Tam¿e, s. 110-111.
179 „Wiederum haben wir zu beachten, dass es bei Luther um Relationen geht: Die Ganzheit, über die hier

das Urteil ‘Sünder’, ‘zerbrochen’, ‘verderbt’ gesprochen wird, ist eine Beziehungsganzheit, die ihren Träger
erst zu dem macht, was er ist. ‘Zerbrochen’ kann dann nur heißen: ganz zerbrochen; ‘Sünder’ nur: ganz
Sünder. Wird aber anderseits von Gott über diesen Sünder und das zerbrochene Beziehungsganze, das er
selbst ist, das Urteil ‘gerecht’, ‘geheilt’, ‘erneuert’ gesprochen, so kann das nur heißen ‘ganz gerecht’,
‘geheilt’, ‘erneuert’. Von Gott her ist damit eine neue Beziehung gesetzt, und eben damit ist Heilung
geschehen. Der Mensch ist jetzt, wie Luther formuliert, ein Sünder, aber kein Gottloser mehr” (tam¿e, s.
113).

180 Tam¿e, s. 114.
181 Tam¿e, s. 120-121.
182 Tam¿e, s. 115-120.
183 IX. Kapitel: Macht und Ohnmacht der Sünde (tam¿e, s. 468-552).
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metafizycznego systemu, którym pos³uguje siê Akwinata w swoim wyk³adzie o
grzechu i ³asce, nie jest mo¿liwe do przyjêcia simul iustus et peccator. Ró¿nica
miêdzy Lutrem a Tomaszem istnieje na poziomie filozoficznej interpretacji, nie
siêga jednak samej istoty rzeczy184. Dlatego Pesch pyta dalej o mo¿liwe „miejsca”
w myœli Tomaszowej, które rzeczowo odpowiada³yby treœci formu³y simul185. Do-
chodzi do przekonania, ¿e istniej¹ takie przes³anki. Mo¿na je streœciæ nastêpuj¹co:
trwaj¹ca po chrzcie konkupiscencja rozumiana jako „zarzewie” grzechu sprawia,
¿e dla ochrzczonego stan ³aski jest zawsze jakoœ zagro¿ony. Wierz¹cy nigdy nie
osi¹ga pewnoœci co do swojego trwania przed Bogiem w ³asce. Egzystencjalna
implikacja metafizycznej nauki pozwala mówiæ o „trwa³ej nietrwa³oœci” poddania
woli ³asce. Z powodu swojej wolnoœci cz³owiek nie osi¹ga nigdy ostatecznej sta-
³oœci186. Na tym tle trzeba równie¿ widzieæ teologiê sakramentu pokuty. Wed³ug
Tomasza, sakrament ten jest pomoc¹ dan¹ przez Boga cz³owiekowi, który sta³ siê
ofiar¹ grzechu. Jest szans¹ powrotu do „chrzcielnego” stanu ³aski187. Z kolei na-
uczanie o cnotach udzielonych cz³owiekowi wraz z Bo¿¹ ³ask¹ wskazuje na
pewn¹ antropologiczn¹ konkretyzacjê zmagañ z po¿¹dliwoœci¹, która jest, jak
precyzuje Akwinata, materia exercendae virutis. Mo¿na tu dostrzec egzystencjal-
ny wymiar formu³y simul wskazuj¹cy na koniecznoœæ moralnej walki188. Tak¿e
wypowiedzi œw. Tomasza o wzrastaniu w mi³oœci i w cnotach mo¿na odczytaæ
przez pryzmat partim iustus, partim peccator. Wa¿ne w kontekœcie simul jest
stwierdzenie, ¿e pokuta nie ustaje przez ca³e nasze ¿ycie. Oznacza to, ¿e wierz¹cy
przez ca³e ¿ycie musi byæ œwiadomy, ¿e jest poddany Bo¿emu mi³osierdziu i ¿yje
tylko dziêki niemu189. Swoje analizy koñczy Pesch optymistycznym wnioskiem:
mamy tutaj do czynienia z dwoma ró¿nymi strukturami teologicznego myœlenia.
Z tego powodu formu³a simul iustus et peccator nie daje siê ca³kowicie przet³u-
maczyæ na scholastyczny jêzyk œw. Tomasza z Akwinu. W tym sensie i na tym
formalnym poziomie niezgodnoœæ pozostaje. Jednak rzeczowa kontrowersja
w kwestii simul miêdzy tymi dwoma teologicznymi gigantami jest minimalna.
Dlatego wzajemna anatema nie jest konieczna190.

184 „Unvollziehbar ist es für Thomas nur, daraus eine dialektische Totalaussage zu machen, das heißt das
Ich mit den beiden dialektischen Bezügen zu identifizieren, wie Luther es tut: Wir sahen, dass die
thomanische Naturontologie das nicht zulässt. Eben damit aber ist der Unterschied ein solcher des
philosophischen Interpretamentes, nicht der interpretierten Sache” (tam¿e, s. 532).

185 Tam¿e, s. 534.
186 Tam¿e, s. 534-535.
187 Tam¿e, s. 536.
188 Tam¿e.
189 Tam¿e, s. 537.
190 „Zwar ist Luthers simul iustus et peccator etwas gegenüber Thomas unaufhebbar ‘Zusätzliches’. Es

besteht sogar ein nicht restlos auszugleichender Gegensatz. Dieser gründet freilich auf der verschiedenen
Struktur des Theologisierens. Unter Beachtung dieser Sachlage und unter Einbeziehung aller bei Thomas zur
Frage nach Macht und Ohnmacht der Sünde unter der Gnade wirksam werdenden Motive schrumpft der
sachliche Gegensatz zwischen Thomas und Luther auf ein Minimum zusammen. Unter der – vorläufig noch
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W swoich póŸniejszych pracach Pesch pod wp³ywem dyskusji wywo³anej roz-
praw¹ dokona³ pewnej korekty swoich pogl¹dów. Przyzna³, ¿e zbyt optymistycz-
nie przedstawi³ mo¿liwoœæ „otwarcia” Tomaszowej teologii na formu³ê simul iu-
stus et peccator191. W obrêbie systemu Akwinaty teza Lutra w œcis³ym sensie jest
jednak nie do pomyœlenia (im strengen Sinne un-denkbar). Dla Tomasza ³aska
(sprawiedliwoœæ) jest ³ask¹ (sprawiedliwoœci¹) dziêki temu, ¿e usuwa grzech
z duszy cz³owieka. A grzech jest przez to grzechem, ¿e z jego powodu cz³owiek
¿yje bez ³aski (poza ³ask¹). Wed³ug Akwinaty, usprawiedliwienie nie dokonuje
siê stopniowo, ale w jednym momencie (in instanti), dlatego niemo¿liwa jest ja-
kakolwiek „jednoczesnoœæ” grzechu i ³aski192. Widzimy tutaj jasno tezê sprzeczn¹
z formu³¹ Lutra193.

W swoim podrêcznikowym Hinführung zu Luther formu³uje Pesch przepraco-
wan¹ refleksjê nad tez¹ simul194. W tym miejscu nie chodzi ju¿ o jej odniesienie
do myœli Tomasza, ale o bardziej generalne pytanie – o jej mo¿liw¹ „katolickoœæ”.
Niemiecki ekumenista udziela odpowiedzi drog¹ kolejnych wyjaœnieñ. Pierwsze
z nich podkreœla, ¿e formu³a jest okreœleniem cz³owieka usprawiedliwionego. Jest
ona opisem struktury wewnêtrznej nowego stworzenia, a nie jego permanentnym
kwestionowaniem. W takim razie, co wyra¿a? Tu potrzebne jest kolejne wyja-
œnienie. Pesch przedstawia najpierw „s³absze” warianty formu³y: partim iustus,
partim peccator oraz peccator in re, iustus in spe, które nie s¹ problemem dla
katolickiego myœlenia. W trzecim wyjaœnieniu zajmuje siê najtrudniejszym, typo-
wo luterañskim sensem tezy. Formu³a staje siê niedorzeczna, jeœli odczytujemy j¹
zgodnie z modelem: podmiot i jego przymioty. W tym sensie cz³owiek nie mo¿e
byæ jednoczeœnie zimny i gor¹cy, grzeszny i sprawiedliwy. Luter nie myœli jednak
kategoriami ontologicznymi, ale relacyjnymi. Zarówno grzech, jak i sprawiedli-
woœæ cz³owieka pojmuje jako relacjê. Pesch dochodzi do wniosku, ¿e skoro obie
strony inaczej pojmuj¹ dwa kluczowe terminy, nie mo¿na orzec, czy nauka kato-
licka i nauka Lutra stoj¹ w logicznej opozycji wobec siebie195. Katolik mo¿e jed-
nak zapytaæ: czy zasada simul (pojêta relacyjnie) oznacza, ¿e wierz¹cy ¿yje w re-
lacji wrogoœci wobec Boga? Wyjaœnieniem tej trudnoœci jest sama nauka Lutra,

nicht bewiesenen – Voraussetzung, dass die verschiedenen Strukturen des theologischen Vollzuges es nicht
ihrerseits erzwingen, wagen wir die These, dass es über der Frage nach dem simul zwischen Thomas und
Luther nicht zum gegenseitigen Anathema kommen muss” (tam¿e, s. 537).
Autor koñczy ca³¹ ksi¹¿kê wnioskiem, i¿ mamy tu do czynienia z dwoma ró¿nymi typami teologii, mianowicie
„sapiencjaln¹ teologi¹” Akwinaty i „egzystencjaln¹ teologi¹” Ojca reformacji (tam¿e, s. 935-948). Por. ten¿e,
Existentielle und sapientiale Theologie..., s. 731-742.

191 Hinführung zu Luther, s.194. Por. ten¿e, Martin Luther, Thomas von Aquin..., s. 70.
192 Summa theologica I-II, 113,7.
193 Pesch, Martin Luther, Thomas von Aquin..., s. 70.
194 Hinführung zu Luther, s. 189-202 (11. Kapitel: „Wenn wir auf uns selbst schauen”. Gerecht und

Sünder zugleich).
195 Tam¿e, s. 191-195. Por. Ten¿e, Katolicki obraz..., s. 145-148.
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która k³adzie nacisk na dynamizm procesu zbawczego, czyli tego, co dzieje siê
w relacji cz³owiek – Bóg. Wewn¹trz wiary usprawiedliwiony odkrywa sprzeciw
swojej woli wobec Boga, czyli grzech, i jednoczeœnie rozpoznaje, ¿e Bóg nie
poczytuje mu tego grzechu196. Mimo tych wyjaœnieñ pozostaje jednak sprzecz-
noœæ nie daj¹ca siê usun¹æ. Antropologicznym korzeniem tezy simul jest rady-
kalne przekonanie Lutra o „z³ym sercu” cz³owieka. Ta trwa³a, aktywna z³oœæ
zatruwa wszystkie ludzkie czyny. Koegzystencja grzechu i sprawiedliwoœci jest
wiêc dla Lutra wewnêtrzn¹ struktur¹ egzystencji wierz¹cego na tej ziemi. Pesch
stwierdza, i¿ mimo wyjaœnienia wielu nieporozumieñ, w tej kwestii pozostaje
wyraŸna ró¿nica zdañ miêdzy nauk¹ katolick¹ a pogl¹dem Reformatora197. Teo-
log zwraca uwagê, ¿e przekonanie Lutra o „z³ym sercu” ma formê wyznania
(Bekenntnis) cz³owieka stoj¹cego przed Bogiem. Ostatecznie najg³êbsz¹ pod-
staw¹ formu³y jest wiêc rzeczywistoœæ modlitwy (Gebetsrealität). To jest pier-
wotne, Ÿród³owe miejsce doœwiadczenia zarówno nêdzy grzechu i jednoczeœnie
Bo¿ego przebaczenia. Teza simul jest teologicznym wyrazem tego duchowego
doœwiadczenia198.

Pesch pokazuje mo¿liwoœci twórczego podejœcia do formu³y simul przez teolo-
giê katolick¹, mimo pozostaj¹cych ró¿nic. Ró¿norodne style myœlenia teologicz-
nego nie musz¹ siê wykluczaæ, ale mog¹ wzajemnie siê korygowaæ i uzupe³niaæ.
Dziêki spotkaniu z formu³¹ simul teologia katolicka mo¿e nauczyæ siê bardziej
ceniæ jêzyk modlitwy i duchowego doœwiadczenia199. Pesch zwraca uwagê na in-
teresuj¹c¹ propozycjê J.B. Metza, który sformu³owa³ wspó³czesn¹ wersjê tezy si-
mul200. Ma ona formê: simul fidelis et infidelis (jednoczeœnie wierz¹cy i niewie-
rz¹cy). Mimo ¿e Metz nie odwo³uje siê wprost do toku myœlenia Lutra, to jednak
w istocie rzeczy pod¹¿a jego œladami, podkreœla Pesch201.

Odnotowaæ nale¿y fakt, i¿ w s³ynnym posoborowym podrêczniku Mysterium
salutis pojawia siê refleksja autorstwa Pescha poœwiêcona formule simul iustus et

196 Ten¿e, Hinführung zu Luther, s. 195.
197 „Der Mensch begeht nicht nur in möglicherweise sehr dichten zeitlichen Abständen sündige Taten,

vielmehr ist sein Herz (nach wie vor) radikal böse, sündig, widerwillig gegen Gott und ist in dieser Bosheit
ruhelos lebendig, alle einzelnen Taten, auch die guten, von der Wurzel her vergiftend. Auf dieses böse Herz
ist der je neue Glaube an Gottes vergebende Annahme primär zu beziehen. So besteht eine strenge und
radikale, auch nicht einen Augenblick unterbrochene Koexistenz von Sünde und (Glaubens-) Gerechtigkeit,
und diese Koexistenz ist die innere Struktur des Gerechtseins hier auf Erden. Hier ist also Ja und Nein zur
selben Frage, der letzte, nach Ausschaltung der Missverständnisse nur um so schärfer heraustretende
Gegensatz mitten in der Nähe” (tam¿e, s. 196-197).

198 Tam¿e, s. 197-198.
199 Tam¿e, s. 200-201. Jako przyk³ad modlitewnego wyznania merytorycznie bliskiego simul wskazuje

Pesch medytacjê K. Rahnera Modlitwa winy (Von der Not und dem Segen des Gebetes, Freiburg in B. 19779,
s. 97-113; Kiedy siê modlisz..., t³um. A. Morawska, Paris 1968, s. 103-119).

200 J.B. Metz, Der Unglaube als theologisches Problem, „Concilium” 1 (1965), s. 482-492. [wyd.
polskie: Niewiara jako problem teologiczny, t³um. L. Bieñkowski, „Concilium” 1-10(1965/66), s. 429-441].

201 Hinführung zu Luther, s. 201-202. Por. ten¿e, Katholiken lernen von Luther, s. 172-174.
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peccator w ramach opracowania na temat usprawiedliwienia i uœwiêcenia202. Nie-
miecki teolog powtarza tam swoje wczeœniejsze wnioski akcentuj¹c, ¿e Sobór
Trydencki odrzuca formu³ê w jej wariancie „totalnym”, natomiast nie neguje jej
dwóch ³agodniejszych wersji203. Drogê do uznania dogmatycznej roli tezy Lutra
widzi w podejmowanych w najnowszej teologii próbach przepracowania pojêcia
konkupiscencji oraz w dowartoœciowaniu egzystencjalnego stylu uprawiania teo-
logii204.

Œwiadectwem uznania najwy¿szych kompetencji Pescha w kwestii formu³y
jest powierzeniu mu zredagowania has³a: simul iustus et peccator w najnowszym
wydaniu Lexikon für Theologie und Kirche. Autor dokonuje precyzyjnej syntezy
stanu wiedzy na temat formu³y, za³¹czaj¹c obfit¹ bibliografiê205.

Najnowszym opracowaniem Pescha, poœwiêconym zagadnieniu „jednoczesno-
œci grzechu i sprawiedliwoœci”, jest obszerny, merytorycznie niezwykle „gêsty”
artyku³ w tomie wydanym w ramach prac Ekumenicznej Grupy Roboczej (ÖAK)
pt. Gerecht und Sünder zugleich? Ökumenische Klärungen206. Artyku³ ten, zreda-
gowany w formie tez i krótkich komentarzy, przedstawia najpierw teologiczny
status questionis formu³y, a nastêpnie jej loci w tekstach Lutra. Na zakoñczenie
niemiecki ekumenista przedstawia swoj¹ opiniê o mo¿liwoœci interpretacji simul
iustus et peccator w kontekœcie ekumenicznym.

6. Podsumowanie

A/ Pierwsza katolicka publikacja autorstwa Roberta Groschego podejmuj¹ca eku-
menicznie otwart¹ refleksjê nad formu³¹ simul iustus et peccator wyznaczy³a
pewien podstawowy kierunek myœlenia teologii katolickiej w tej kwestii. Nale-
¿y odnotowaæ, i¿ teza Lutra zosta³a zauwa¿ona przez teologów tej miary, co
Rahner czy Balthasar, i co wiêcej, zosta³a przeanalizowana przez nich nie tyl-
ko pod k¹tem historycznym, ale równie¿ po k¹tem jej znaczenia dla wspó³cze-
snoœci. Uwagi H. Künga oraz najbardziej obszerne i szczegó³owe opracowanie
R. Köstersa poœwiêcone tezie Lutra, os¹dzaj¹ zdecydowanie pozytywnie mo¿-
liwoœæ uznania formu³y za mo¿liw¹ do pogodzenia z dogmatyk¹ katolick¹.
Wydaje siê jednak, ¿e ocena ta jest zbyt optymistyczna i w sposób niewystar-

202 Ten¿e, Gottes Gnadenhandeln..., w: MySal, Bd. IV/2 s. 886-891.
203 Tam¿e, s. 886-887.
204 Tam¿e, s. 889-890.
205 LThK (3. Auflage), Bd. 9, s. 612-615.
206 Simul..., w: Gerecht..., s. 146-167.
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czaj¹cy uwzglêdnia trudnoœci. Wywa¿one stanowisko zajmowane przez O.H.
Pescha uznaæ mo¿na za najbardziej dojrza³e i wiarygodne.

B/ Teologowie katoliccy zasadniczo doceniaj¹ wartoœæ formu³y jako teologiczne-
go opisu pewnej rzeczywistoœci duchowej obecnej tak¿e w katolicyzmie (litur-
gia, œwiadectwo œwiêtych). To uznanie po³¹czone jest z pytaniem o dogma-
tyczn¹ ocenê tezy simul z punktu widzenia doktryny katolickiej. Dyskutowana
jest zw³aszcza sprawa oceny formu³y w œwietle orzeczeñ Soboru Trydenckie-
go. Wydaje siê, i¿ stanowisko zajmowane w tej kwestii przez Pescha jest naj-
bardziej zasadne. Twierdzi on, ¿e formu³a simul odczytana z perspektywy so-
borowego (scholastycznego) wyk³adu nauki o usprawiedliwieniu jest pozba-
wiona sensu. Ta ocena inaczej wygl¹da z perspektywy wspó³czesnej. Dziœ
lepiej rozumiemy, ¿e Luter i Trydent to dwa ró¿ne jêzyki teologiczne, które
pos³uguj¹ siê innymi za³o¿eniami, inn¹ filozofi¹ i dlatego inaczej rozumiej¹ te
same terminy. Kluczowe dla formu³y simul pojêcia „grzechu” i „³aski” s¹ defi-
niowane odmiennie w obu systemach. Ta wspó³czesna wiedza pozwala stwier-
dziæ, ¿e soborowe potêpienia odnosz¹ce siê do formu³y (i nie tylko) rozmijaj¹
siê z autentyczn¹ nauk¹ Lutra.

C/ Teologowie katoliccy podejmuj¹ próby pozytywnego okreœlenia katolickiego
sensu simul iustus et peccator. Wysi³ki te id¹ w kierunku docenienia charakte-
rystycznego sposobu myœlenia Lutra, którego klasyczn¹ egzemplifikacj¹ jest
formu³a simul. Ojciec reformacji kszta³towa³ swoj¹ teologiê z perspektywy za-
gubionego cz³owieka, stoj¹cego przed Bogiem. Jego soteriologia jest zarówno
indywidualno-egzystencjalna (subiektywne doœwiadczanie „mojego” zbawie-
nia), jak i historyczno-dynamiczna (dynamizm procesu zbawczego). Takie
uwra¿liwienie mo¿e byæ cennym uzupe³nieniem dla bardziej zobiektywizowa-
nej, metafizycznej soteriologii katolickiej. Formu³a jest w pe³ni akceptowana
przez katolick¹ teologiê, jeœli rozumie siê j¹ jako tezê o koniecznoœci we-
wnêtrznej walki cz³owieka z grzechem (aspekt parcjalny). Zauwa¿any jest tak-
¿e wymiar eschatologiczny simul, czyli przekonanie, ¿e jako chrzeœcijanie je-
steœmy pielgrzymami na tej ziemi, a pe³nia zbawienia jest przed nami, jest
przedmiotem naszej nadziei. Najwiêcej w¹tpliwoœci wœród teologów katolic-
kich budzi aspekt „totalny” formu³y (cz³owiek jest ca³kowicie grzeszny i zara-
zem ca³kowicie sprawiedliwy).
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AMERYKAÑSKI WK£AD
NA RZECZ POJEDNANIA

CHRZEŒCIJAÑSKO-¯YDOWSKIEGO

Kardyna³ Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrze-
œcijan i  Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, przemawiaj¹c
6 listopada 2002 r. w amerykañskim Bostonie zwróci³ uwagê, ¿e w ostatnich de-
kadach dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski poczyni³ najwiêksze postêpy na konty-
nencie pó³nocnoamerykañskim. Watykañska komisja – doda³ hierarcha – usi³uje
wspieraæ podobne inicjatywy równie¿ w Europie1. Rzeczywiœcie, amerykañscy
chrzeœcijanie i wyznawcy judaizmu osi¹gnêli znacz¹cy postêp w dialogach,
a wyrazem tego s¹ nie tylko wydawane przez nich dokumenty, które sta³y siê
przedmiotem licznych dyskusji i refleksji, lecz tak¿e wzajemne pojednanie. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ trzy deklaracje, które dotycz¹  wszystkich ¯ydów
i chrzeœcijan, niezale¿nie od ich przynale¿noœci konfesyjnej:
1. Dabru emet (Mówcie prawdê) – oœwiadczenie og³oszone 10 wrzeœnia 2000 r.

przez grupê oko³o 170 ¿ydowskich teologów i intelektualistów, w którym auto-
rzy zwracaj¹c siê do wszystkich ¯ydów, przedstawili swoje w³asne, pozytywne
stanowisko na temat chrzeœcijan i chrzeœcijañstwa. Cztery lata po opublikowaniu
dokumentu na liœcie sygnatariuszy znalaz³o siê ju¿ ponad 200 nazwisk.

2. Œwiêty obowi¹zek. Przemyœleæ na nowo relacjê wiary chrzeœcijañskiej do
¯ydów i judaizmu – dokument podpisany 1 wrzeœnia 2002 r. w Bostonie przez
niewielk¹, 21 osobow¹ grupê amerykañskich biblistów, historyków i teologów,

1 W. Kasper, “Commission for Religious Relations with the Jews: A Crucial Endeavour of the Catholic
Church”. Address at Boston College, November 7, 2002, „Information Service. The Pontifical Council For
Promoting Christian Unity” 4 (2002) 234. W publikacji watykañskiej b³êdnie podano w tytule, ¿e
przemówienie to mia³o miejsce 7 listopada.
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w którym wzywaj¹ oni chrzeœcijan do dokonania rewizji swojego nauczania o
¯ydach i judaizmie. Tekst stanowi odpowiedŸ na wczeœniejsze ¿ydowskie
oœwiadczenie Dabru emet.

3. Rozwa¿ania na temat przymierza i misji opublikowane 13 sierpnia 2003 r. s¹
wspólnym dzie³em katolickich i ¿ydowskich uczonych. Przedstawiono w nich
kwestiê dotycz¹c¹ wzajemnych relacji, opart¹ nie na prozelityzmie, lecz na
wspó³pracy i wspólnym œwiadectwie.
Wszystkie wymienione dokumenty s¹ dostêpne w Internecie, a wiêc bez trudu

osi¹galne dla niemal wszystkich chrzeœcijan i ¯ydów2. Pierwszy i drugi tekst za-
opatrzony jest w otwart¹ listê sygnatariuszy. Oznacza to, ¿e ka¿dy czytelnik mo¿e
dopisaæ swoje w³asne nazwisko. Wœród sygnatariuszy Dabru emet znajduje siê
polski ¯yd Stanis³aw Krajewski, cz³onek warszawskiej gminy wyznaniowej i
wspó³przewodnicz¹cy Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów. Lektura dokumentów
zachêca do postawienia kilku pytañ ich twórcom i redaktorom.

1. Dabru emet – mówcie prawdê

¯ydowskie oœwiadczenie Dabru emet jest wypowiedzi¹ teologiczn¹, podpisan¹
przede wszystkim przez wyznawców judaizmu reformowanego i konserwatywne-
go3. Spoœród ¯ydów ortodoksyjnych nale¿y wymieniæ rabinów Irvinga Greenber-
ga – dyrektora Rady Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie oraz Davida Rosena –
by³ego przewodnicz¹cego Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów, instytu-
cji skupiaj¹cej ponad trzydzieœci grup zajmuj¹cych siê pojednaniem chrzeœcijañ-
sko-¿ydowskim na poziomie lokalnym. Jeœli chodzi o pozosta³e od³amy judaizmu
zwróæmy uwagê na rabinów Jerome Epsteina – dyrektora Zjednoczonej Synagogi
Judaizmu Konserwatywnego oraz Erica Joffie – przewodnicz¹cego Unii Amery-
kañskich Kongregacji Reformowanych. Poniewa¿ Dabru emet jest wypowiedzi¹,
która podejmuje zagadnienie dotycz¹ce relacji chrzeœcijañsko-¿ydowskich na

2 Zob. np. na stronach internetowych The Institute for Christian & Jewish Studies: www.icjs.org/what/
njsp/dabruemet.html oraz Boston College: www.bc.edu/bc_org/research/cjl/Christian_Scholars_Group/
Sacred_Obligation.htm.

 3 Na temat Dabru emet w literaturze polskiej zob.: M. Czajkowski, Dlaczego deklaracja „Dabru emet”
jest potrzebna chrzeœcijanom, „WiêŸ” 8 (2001) 78-86; W. Chrostowski, ¯ydowskie oœwiadczenie „Dabru
emet” na temat chrzeœcijan i chrzeœcijañstwa (19 IX 2000) z perspektywy katolickiej i polskiej, „Collectanea
Theologica” 2 (2002) 41-58. Z perspektywy ¿ydowskiej D. Novak, Dlaczego deklaracja „Dabru emet” jest
potrzebna ¯ydom, „WiêŸ” 8 (2001) 65-77.  Zob. tak¿e dyskusjê Bóg Sema i Jafeta. Dyskusja wokó³
deklaracji „Dabru emet” o perspektywach relacji chrzeœcijañsko-¿ydowskich, „Znak” 1 (2003) 65-84; H.
Seweryniak, Œwiadectwo i sens. Teologia fundamentalna, P³ocki Instytut Wydawniczy, P³ock 2001, s. 158
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p³aszczyŸnie religijnej (w czym nale¿y upatrywaæ jej najwiêksz¹ wartoœæ), wy-
kracza ponad wiele wczeœniejszych publikacji zajmuj¹cych siê tymi tematami
z punktu widzenia spo³ecznego i   socjologicznego. Tytu³ dokumentu zaczerpniê-
ty zosta³ z biblijnej ksiêgi proroka Zachariasza 8, 16: Mówcie prawdê wobec bliŸ-
nich, w bramach waszych og³aszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniaj¹ce zgodê!

Prace nad dokumentem koordynowane by³y przez rabina Davida Sandmela
z Instytutu Studiów Chrzeœcijañskich i ¯ydowskich w Baltimore. Autorzy deklara-
cji, chc¹c dotrzeæ ze swoim przes³aniem do szerokiego grona odbiorców, opubliko-
wali Dabru emet za cenê oko³o 100 tysiêcy dolarów w najwiêkszym amerykañskim
dzienniku The New York Times. W swoim przes³aniu apeluj¹ do cz³onków wspólnot
religijnych, aby poddali rewizji w³asne spojrzenie na chrzeœcijañstwo i chrzeœcijan.
Pomimo tego, ¿e Dabru emet, jak wielokrotnie powtarzano w komentarzach, jest
skierowany przede wszystkim do ¯ydów, to  w deklaracji podkreœlono bardzo wy-
raŸnie te elementy ¿ydowskiej wiary, które ³¹cz¹ wyznawców judaizmu i chrzeœci-
jan4. Dokument sk³ada siê z oœmiu niezbyt d³ugich punktów:
 ¯ydzi i chrzeœcijanie oddaj¹ czeœæ temu samemu Bogu, który jest Bogiem

Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dlatego dziêki chrzeœcijañstwu setki milionów lu-
dzi zwi¹za³o siê z Bogiem Izraela;

 ¯ydzi i chrzeœcijanie w „Tanach”, Biblii nazywanej przez chrzeœcijan „Starym
Testamentem”, znajduj¹ dla siebie orientacjê religijn¹, duchowo siê ubogacaj¹
i wyci¹gaj¹ podobne nauki o Bogu stworzycielu œwiata, który ustanowi³ przy-
mierze z narodem Izraela. Maj¹c na uwadze fakt, ¿e ¯ydzi i chrzeœcijanie, czê-
sto w ró¿noraki sposób interpretuj¹ Bibliê, dokument postuluje, aby uszanowa-
no takie odmiennoœci;

 fizycznym wyrazem zawarcia przymierza przez Boga z Izraelem jest zrealizo-
wana obietnica Ziemi Izraela. Wielu chrzeœcijan docenia tê suwerenn¹ decyzjê
Boga i dlatego nie kieruj¹c siê wyborami politycznymi wspiera pañstwo Izrael.
Jego powstanie jest najwa¿niejszym wydarzeniem w dziejach narodu ¿ydow-
skiego, po eksterminacji, która mia³a miejsce podczas rz¹dów nazistowskich;

 w centrum nauczania Tory znajduje siê prawo mówi¹ce o œwiêtoœci i godnoœci
ka¿dego cz³owieka stworzonego na obraz Bo¿y. Jest to wspólny fundament
moralny dla wyznawców judaizmu i chrzeœcijan. Mog¹ oni razem nie tylko za-
œwiadczyæ o tym przed œwiatem, lecz równie¿ wspó³pracowaæ dla obrony
wszystkich ludzi;

 nazizm nie wynika³ bezpoœrednio z chrzeœcijañskiego anty¿ydowskiego na-
uczania, ani z negatywnych postaw chrzeœcijan w stosunku do ¯ydów. Chrze-

4 Dabru emet. ¯ydowskie oœwiadczenie na temat chrzeœcijan i chrzeœcijañstwa, og³oszone 10 wrzeœnia
2000 roku, „WiêŸ” 8 (2001) 56-58. W krótkiej formie tezy Dabru emet zosta³y przedstawione przez G.
Weigela, Czym jest katolicyzm? Dziesiêæ kontrowersyjnych pytañ, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, s.
165-166.



50

GRZEGORZ IGNATOWSKI

œcijañski antyjudaizm oraz okazywana przez nich wroga postawa w stosunku
do ¯ydów, przygotowa³a jednak grunt dla nazistowskiej ideologii. Po wymor-
dowaniu ¯ydów nastêpnym celem dzia³añ hitlerowców byliby chrzeœcijanie.
Autorzy dokumentu wyra¿aj¹ wdziêcznoœæ tym chrzeœcijanom, którzy ratowali
¯ydów w czasie panowania nazistów;

 chrzeœcijanie poznaj¹ Boga i oddaj¹ mu czeœæ przez Jezusa Chrystusa i w³asn¹
tradycjê. ¯ydzi natomiast s³u¿¹ Bogu przez Torê i swoj¹, ¿ydowsk¹ tradycjê.
Ludzie nigdy nie zdo³aj¹ przezwyciê¿yæ tego podzia³u. Zostanie on zniesiony
wówczas, kiedy Bóg dokona odkupienia ca³ego œwiata. ¯ydzi mog¹ wyra¿aæ
szacunek dla chrzeœcijañskiej postawy oraz dla ich wiernoœci objawieniu i tego
samego oczekuj¹ od chrzeœcijan;

 nie nale¿y obawiaæ siê, ¿e lepsze stosunki z chrzeœcijanami przyczyni¹ siê do
os³abienia  religijnego ¿ycia ¯ydów, nawróceñ na chrzeœcijañstwo lub do asy-
milacji. Kolejny raz podkreœlono szacunek dla chrzeœcijañstwa: szanujemy
chrzeœcijañstwo jako wiarê, która poczê³a siê wewn¹trz judaizmu (...);

 ¯ydzi i chrzeœcijanie wraz z przedstawicielami innych religii maj¹ obowi¹zek
wspó³pracowaæ na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju, który w ostatecznoœci jest
darem Boga. Postawa taka przyczyni siê do nadejœcia Królestwa Bo¿ego.
Trudno jest chrzeœcijanom wypowiadaæ siê na temat ¿ydowskiego stanowiska,

a tym bardziej je oceniaæ. Niekiedy zastanawia u¿yta terminologia. Deklaracja
w punkcie drugim stwierdza, ¿e ¿ydowski „Tanach” jest nazywany przez chrze-
œcijan „Starym Testamentem”. Rzeczywiœcie, w taki sposób najczêœciej chrzeœci-
janie okreœlaj¹ pierwsz¹ czêœæ Biblii. Jednak¿e w wyniku odbytych wielu spotkañ
chrzeœcijañsko-¿ydowskich, wyra¿anych wówczas przez ¯ydów postulatach,
sami chrzeœcijanie – nie chc¹c sprawiaæ wra¿enia, ¿e deprecjonuj¹ judaizm – za-
czynaj¹ unikaæ terminu „Stary Testament”. Wielokrotne pos³ugiwanie siê okreœle-
niem „Stary Testament” w zestawieniu z terminem „Nowy Testament” mo¿e su-
gerowaæ, ¿e ten pierwszy jest przestarza³y i posiada mniejsze znaczenie dla po-
staw etycznych. Wielu chrzeœcijan ze zrozumieniem odnosi siê do powy¿szych
sugestii. Pomimo tego, ¿e termin „Stary Testament” ma oparcie w Piœmie Œwiê-
tym i ca³ej tradycji Koœcio³a, chrzeœcijanie u¿ywaj¹ równie¿ takich pojêæ, jak
„Pierwszy Testament” i „Nowy Testament”, „Biblia hebrajska i „Biblia chrzeœci-
jañska”. Papieska Komisja Biblijna pos³uguje siê najczêœciej takimi okreœleniami,
jak: „Stary Testament”, „Biblia hebrajska”, „Pisma Œwiête narodu ¿ydowskiego”,
„Pisma narodu ¿ydowskiego”5. W dokumencie uchwalonym przez Koœcio³y
Konkordii Leuenberskiej (od 2003 r. Wspólnota Ewangelickich Koœcio³ów w Eu-
ropie) zatytu³owanym Koœció³ i Izrael mówi siê równie¿ o „Pismach Œwiêtych
Izraela”, „Pierwszym Testamencie” „Biblii ¿ydowskiej” i „Biblii hebrajskiej”.

5  Zob. w dokumencie: Naród ¿ydowski i jego Œwiête Pisma w Biblii chrzeœcijañskiej, Verbum, Kielce
2002.
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Ewangelicy s³usznie zauwa¿aj¹, ¿e okreœlenie „Pierwszy Testament” mog³oby su-
gerowaæ, i¿ chodzi o seriê, która mo¿e byæ kontynuowana w nieskoñczonoœæ. Po-
nadto, u¿ywanie zestawienia „Pierwszy Testament” i „Nowy Testament”, stanowi
zagro¿enie dla chrzeœcijañskiej idei jednoœci obu czêœci Biblii6.

Dabru emet jest oœwiadczeniem amerykañskich ¯ydów, a Amerykanie najczê-
œciej pos³uguj¹ siê terminem „holokaust” na opisanie zag³ady narodu ¿ydowskiego
podczas drugiej wojny œwiatowej. Coraz czêœciej, tak¿e w literaturze anglojêzycz-
nej, spotykamy jednak inne terminy, takie jak „eksterminacja”, „zag³ada”, „szoah”.
Okreœlenie „holokaust” jest jednym z najgorszych rozwi¹zañ. Pochodzi od greckie-
go óλοκαúτωμα  i oznacza ofiarê krwaw¹, ca³opaln¹, strawion¹ przez ogieñ. Jej
celem jest oddanie chwa³y Bogu. Eksterminacja nie mo¿e nigdy byæ w jakikolwiek
sposób kojarzona z ofiar¹ sk³adan¹ Bogu. Wspomniany termin „szoah” pochodzi
od s³owa hebrajskiego oznaczaj¹cego „opustoszeæ” lub „trzaskaæ”. Wskazuje na
niemo¿liw¹ do wyra¿enia brutalnoœæ eksterminacji narodu ¿ydowskiego7.

W punkcie czwartym dokumentu czytamy, ¿e ideologia hitlerowska zosta³a
wprowadzona w ¿ycie przez nazistów. W kolejnych zdaniach sygnatariusze Da-
bru emet pisz¹: Gdyby hitlerowcom uda³o siê wymordowaæ ¯ydów, ich mordercza
pasja bardziej bezpoœrednio skierowa³aby siê przeciw chrzeœcijanom. Musimy za-
pytaæ tych wszystkich, którzy zajmuj¹ siê histori¹ drugiej wojny œwiatowej oraz
podejmuj¹ zagadnienie odpowiedzialnoœci za unicestwienie milionów ludzi, na
ile jest uprawnione twierdzenie, ¿e chodzi jedynie o nazistów. Niezmiernie cen-
nych wiadomoœci na ten temat dostarczaj¹ wydane w Polsce ksi¹¿ki: Daniela Jo-
naha Goldhagena Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holokaust, (Warsza-
wa 1999) oraz Christophera Browninga Zwykli ludzie. 101. Policyjny Batalion
Rezerwy i „ostateczne rozwi¹zanie w Polsce”, (Warszawa 2000). Specjaliœci, któ-
rzy zajmuj¹ siê histori¹ wrogich postaw wobec ¯ydów zwracaj¹ uwagê, ¿e hitle-
rowski, nazistowski antysemityzm mia³ swoje wyj¹tkowe cechy. Nie znaczy to
jednak wcale, ¿e ci, którzy mordowali ¯ydów byli zawsze nazistami. Czêsto re-
alizowali politykê niemieckich w³adz w duchu pos³uszeñstwa lub konformizmu,
a nazistowska ideologia by³a im zupe³nie obca. Nie tylko naziœci brali udzia³
w powstaniu hitlerowskiej ideologii. Z tego powodu najwa¿niejsze osobistoœci
w wielu krajach okaza³y skruchê za postawy spo³eczeñstw wobec ¯ydów, których

6 Koœció³ i Izrael. Wk³ad Koœcio³ów europejskich wyros³ych z Reformacji do stosunków miêdzy
chrzeœcijanami i ¯ydami, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1 (2002) 124 - 127. Na temat Koœcio³ów
Konkordii Leuenberskiej zob. K. Karski, Protestanci i ekumenizm. Wk³ad spadkobierców Reformacji w
dzie³o jednoœci, Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna, Warszawa 2001, s. 45-65; Z. Tranda, 30 lat
Konkordii Leuenberskiej i Wspólnoty Ewangelickich Koœcio³ów w Europie, „Jednota” 4  (2004) 15-17.

7 Na temat terminologii okreœlaj¹cej zag³adê narodu ¿ydowskiego zob. np.: M. Horoszewicz, Symbolika
Auschwitz dla ¯ydów i chrzeœcijan, „Collectanea Theologica” 2 (1992) 38-39; J. J. Petuchowski, C. Thoma,
Leksykon dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1995, s. 88-90.
Przeciwko pos³ugiwaniu siê terminem „holokaust” wystêpuje M. Remaud, Israël serviteur de Dieu, Les
Éditions CCEJ-Ratisbonne, Jérusalem 1996, s. 62-64.
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byli reprezentantami. Jacques Chirac, w imieniu Francji, jako pierwszy prezydent
tego kraju, wzi¹³ odpowiedzialnoœæ za przeœladowania i deportacje ¯ydów za rz¹-
dów Philippa Pétaina. Podobnie, wicepremier w rz¹dzie Berlusconiego, Giafranco
Fini, przywódca w³oskich postfaszystów, przyzna³, ¿e W³ochy, a nie tylko sam
Benito Mussolini, czy faszyœci, ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za przeœladowania i
deportacjê ¯ydów8.

Deklaracja Dabru emet niezmiernie pozytywnie, jako pierwsza ¿ydowska de-
klaracja wypowiada siê o Jezusie z Nazaretu, który zosta³ uznany za Chrystusa, a
wiêc mesjasza dla chrzeœcijan. Ci, którzy s¹ jego wyznawcami znajduj¹ siê na
prawomocnej drodze do Boga, nie s¹ ba³wochwalcami. W komentarzach do tego
fragmentu deklaracji zauwa¿a siê, i¿ jest to wyraz uznania dwóch, nie równorzêd-
nych, ale „równocennych dróg zbawienia”, które prowadz¹ do Boga9.

Deklaracja Dabru emet jest potrzebna chrzeœcijanom, szczególnie zaanga¿o-
wanym w dialog z judaizmem. Spotykaj¹ siê oni z opiniami, a nawet z wyrazem
pewnego zniecierpliwienia, okazywanego przez obserwatorów dialogu, którzy
wielokrotnie zwracali uwagê na brak pozytywnej odpowiedzi ze strony ¿ydow-
skiej na gesty i wyrazy skruchy okazywane przez chrzeœcijañskich zwierzchni-
ków wspólnot religijnych za niechlubn¹ wspóln¹ przesz³oœæ.

2. Œwiêty obowi¹zek

Œwiêty obowi¹zek jest dzie³em na wskroœ ekumenicznym, opracowanym i
uchwalonym przez Grupê Uczonych Chrzeœcijañskich ds. Stosunków Chrzeœci-
jañsko-¯ydowskich, która od ponad czterdziestu lat pracuje w USA nad oczysz-
czaniem teologii z anty¿ydowskich uprzedzeñ10. Autorów deklaracji Dabru emet i
oœwiadczenia Œwiêty obowi¹zek ³¹czy sposób podejœcia do wyznawców drugiej
religii. Zdecydowali, i¿ w swoich badaniach bêd¹ okreœlaæ swoj¹ wiarê nie „prze-
ciwko drugiemu”, lecz „razem z nim”, zwracaj¹c uwagê na to, co wspólne.
W Grupie Uczonych Chrzeœcijañskich znajduje siê dwunastu katolików, pozostali
to luteranie i prezbiterianie. Wiêkszoœæ z postulatów zawartych w oœwiadczeniu

8 Informacje podajê za K. Gebert, Czy zmiana sojuszy?, „Midrasz” 11 (2003) 9-10.
9 Zob. Debata o Jezusie. Rozmowê Haliny Bortnowskiej, Stanis³awa Krajewskiego i ks. Alfonsa

Skowronka prowadzi Marek Zaj¹c, „Tygodnik Powszechny” 45 (2003) 9.
10 Deklaracja Œwiêty obowi¹zek by³a omawiana jedynie na ³amach „Tygodnika Powszechnego”. Zob.: V.

Reder, Wspólne korzenie, TP 40 (2002) 10. Ponadto: P. Sikora, W¹tpliwoœci, M. Czajkowski, Niech
teologowie myœl¹, J. Pawlikowski, Przemiana w Koœciele, TP 43 (2002) 18.  Zob. tak¿e: P. Sikora, Co siê
zmieni³o w Koœciele?, TP 45 (2002) 10; J. Pawlikowski, Misja do ¿ydów, TP 46 (2002) 19;  M. Czajkowski,
Rozró¿niajmy, TP 47 (2002) 12.
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Œwiêty obowi¹zek jest na sta³e obecna w teologicznej myœli chrzeœcijañskiej. Znaj-
dujemy w nim jednak i takie, które s¹ nowatorskie, wykraczaj¹ce poza dotychcza-
sowe nauczanie na temat ¯ydów i judaizmu. Jeden z sygnatariuszy dokumentu
John Pawlikowski, katolicki duchowny oraz obecny przewodnicz¹cy Miêdzynaro-
dowej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów, pisze skromnie, ¿e oœwiadczenie jest jedynie za-
proszeniem do dalszych refleksji nad teologicznymi relacjami chrzeœcijañsko-
¿ydowskimi i wyrazem tego, i¿ jego twórcy nie znaj¹ jeszcze dok³adnych odpowie-
dzi na wiele pytañ: To oczywiste, ¿e ci, którzy opracowali ten dokument, przekazali
go jako zaproszenie do dalszej refleksji nad teologi¹ relacji chrzeœcijañsko-¿ydow-
skich11. W innym miejscu ten sam autor stwierdza podobnie: Osoby odpowiedzialne
za powstanie tego tekstu istotnie uwa¿aj¹ go za dokument roboczy, który domaga
siê dalszych rozwa¿añ12. Mimo tych zapewnieñ uwa¿na lektura oœwiadczenia poka-
zuje jednak, ¿e jego stwierdzenia s¹ wyra¿one – tam gdzie jest to zgodne z doktryn¹
chrzeœcijañsk¹ – z pe³nym przekonaniem, inne zaœ z du¿o wiêksz¹ ostro¿noœci¹.
Mówi¹c ogólnie, autorzy dokumentu postanowili wyraziæ swój zdecydowany
sprzeciw wobec teorii substytucji mówi¹cej o zast¹pieniu Izraela przez Koœció³ w
planie Bo¿ego wybrania13. Przez ca³e wieki by³a ona jedn¹ z zasadniczych przyczyn
postaw anty¿ydowskich. W³asne postulaty przedstawili w 10 punktach:
1. Przymierze zawarte przez Boga z Izraelem trwa na wieki, poniewa¿ Bóg nie

wycofuje siê ze swoich wczeœniejszych obietnic14. Niemal ca³a wypowiedŸ jest
oparta na tym w³aœnie twierdzeniu, które ma wyraŸne uzasadnienie w Nowym
Testamencie. Œw. Pawe³ w Rz 3, 3-4 mówi: Có¿ z tego, ¿e niektórzy z nich nie
uwierzyli? Czy ich niewiernoœæ udaremni wiernoœæ Boga? To niemo¿liwe! (por.
tak¿e 2 Tm 2, 13). W dokumencie nie podjêto rozwa¿añ na temat relacji miê-
dzy Koœcio³em a Izraelem po przyjœciu Chrystusa. Ogranicza siê on do stwier-
dzenia, ¿e Bóg pozostaje w przymierzu zarówno z ¯ydami, jak i z chrzeœcija-
nami15. Sytuacja taka nie jest przejœciowa. W tym samym punkcie czytamy o
sta³ej wa¿noœci judaizmu maj¹cej wp³yw na ca³e chrzeœcijañskie ¿ycie.

2. Jezus Chrystus ¿y³ i naucza³ jako wierny ¯yd. Kieruj¹c siê wspomnian¹ za-
sad¹, aby nie mówiæ „przeciwko drugiemu”, lecz „razem z nim” Œwiêty obo-
wi¹zek stwierdza, ¿e Jezus nie by³ przeciwnikiem judaizmu, a Jego ¿ycie zo-
sta³o ukszta³towane przez ¿ydowski kult, etykê i religijne praktyki. Nie mo¿e-
my jednak zapomnieæ, o czym nie mówi¹ autorzy oœwiadczenia, i¿ w wielu

11 J. Pawlikowski, Przemiana w Koœciele.
12 Ten¿e, Misja do ¿ydów.
13 Na temat teorii substytucji zob.: M. Czajkowski, Co nas ³¹czy?, Biblioteka „Wiêzi”, Warszawa

2003, s. 36.
14 Œwiêty obowi¹zek. Przemyœleæ na nowo relacjê wiary chrzeœcijañskiej do ¯ydów i judaizmu, TP 40

(2002) 10.
15 Zagadnienie to podejmuje dokument Koœcio³ów Konkordii Leuenberskiej Koœció³ i Izrael (...),

s. 118-121. Zob. tak¿e W. Chrostowski, Koœció³ a Izrael, „Collectanea Theologica” 1 ( 2003) 73 – 94. Autor
nawi¹zuje do ewangelickiego dokumentu Koœció³ i Izrael.
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miejscach nie zgadza³ siê z pewnymi pr¹dami i pogl¹dami religijnymi zró¿ni-
cowanego wówczas judaizmu. G³ówna linia podzia³u w sporach z faryzeusza-
mi przebiega³a wokó³ zagadnienia, kto mo¿e odpuszczaæ grzechy, dotyczy³a
Boskich roszczeñ Jezusa oraz wyk³adni przykazania mi³oœci drugiego cz³owie-
ka16. Oczywiœcie, ¿e Œwiêty obowi¹zek nie jest z za³o¿enia pe³nym chrzeœcijañ-
skim wyk³adem na temat nauczania Jezusa Chrystusa. Jego celem nie by³o
równie¿ przedstawienie w ca³oœci relacji chrzeœcijañsko-¿ydowskich. Wolno
jednak zapytaæ, czy przez wszystkich, którzy nie s¹ zaznajomieni ze sposo-
bem, w jaki dokument podchodzi do ¯ydów i judaizmu, zostanie on dobrze
zrozumiany i odczytany?

3. Koœció³  przez pierwsze dziesi¹tki lat by³ ruchem, który rozwija³ siê w ³onie
wspólnoty ¿ydowskiej. Wyznawcy judaizmu i pierwsi chrzeœcijanie, uwa¿aj¹c
siê za jedynych spadkobierców biblijnego Izraela, po zniszczeniu Œwi¹tyni Je-
rozolimskiej w nastêpstwie wojny z Rzymianami w latach 66-70, zaczêli ze
sob¹ rywalizowaæ. Odzwierciedlenie tego stanu wzajemnych relacji mo¿emy
odnaleŸæ na kartach Ewangelii. Jego wyrazem s¹ oskar¿enia judaizmu o hipo-
kryzjê i legalizm, które do dzisiaj s³u¿¹ za niepochlebny fundament dla chrze-
œcijañskiej to¿samoœci. Dodajmy w tym miejscu, ¿e pierwsi chrzeœcijanie zo-
stali ekskomunikowani z Synagogi po tak zwanym synodzie rabinów w Jamni,
dopiero oko³o r. 90. WyraŸne œlady sporów judeo-chrzeœcijañskich z tego okre-
su odnajdujemy na kartach czwartej Ewangelii17.

4. Judaizm jest religi¹ rozwijaj¹c¹ siê równolegle do chrzeœcijañstwa. B³¹d, któ-
ry pope³niaj¹ ci¹gle chrzeœcijanie tkwi w tym, ¿e w dalszym ci¹gu uto¿sa-
miaj¹ dzisiejszy judaizm z jego biblijnym poprzednikiem. Wspó³czesny ju-
daizm mo¿na zrozumieæ tylko wówczas, kiedy weŸmie siê pod uwagê jego
pobiblijny rozwój. Jego modlitwy i praktyki mog¹ ubogaciæ wspó³czesne
¿ycie chrzeœcijañskie. Dla przyk³adu zacytujmy wypowiedŸ jednego z
uczestników Soboru Watykañskiego II, biskupa Strasburga, Artura Elchinge-
ra. Podczas dyskusji nad kszta³tem deklaracji Nostra aetate, w której Koœció³
katolicki okreœli³ swój stosunek do judaizmu oraz innych religii, Elchinger
mówi³ z godn¹ odnotowania szczeroœci¹: Nie tylko ¯ydzi, których znamy z
kart  Starego Testamentu, lecz tak¿e ¯ydzi wspó³czeœni zas³uguj¹ na nasz¹
szczególn¹ uwagê, poniewa¿ nawet dzisiaj s¹ „¿ywymi œwiadkami” tradycji
biblijnej. S¹ dwa powody, które nakazuj¹ zachowaæ nam tak¹ postawê:  po-
znanie i zrozumienie ksi¹g œwiêtych pierwszego Testamentu. W wielu regio-
nach, np. dzieci ¿ydowskie poœwiêcaj¹ ka¿dego dnia, jedn¹ co najmniej go-
dzinê na studiowanie Pisma Œwiêtego: cudowny przyk³ad dla chrzeœcijan!

16 J. Pawlikowski, Jesus – A Pharisee and the Christ, w: Introduction to Jewish-Christian Relations, M.
Shermis, A. Zannoni (ed.), Paulist Press, Mahwah, New Jersey 1991, s. 174-201.

17 Na ten temat zob. M. Wróbel, „¯ydzi” w Ewangelii Janowej, „Collectanea Theologica” 1 (2003 ) 19- 36.
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Dla tych ¯ydów œwiêta Biblia  nie jest ksiêg¹ umar³¹, lecz aktualn¹. Nie jest
ona histori¹ minion¹, lecz teraŸniejsz¹. Przyznajê, ¿e sam zosta³em nak³onio-
ny przez niektórych ¯ydów do lepszego jej poznawania i do wiêkszej mi³oœci
do Ojców z pierwszego Testamentu18.

5. Dokument podejmuje w tym punkcie zagadnienie interpretacji Biblii hebrajskiej.
Autorzy przypominaj¹ ogóln¹ zasadê, ¿e pierwsz¹, obszerniejsz¹ czêœæ Biblii,
chrzeœcijanie czytaj¹ w œwietle Nowego Testamentu, ¯ydzi natomiast opieraj¹
siê na tradycji komentarzy rabinicznych. Nale¿y ¿a³owaæ, ¿e zabrak³o w tekœcie
chocia¿ jednego zdania na temat wykorzystania przez chrzeœcijan ¿ydowskich
komentarzy. Zwróæmy uwagê na dokument Papieskiej Komisji Biblijna z 1993
r., nosz¹cy tytu³ Interpretacja Pisma Œwiêtego w Koœciele. Przypomina siê w
nim o znanej ¿ydowskiej interpretacji Biblii, Septuagincie, której tekst na
Wschodzie do dzisiaj stanowi pierwsz¹ czêœci¹ Pisma Œwiêtego. W dokumencie
watykañskim zalecano korzystanie z ¿ydowskiej literatury miêdzytestamentalnej
mog¹cej przyczyniaæ siê do w³aœciwej interpretacji Nowego Testamentu. Zwró-
cono równie¿ uwagê na Targumy i Midrasze, które pomagaj¹ przy ustaleniu w³a-
œciwego znaczenia sensu biblijnego pism Pierwszego Testamentu19.

6. Punkt ten jest prób¹ odpowiedzi na postulaty wysuwane przez œrodowiska
¯ydów reformowanych oraz konserwatywnych w stosunku do chrzeœcijañskie-
go nauczania na temat zbawienia wyznawców innych religii. Mówi¹c najbar-
dziej ogólnie, chrzeœcijanie przyznaj¹, ¿e mog¹ oni dost¹piæ zbawienia nie sta-
j¹c siê wyznawcami Jezusa Chrystusa, ani nie przynale¿¹c w sposób formalny
do jakiegokolwiek z Koœcio³ów. Zbawienie jednak zawsze jest udzielane dziê-
ki odkupieniu Chrystusa. W Dz 4, 12 czytamy: Nie ma w nikim innym zbawie-
nia. Nie dano bowiem ludziom pod niebem ¿adnego innego imienia, w którym
moglibyœmy byæ zbawieni. Wspomniane œrodowiska ¿ydowskie w twierdzeniu
takim dostrzegaj¹ pewien problem, przekonuj¹c, ¿e tak przedstawiane zagad-
nienie sprawia, i¿ judaizm sam w sobie nie ma wartoœci zbawczych, a wiêc,
w ostatecznoœci, jest deprecjonowany. Naprzeciw tym postulatom stara siê
wyjœæ Œwiêty obowi¹zek, w którym zaznaczono najpierw, ¿e zbawienie doko-
nane w Jezusie Chrystusie jest dostêpne dla wszystkich ludzi. Potwierdzenie

18 Intervention au Concile de Mgr Elchinger, éveque de Strasbourg, (29 septembre 1964), w: Les Églises
devant le judaisme. Documents officiels 1918-1978, M.-T. Hoch, B. Dupuy (red.), Les Éditions du Cerf,
Paris 1980, s. 346.

19 Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Œwiêtego w Koœciele, Pallottinum, Poznañ 1994, s.
43-44. Wspominany ju¿ dokument Koœció³ i Izrael (...), s. 126-127 poleca ¿ydowsk¹ egzegezê nie tylko w
badaniach teologicznych, lecz tak¿e w homiletyce i nauczaniu koœcielnym. Zaznaczaj¹c, ¿e Koœció³ czyta
Stary Testament w perspektywie wiary w Chrystusa, w dokumencie przypomniano, i¿ perspektywa
¿ydowska pozwala odkryæ w³aœciwy sens tekstów Pisma Œwiêtego Izraela. Ponadto, orêdzie wielkanocne
potwierdza wype³nienie w Chrystusie obietnic biblijnych, lecz jednoczeœnie interpretuje je na nowo.
¯ydowska lektura tych samych tekstów pozwala poznaæ, ¿e ich wype³nienie nie nast¹pi³o jeszcze w
sposób oczywisty.
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przez chrzeœcijan trwa³oœci przymierza z Izraelem pozwala uznaæ dzia³anie od-
kupieñczej mocy Boga w tradycji ¿ydowskiej. Autorzy oœwiadczenia zdaj¹ so-
bie dok³adnie sprawê, i¿ poruszaj¹ zagadnienie niezmiernie trudne, dlatego
w kolejnym zdaniu dodaj¹: chrzeœcijanie potrzebuj¹ nowych sposobów rozu-
mienia powszechnego znaczenia Chrystusa. Jest zastanawiaj¹ce, dlaczego w³a-
œnie ta kwestia nie zosta³a podjêta w dyskusjach nad amerykañskim oœwiad-
czeniem, lecz uwaga skoncentrowa³a siê na kolejnym punkcie, który dotyczy
bezpoœrednio chrzeœcijañskiej misji do ¯ydów.

7. Zagadnienie misji do ¯ydów zosta³o przedstawione w sposób nie budz¹cy ¿ad-
nych w¹tpliwoœci. Chrzeœcijañscy teologowie napisali: wyrzekamy siê misjonar-
skich wysi³ków zmierzaj¹cych do nawracania ¯ydów na chrzeœcijañstwo. Nale¿y
przyznaæ, ¿e niemal wszystkie Koœcio³y odst¹pi³y ju¿ od zorganizowanej dzia³al-
noœci misyjnej, maj¹cej na celu nawracanie ¯ydów. Mówi¹c o koniecznoœci
sk³adania w³asnego œwiadectwa o Bogu, który objawi³ siê w Jezusie Chrystusie,
zachêcaj¹ do wspólnego wyznawania wiary w Boga z Izraelem. Dokument wy-
dany przez Komitet Naczelny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Dialog chrzeœcijañ-
sko-¿ydowski po Canberze ’91 stwierdza, ¿e wszelki prozelityzm jest nie do po-
godzenia z wiar¹ chrzeœcijañsk¹. W kolejnych zdaniach tego dokumentu odnaj-
dujemy zachêtê, a nawet wezwanie skierowane do chrzeœcijan i wyznawców
judaizmu, aby wspólnie sk³adali  œwiadectwo o Bogu20. Kieruj¹c siê przekona-
niem o trwa³oœci przymierza zawartego z ludem Izraela oraz maj¹c na uwadze
koniecznoœæ sk³adania œwiadectwa o Bogu z ¯ydami dokument leuenberski Ko-
œció³ i Izrael stwierdza na ten temat: Wspólnota œwiadectwa Boga Izraela i wy-
znanie suwerennego aktu wybrania przez tego Jednego Boga s¹ wa¿kimi argu-
mentami przemawiaj¹cymi za tym, aby Koœcio³y powstrzymywa³y siê od wszel-
kiej dzia³alnoœci zmierzaj¹cej do nawracania ¯ydów na chrzeœcijañstwo21.

8. W punkcie tym zwrócono uwagê, i¿ niektóre fragmenty Nowego Testamentu
oraz znajduj¹ca siê pod ich wp³ywem teologia inspirowa³y nieprzychylne po-
stawy w stosunku do ¯ydów i judaizmu, co mia³o wp³yw na kult religijny i li-
turgiê. Autorzy Œwiêtego obowi¹zku wzywaj¹ wiêc do przegl¹du tekstów bi-
blijnych, modlitw, hymnów, uk³adów lekcjonarzy oraz kazañ. Odpowiednim
przyk³adem dla postulatu wysuniêtego przez amerykañskich teologów jest od-
mawiana w Koœciele katolickim w Wielki Pi¹tek modlitwa za ¯ydów. W odno-
wionej modlitwie, która w obecnej, ³aciñskiej formie, wprowadzona zosta³a do
u¿ytku 26 marca 1970 r. przez papie¿a Paw³a VI, odnajdujemy dwa przywileje
narodu ¿ydowskiego. ¯ydzi s¹ tymi, do których Bóg przemawia³ najpierw (ad
quos prius locutus est Dominus Deus noster) i ludem – w kolejnoœci czaso-

20 Tekst dokumentu znajduje siê w: G. Ignatowski, Koœcio³y wobec przejawów antysemityzmu, £ódzkie
Wydawnictwo Archidiecezjalne, £ódŸ 1999, s. 222.

21 Koœció³ i Izrael (...), s. 136.
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wej – wybranym przed innymi (populus acquisitionis prioris). W polskiej
wersji tej modlitwy odnajdujemy jednak echo starej przedsoborowej teologii
inspiruj¹cej t³umacza do swobodnego i – niestety – niewiernego przek³adu.
¯ydzi s¹ wiêc w dalszym ci¹gu tymi, do których przodków Pan Bóg przema-
wia³. Nie s¹ oni równie¿ ludem wybranym przed innymi, lecz stanowi¹ lud,
który niegdyœ by³ narodem wybranym22.

9. Najwa¿niejszym wydarzeniem dla wspó³czesnych ¯ydów jest powstanie pañ-
stwa Izrael. Œwiêty obowi¹zek przypomina, ¿e ¿ydowskie przywi¹zanie do zie-
mi Izraela wed³ug tradycji pochodzi z woli samego Boga. Biblijna obietnica
ziemi, dodajmy, nie mówi nic o nowoczesnym pañstwie ¿ydowskim, lecz jedy-
nie o bezpiecznym zamieszkaniu Izraela na Bliskim Wschodzie23. W praktyce
jednak, postulat ten nie móg³by byæ zrealizowany bez nowoczesnego pañstwa
Izrael. Dokument amerykañskich teologów postuluje, aby teologowie nie pomi-
jali przywi¹zania ¯ydów do ziemi Izraela, zw³aszcza w kontekœcie konfliktu
izraelsko-palestyñskiego. Jedni i drudzy – jak czytamy w oœwiadczeniu – maj¹
prawo do ¿ycia w pokoju i bezpieczeñstwie w swojej ojczyŸnie.

10. W ostatnim punkcie Œwiêtego obowi¹zku znalaz³ siê postulat przynaglaj¹cy
do wspó³pracy miêdzy wyznawcami judaizmu i chrzeœcijanami na rzecz spra-
wiedliwoœci i pokoju, poniewa¿ zobowi¹zuje do tego zarówno nauczanie pro-
roków Izraela, jak i samego Jezusa Chrystusa.

Œwiêty obowi¹zek jest potrzebny chrzeœcijanom i ¯ydom. Tym pierwszym po-
kazuje, i¿ zagadnienie wzajemnych relacji dotyczy wszystkich podzielonych
chrzeœcijan. Postulaty przedstawione w oœwiadczeniu mog¹ pomóc ¯ydom zrozu-
mieæ, z jakimi problemami musz¹ borykaæ siê w dalszym ci¹gu chrzeœcijanie,
poniewa¿ wiele zagadnieñ nie zosta³o jeszcze rozwi¹zanych w sposób zadowala-
j¹cy. Problem uniwersalnoœci zbawienia, jeœli chodzi o kwestiê ¿ydowsk¹, doty-
czy tylko wyznawców judaizmu reformowanego, w mniejszym zakresie konser-
watywnego, niemal wcale ortodoksyjnego. Uznanie i potwierdzenie przez chrze-
œcijan nieprzemijaj¹cej wartoœci przymierza z Izraelem nie ma w praktyce
¿adnego znaczenia dla wyznawców judaizmu ortodoksyjnego, poniewa¿ takie
twierdzenie nie poci¹ga za sob¹ koniecznoœci przyznania, ¿e Kalwaria ma jakie-
kolwiek znaczenie zbawcze. Uwa¿aj¹ oni, ¿e jedyn¹ s³uszn¹ drog¹ do Boga jest
wyznawany przez nich judaizm24. Z tego w³aœnie powodu tylko kilku ortodoksów
podpisa³o Dabru emet, które uznaje Jezusa za mesjasza dla chrzeœcijan. Chrzeœci-

22 Szerzej na ten temat w: G. Ignatowski, Koœcio³y wobec przejawów (...), s. 50-54.
23 R. A. Everett, The Land: Israel and the Middle East in Jewish-Christian Dialogue, w: Introduction to

Jewish-Christian Relations, s. 87-117.
24 Na ten temat zob.: H. Siegman, Ten Years of Catholic-Jewish Relations: A Reassessment, w: Fifteen

Years of Catholic-Jewish Dialogue 1970-1985, Libreria Editrice Vaticana, Libreria Editrice Lateranense,
Città del Vaticano-Roma 1988, s. 28-32.
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janie zawsze bêd¹ stawaæ przed problemem, jaki stanowi¹ dla nich ¯ydzi. Sk³ada-
ne przez nich œwiadectwo o Bogu, dla chrzeœcijan o Ojcu Jezusa Chrystusa, jest
przecie¿ œwiadectwem o Bogu Izraela. Nie mo¿na wiêc mówiæ, ¿e relacje chrze-
œcijañsko-¿ydowskie s¹ takie same, jak stosunek chrzeœcijan do innych religii.
Nie mo¿na mówiæ o misji do ¯ydów. Temu te¿ zagadnieniu poœwiêcony jest
ostatni z wymienionych na pocz¹tku dokumentów:

3. Rozwa¿ania na temat przymierza i misji25

Tekst uchwalony zosta³ przez Komitet Episkopatu ds. Ekumenicznych i Miê-
dzyreligijnych Krajowej Konferencji Katolickich Biskupów USA oraz Amery-
kañsk¹ Radê Synagog. Tê ostatni¹ wspó³tworz¹ reprezentanci Zgromadzenia Ra-
binów Judaizmu Konserwatywnego, Zjednoczonej Synagogi Judaizmu Konser-
watywnego, Unii Reformowanych Kongregacji Ameryki oraz Centralnej
Konferencji Rabinów Amerykañskich. Zauwa¿alny jest brak przedstawicieli juda-
izmu ortodoksyjnego.

Rabin Gilbert Rosenthal, jeden z przywódców Amerykañskiej Rady Synagog,
uzna³, ¿e dokument rozpoczyna nowy etap we wzajemnych relacjach. Oficjalne
og³oszenie przez Koœció³ katolicki, a konkretnie jedn¹ z jego komisji krajowych,
na której czele stoi kardyna³ William Keeler z Baltimore, i¿ odstêpuje od prowa-
dzenia misji do ¯ydów, uznaj¹c trwa³¹ wartoœæ przymierza zawartego przez Boga
z Izraelem oraz pobiblijny i rabiniczny judaizm, musi byæ punktem zwrotnym we
wzajemnych kontaktach. Dokument stwierdza: jesteœmy ukochanymi przez Boga
partnerami mog¹cymi ponieœæ Bo¿e b³ogos³awieñstwo innym ludziom.

W relacjach chrzeœcijañsko-¿ydowskich coraz czêœciej unika siê negatywnie
brzmi¹cego okreœlenia „misja” pos³uguj¹c siê terminami „ewangelizacja” lub
„œwiadectwo”. Katolicy oœwiadczyli, i¿ ewangelizacji nie mo¿na oddzieliæ od
wiary w Jezusa Chrystusa, poniewa¿ chrzeœcijanie znajduj¹ w Nim „obecnoœæ” i
„wype³nienie” Królestwa Bo¿ego. Nie nale¿y jednak, jak czasami siê zdarza,
sprowadzaæ ewangelizacji tylko do przepowiadania Ewangelii i katechezy, ³¹cz¹-
cych siê z wezwaniem do przyjêcia wiary w Jezusa Chrystusa. Dzia³alnoœæ ewan-
gelizacyjna obejmuje – oprócz wymienionego powy¿ej przepowiadania i kateche-
zy – przede wszystkim aktywn¹ obecnoœæ Koœcio³a w œwiecie, zaanga¿owanie na

25 Reflections on Covenant and Mission. Consultation of the National Council of Synagogues and the
Bishops Committee for Ecumenical and Interreligious Affairs, August 12, 2002.

Tekst zosta³ opublikowany na stronach internetowych m.in. Boston College:
www.bc.edu/research/cjl/meta-elements/texts/documents/interreligious/ncs_usccb120802.htm
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rzecz rozwoju spo³ecznego i wyzwolenia cz³owieka, kult, modlitwê oraz dialog
miêdzyreligijny, którego nie mo¿na uwa¿aæ za mniej wartoœciow¹ formê œwiad-
czenia o Chrystusie. Rozwa¿ania podaj¹ wyraŸnie: katolicy uczestnicz¹cy w dia-
logu miêdzyreligijnym dziel¹ siê posiadanymi przez siebie darami i sami  równie¿
siê ubogacaj¹. Nie oznacza to jednak wcale – jak czytamy dalej – i¿ maj¹ jak¹œ
intencjê, aby zachêciæ partnera dialogu do przyjêcia chrztu. Z chrzeœcijañskiego
punktu widzenia judaizm jest religi¹, która ma swoje Ÿród³o w boskim objawie-
niu. Bo¿a ³aska, bêd¹c zawsze ³ask¹ Jezusa Chrystusa, pozostaje dostêpna dla
wszystkich ludzi. Judaizm rozumiany jako pe³na zaufania odpowiedŸ ¿ydowska
na Bo¿e nieodwo³alne przymierze, ma wiêc wartoœæ zbawcz¹, poniewa¿ Bóg jest
wierny swoim obietnicom26.

¯ydzi stwierdzaj¹ w Rozwa¿aniach, ¿e s¹ fizycznym ucieleœnieniem przymie-
rza zawartego przez Boga z patriarchami. Przymierze, które uzyska³o swoje wy-
pe³nienie na Synaju, gdzie Izrael otrzyma³ prawa i nakazy, nie jest Boskim przy-
wilejem, lecz brzemieniem poci¹gaj¹cym za sob¹ konkretne zobowi¹zania.
O swojej relacji do Boga nie wahaj¹ siê mówiæ za pomoc¹ przejmuj¹cego, obra-
zowego jêzyka: Jesteœmy powo³ani na dobre i na z³e, w okolicznoœciach sprzyja-
j¹cych i nie, do tego, aby byæ partnerami Boga w romansie niekiedy burzliwym, a
czasem w idyllicznym, w wêŸle ma³¿eñskim, który wi¹¿e Boga z ludem Izraela na
zawsze. W pierwotnym znaczeniu misja ¯ydów jest wiêc skierowana do nich sa-
mych. Powinni byæ oni, jako wspólnota, skoncentrowani na tym, aby przetrwaæ
jako ¯ydzi, zachowuj¹c swoj¹ odrêbnoœæ i to¿samoœæ27.

Przed ¯ydami stoi równie¿ misja œwiadectwa o Bogu. Widz¹ oni sami siebie,
oraz bardzo czêsto s¹ postrzegani przez innych, jako œwiadkowie istnienia jedy-
nego Boga oraz dzia³ania Jego odkupieñczej mocy w œwiecie. W Rozwa¿aniach
¯ydzi wyznaj¹, ¿e Bóg jest Panem ca³ego œwiata, a Jego mi³oœæ obejmuje ka¿de-
go cz³owieka. Judaizm podkreœla dwie rzeczy: absolutn¹ wartoœæ cz³owieka stwo-
rzonego na obraz Boga oraz Jego troskê o sprawiedliwoœæ i mi³osierdzie. Stanowi
to fundament dla postêpowania wszystkich ludzi, którzy s¹ wezwani do tego, aby
odpowiedzieæ na Bo¿e wezwanie. Powinno siê ono wyra¿aæ w mi³oœci do wszyst-
kich ludzi, w ustanawianiu takich struktur spo³ecznych, które pozwalaj¹ w mak-
symalnym stopniu wprowadzaæ w ¿ycie sprawiedliwoœæ i mi³osierdzie dla uzdro-
wienia œwiata. Tikun ha-olam, udoskonalenie lub naprawa œwiata, jest wspólnym
zadaniem, które stoi przed ¯ydami i wszystkimi ludŸmi – stwierdza dokument.

26 Dokument powo³uje siê w tym miejscu na wypowiedŸ W. Kaspera z obrad Miêdzynarodowego
Katolicko-¯ydowskiego Komitetu £¹cznoœci, które odby³y siê w Nowym Jorku w 2001 r. Zob. na ten temat:
G. Ignatowski, Na drogach pojednania. Miêdzynarodowy Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoœci,
Archidiecezjalne Wydawnictwo £ódzkie, £ódŸ 2003, s. 137-139.

27 Na temat misji ¿ydowskiej pisze S. Krajewski, ¯ydzi, judaizm, Polska, Oficyna Wydawnicza
„Vocatio”, Warszawa 1997, s. 127-150.
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Na koñcu Rozwa¿añ znajdujemy wspólne, chrzeœcijañskie i ¿ydowskie
oœwiadczenie. Stwierdza siê w nim, ¿e jakakolwiek chrzeœcijañska dzia³alnoœæ
maj¹ca na celu nawrócenie ¯ydów staje w opozycji do ¿ydowskiego pojêcia
przymierza, które samo w sobie stanowi misjê. W dokumencie podkreœlono, ¿e
chrzeœcijanie i ¯ydzi inaczej pojmuj¹ mesjañsk¹ nadziejê zwi¹zan¹ z napraw¹
œwiata28. Jedni i drudzy czekaj¹ na jego przyjœcie: chrzeœcijanie na drugie, a ¯ydzi
na pierwsze. Na tej podstawie Rozwa¿ania dostrzegaj¹ mo¿liwoœæ wspó³pracy
w kwestiach spo³ecznych, prawach cz³owieka, zaanga¿owaniu siê na rzecz ubo-
gich i bezdomnych, nuklearnego rozbrojenia.

Na pocz¹tku naszych rozwa¿añ przypomnieliœmy wypowiedŸ Waltera Ka-
spera z Bostonu (6 listopada 2002 r.). Dotyczy³a ona bezpoœrednio ostatniego
z omówionych dokumentów, Rozwa¿añ na temat przymierza i misji. Nale¿y
stwierdziæ, ¿e jego wypowiedŸ w pewien sposób podsumowuje obecny stan sto-
sunków chrzeœcijañsko-¿ydowskich. Maj¹c na uwadze przesz³oœæ – zauwa¿a Ka-
sper – dokument nie mówi o misji, lecz o ewangelizacji albo o œwiadectwie. Pro-
blem jednak pozostaje. Pojêcie misji, rozumiane jako wezwanie do nawrócenia
siê od bogów fa³szywych do Boga jedynego i prawdziwego (1Tes 1, 9), który ob-
jawi³ siê w historii zbawienia Izraelowi, swojemu wybranemu ludowi, nie mo¿e
odnosiæ siê do ¯ydów, poniewa¿ wierz¹ oni w Boga prawdziwego i jedynego.
Decyduje tak¿e o tym kilka innych powodów:
1) £¹czy nas zbyt wiele: Biblia hebrajska, Abraham – ojciec w wierze, Moj¿esz,

Dziesiêcioro Przykazañ, patriarchowie i prorocy, Przymierze i obietnice jedne-
go i jedynego Boga, a tak¿e nadzieja mesjañska,

2) Przymierze zawarte przez Boga z Izraelem nie zosta³o nigdy odwo³ane (Rz 11,
29; 3, 4),

3) ¯ydzi wyznaj¹ Boga, który udziela³ im – tak w przesz³oœci, jak i obecnie –
wsparcia, nadziei, zaufania i si³y w bardzo wielu ró¿nych trudnych sytuacjach.
Kasper doda³ dalej, ¿e chocia¿ przymierze zawarte z ¯ydami nie zosta³o odwo-

³ane, to jednak obietnice, które zosta³y dane Izraelowi znajduj¹ swój kres i osta-
teczne wype³nienie w  Chrystusie. Jeœli chodzi o przyjœcie mesjasza, to chrzeœci-
janie wierz¹, ¿e jest nim Jezus Chrystus. Na koñcu czasów zostanie on objawiony
zarówno ¯ydom, jak i poganom. Powszechnoœæ Chrystusowego odkupienia dla
¯ydów, jak i dla pogan jest obecna w ca³ym Nowym Testamencie, nawet w Liœcie
do Rzymian (Rz 3, 24; 8, 32). Nie mo¿na tego faktu ignorowaæ, a Rz 9 – 11 inter-
pretowaæ w sposób wyizolowany od ca³ego Nowego Testamentu. Chrzeœcijanie
nie mog¹ nigdy pozostaæ milcz¹cy w swojej nadziei, któr¹ pok³adaj¹ w Jezusie
Chrystusie, równie¿ w relacjach z ¯ydami29.

28 M. Angel, Messiah. Jewish View, w: A Dictionary of the Jewish-Christian Dialogue, L. Klenicki, G.
Wigoder (ed.), Paulist Press, New York-Ramsey 1984, s. 130-132

29 W. Kasper, “Commission for Religious Relations (…), s. 236- 237.
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Z DZIA£ALNOŒCI
WSPÓLNOTY KOŒCIO£ÓW

EWANGELICKICH W EUROPIE

Jubileusz i zmiana nazwy

Niewielka miejscowoœæ Leuenberg ko³o Bazylei by³a 16 marca 1973 roku
œwiadkiem niezwyk³ego wydarzenia. Zgromadzeni tam przedstawiciele Koœcio-
³ów luterañskich, reformowanych i ewangelicko-unijnych z ca³ej Europy uchwali-
li w tym dniu porozumienie doktrynalne, które wkrótce sta³o siê znane powszech-
nie jako Konkordia leuenberska. Wspólnota koœcielna w znaczeniu Konkordii
wesz³a oficjalnie w ¿ycie 1 paŸdziernika 1974 roku. Rozpowszechniona jest opi-
nia, ¿e jest ona najistotniejszym porozumieniem ekumenicznym zawartym po
drugiej wojnie œwiatowej.

Zasadnicz¹ treœæ KL wyra¿aj¹ nastêpuj¹ce sformu³owania: Wspólnota koœciel-
na, tak jak j¹ definiujemy w tej Konkordii, oznacza, ¿e Koœcio³y o ró¿nych trady-
cjach wyznaniowych, na podstawie zgody, jak¹ osi¹gnê³y w rozumieniu Ewange-
lii, przyzwalaj¹ sobie wzajemnie na wspó³uczestnictwo w S³owie i Sakramencie
(nr 29); Koœcio³y-sygnatariusze s³u¿¹ sobie wzajemnie wspólnot¹ Sto³u Pañskie-
go i kazalnicy, a to obejmuje tak¿e wzajemne uznawanie ordynacji oraz wspó³-
us³ugiwanie duchownych (nr 33); oraz: ...zostaje og³oszona wspólnota koœcielna,
a uniemo¿liwiaj¹ce j¹ od XVI stulecia podzia³y zniesione (nr 34).

Model ekumeniczny, który jest fundamentem KL, to model jednoœci w pojed-
nanej ró¿norodnoœci. Koœcio³y, które przyjmuj¹ KL, czyni¹ to trwaj¹c w wierno-
œci wobec obowi¹zuj¹cych wyznañ wiary lub w poszanowaniu w³asnych tradycji
(nr 30). Model ten oznacza, ¿e poszczególne Koœcio³y istniej¹ nadal w niezmie-
nionym kszta³cie, lecz w stosunkach wzajemnych licz¹ siê z faktem, ¿e – zgodnie
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z Nicejsko-Konstantynopolitañskim Wyznaniem Wiary – stanowi¹ jeden, œwiêty,
apostolski Koœció³. Model jednoœci, na którym opiera siê KL, nie jest modelem
organizacyjnym, modelem propaguj¹cym utworzenie takiej lub innej unii koœciel-
nej. Przyrównuje siê go raczej do wspólnej wêdrówki wzajemnie akceptuj¹cych
siê Koœcio³ów. Warunkiem tej akceptacji jest zgodnoœæ pogl¹dów w zakresie wy-
znawania jednej prawdy Ewangelii, z tym ¿e prawda ta mo¿e byæ wyra¿ana
w ró¿nej formie.

Zawarcie Konkordii nie by³o rozumiane jako akt jednorazowy. Podpisuj¹c j¹
Koœcio³y, wystêpuj¹ce odt¹d jako Leuenberska Wspólnota Koœcio³ów,  zobo-
wi¹za³y siê do kontynuowania dyskusji doktrynalnych. W tym celu co kilka lat
odbywaj¹ siê Zgromadzenia Ogólne Sygnatariuszy Konkordii, a w okresie miê-
dzy jednym a drugim Zgromadzeniem dzia³aj¹ grupy robocze opracowuj¹ce wa¿-
ne dla ca³ej Wspólnoty dokumenty. W 1997 roku Leuenberska Wspólnota Ko-
œcio³ów poszerzy³a siê o 7 Koœcio³ów metodystycznych na naszym kontynencie.
Ostatnie, V Zgromadzenie Ogólne w Belfaœcie (2001) popar³o propozycjê prowa-
dzenia oficjalnego dialogu teologicznego z Koœcio³ami tradycji baptystycznej
w Europie. Jednoczeœnie oceni³o pozytywnie wstêpne rozmowy, które ju¿ mia³y
miejsce. Wed³ug aktualnego stanu sygnatariuszami Konkordii leuenberskiej s¹
103 Koœcio³y.

W dniach od 11 do 12 kwietnia 2003 roku w Warszawie obradowa³ Komitet
Wykonawczy Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów. Posiedzenie to przypad³o w 30
rocznicê jej powstania. Podczas obrad dyskutowano miêdzy innymi nad zmian¹ na-
zwy na Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie1. Propozycjê tê przed³o-
¿ono Koœcio³om cz³onkowskim z proœb¹ o zajêcie stanowiska do 30 wrzeœnia. Ko-
mitet Wykonawczy, który zebra³ siê ponownie  na prze³omie paŸdziernika i listopa-
da 2003 roku w Leuenbergu, stwierdzi³ z zadowoleniem, ¿e tylko 5 spoœród 103
Koœcio³ów cz³onkowskich wypowiedzia³o siê przeciw zmianie nazwy.  Przewodni-
cz¹ca Komitetu Wykonawczego prof. dr Elisabeth Parmentier oœwiadczy³a przy tej
okazji, ¿e zmiana nazwy by³a konieczna, gdy¿ w warunkach wspó³czesnej komuni-
kacji medialnej dotychczasowa nazwa wymaga³a sta³ego objaœniania.

Podczas obrad Komitetu Wykonawczego w Leuenbergu podjêto te¿ decyzjê
w sprawie wszczêcia pracy nad dokumentem studyjnym pt. „Przysz³oœæ Europy –
perspektywy ewangelicko-teologiczne”.  Dokument ten ma objaœniæ, co oznacza
Europa pod wzglêdem teologicznym dla Koœcio³ów protestanckich. Ma on byæ
przyjêty przez najbli¿sze Zgromadzenie Ogólne, które zbierze siê w 2006 roku w
Budapeszcie. W ten sposób WKEE chce wzi¹æ udzia³ w publicznej debacie na
temat przysz³oœci Europy i wyraziæ dobitniej swój ewangelicki profil oraz ewan-
gelickie œwiadectwo.

1 Nazwa niemiecka: Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE); angielska: Community of
Protestant Churches in Europe (CPCE); francuska: Communion d’Eglises protestantes en Europe (CEPE).
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Dialog z baptystami

Przedstawiciele Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (WKEE) i
Europejskiej Federacji Baptystycznej (EFB) spotkali siê w dniach 23-25 stycznia
2004 r. na zaproszenie EFB w Miêdzynarodowym Baptystycznym Seminarium
Teologicznym w Pradze. By³o to trzecie spotkanie w serii rozmów, które rozpo-
czê³y siê w 2002 roku i które maj¹ doprowadziæ do g³êbszej wspólnoty miêdzy
Koœcio³ami luterañskimi, reformowanymi, unijnymi i metodystycznymi z jednej
strony a uniami baptystycznymi w Europie – z drugiej.

Dyskutowano nad przygotowanymi dokumentami, które streszcza³y teologicz-
ny konsens w rozumieniu „Ewangelii, wiary i Koœcio³a”, a tak¿e podkreœla³y
zgodnoœæ pogl¹dów w rozumieniu chrztu. Tak wiêc mo¿liwe by³y nastêpuj¹ce
stwierdzenia: W chrzcie w imieniu Trójjedynego Boga Koœció³ chrzeœcijañski
œwiêtuje zwyciêstwo mi³oœci Bo¿ej nad bezbo¿noœci¹ cz³owieka i nad wszystkimi
mocami z³a (...) Dlatego chrzest jest równie¿ miejscem, gdzie ludzie we wierze
mog¹ odpowiedzieæ „tak” Bogu, który ju¿ ich zaakceptowa³ w zwyciêstwie mi³o-
œci.

Stwierdzono, ¿e istniej¹ce w dalszym ci¹gu  ró¿nice w praktykowaniu  chrztu
wymagaæ bêd¹  dalszych badañ. Fakt ten nie powinien jednak stanowiæ przeszko-
dy we  wzajemnym zapraszaniu do Sto³u  Pañskiego i  uznawaniu urzêdów.

Na zakoñczenie posiedzenia przyjêto deklaracjê koñcow¹ zatytu³owan¹ „Po-
cz¹tek ¿ycia chrzeœcijañskiego a istota Koœcio³a”. Z tekstem tym maj¹ siê zapo-
znaæ Koœcio³y cz³onkowskie WKEE i unie zrzeszone w EFB. Dokument formu³u-
je s³owa zachêty, stawia te¿ jednak pewne trudne pytania odnoœnie do praktyki
chrztu stosowanej w Koœcio³ach EFB i WKEE. Celem, do którego siê zmierza,
jest pog³êbienie stosunków w ³onie Koœcio³ów protestanckich.

W 10-stronicowym dokumencie czytamy: W najwa¿niejszych tematach nauki
chrzeœcijañskiej stwierdziliœmy zgodnoœæ pogl¹dów, zw³aszcza w rozumieniu
zbawczego czynu Boga oraz w rozumieniu Ewangelii, wiary i Koœcio³a. Ta zgod-
noœæ pogl¹dów powinna staæ siê zachêt¹  w d¹¿eniu do mo¿liwie najwiêkszej
wspólnoty w œwiadectwie i s³u¿bie. Mimo wysokiego stopnia zgodnoœci i wzajem-
nego uznania  pozostaje znacz¹ca przeszkoda  uniemo¿liwiaj¹ca pe³ne urzeczy-
wistnienie wspólnoty koœcielnej. W kwestii w³aœciwego sprawowania chrztu ist-
niej¹ w dalszym ci¹gu ró¿nice. Baptyœci odrzucaj¹ praktykowany w innych Ko-
œcio³ach chrzest niemowl¹t jako niebiblijny. Dopóki istnieje taka ró¿nica, dopóty
musimy konstatowaæ przeciwieñstwo w sprawowaniu sakramentu chrztu, które
wyklucza (zdefiniowan¹ w Konkordii Leuenberskiej) wspólnotê koœcieln¹. Wierzy-
my jednak, ¿e istniej¹ drogi umo¿liwiaj¹ce dochodzenie do wiêkszej wspólnoty.
Jedn¹ z tych dróg jest ju¿ istniej¹ca praktyka kontynuowania i dalszego rozwija-
nia wzajemnej goœcinnoœci eucharystycznej – czytamy w deklaracji.
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Na zakoñczenie posiedzenia przewodnicz¹cy delegacji EFB dr Theo Algelov
stwierdzi³: Rozmowy miêdzy WKEE i EFB oznaczaj¹ wa¿ny krok w budowaniu
dalszej wspó³pracy miêdzy wspólnotami protestanckimi naszego kontynentu.
Przewodnicz¹cy delegacji WKEE biskup dr Martin Hein wyrazi³ przekonanie, ¿e
dokument ten rzeczywiœcie wprowadza nowe aspekty w spornej kwestii chrztu.
Mam nadziejê, ¿e stworzy on now¹ podstawê dla stosunków miêdzy uniami bapty-
stycznymi i Koœcio³ami ewangelickimi w wielu krajach Europy.

Komitet Wykonawczy WKEE podczas posiedzenia w Spirze (23-25 kwietnia
2004) nazwa³ dokument koñcowy wa¿nym krokiem na drodze do pog³êbionej
wspólnoty miêdzy Koœcio³ami WKEE i baptystami. Jednoczeœnie zachêci³ swoje
Koœcio³y cz³onkowskie do podejmowania na p³aszczyŸnie krajowej dialogu z
baptystami. Zwróci³ siê do nich tak¿e z proœb¹ o ustosunkowanie siê do deklaracji
koñcowej. W Spirze podano do wiadomoœci, ¿e równie¿ Komitet Wykonawczy
EFB pozytywnie oceni³ ten dokument i przekaza³ go dalej swojej Radzie z proœb¹
o akceptacjê.

Deklaracja w sprawie poszerzenia Unii Europejskiej

Grupa ds. Europy Po³udniowo-Wschodniej WKEE opublikowa³a deklaracjê
w sprawie poszerzenia Unii Europejskiej. Ma ona nastêpuj¹ce brzmienie:

Dnia 23 kwietnia 2004 roku spotkali siê w Spirze przedstawiciele europejskich
Koœcio³ów ewangelickich (z Austrii, Francji, Niemiec, Polski, Republiki Cze-
skiej, Rosji, Rumunii, S³owacji, Szkocji, Wêgier i W³och) na konsultacji teolo-
gicznej. Z tej okazji zredagowali nastêpuj¹c¹ deklaracjê:

Witamy z zadowoleniem poszerzenie Unii Europejskiej (UE) o 10 dalszych
pañstw cz³onkowskich. Mimo pewnych niepokojów z poszerzeniem wi¹¿¹ siê
ró¿norodne nadzieje na wzmocnienie integracji Europy. Granice w Europie, które
przez stulecia dzieli³y ludy, narody i pañstwa, Wschód i Zachód, które ci¹gle na
nowo prowadzi³y do wojen i konfliktów i niekiedy jeszcze dzisiaj bol¹ niczym
zaledwie zagojona rana, maj¹ przestaæ istnieæ w wyniku poszerzenia. UE, zgod-
nie z jej pierwotnymi za³o¿eniami, stanowi projekt pojednania i stoi na stra¿y
fundamentalnych wartoœci spo³eczeñstwa europejskiego. Te perspektywy zas³u-
guj¹ na realizacjê nie tylko w ramach poszerzonej UE, lecz tak¿e poza jej nowy-
mi granicami w ca³ej Europie i œwiecie.

Mamy te¿ nadziejê, ¿e poszerzona Europa stanie siê w wiêkszym stopniu Eu-
rop¹ obywateli, anga¿uj¹cych siê i akceptuj¹cych podejmowane decyzje. Dlatego
wielkie znaczenie mieæ bêd¹ wybory do parlamentu europejskiego, które odbêd¹
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siê w dniach od 10 do 13 czerwca 2004 roku. Pok³adamy nadziejê w dobrej fre-
kwencji wyborczej, gdy¿ bêdzie ona wyrazem dalszej demokratyzacji Europy
i intensywniejszej partycypacji ludzi w politycznym procesie integracji.

Nowa UE stoi przed wieloma powa¿nymi zadaniami. Oczekujemy, ¿e w nawi¹-
zaniu do Karty praw podstawowych UE szczególna uwaga zostanie zwrócona na:
ochronê praw jednostek i mniejszoœci; przestrzeganie w zagadnieniach migracji lub
biopolityki kryteriów humanizmu; sprzêgniêcie gospodarki ze s³u¿b¹ na rzecz dal-
szego rozwijania pomocy socjalnej  i kszta³towania polityki bezpieczeñstwa i poli-
tyki zagranicznej jako aktywnej s³u¿by na rzecz pokoju, z po³o¿eniem akcentu na
niemilitarn¹ opcjê rozwi¹zywania konfliktów. Wobec niebezpieczeñstwa standary-
zacji i centralizacji zachodzi koniecznoœæ strze¿enia zasady pomocniczoœci i popie-
rania „Europy regionów”. Winno to tak¿e pomóc  w zachowaniu naros³ej w biegu
dziejów wieloœci i w jednoczesnym otwarciu nowych, przekraczaj¹cych granice
przestrzeni ¿yciowych. Przed UE stoi zadanie stworzenia warunków ramowych dla
multietnicznego i multikulturowego partnerstwa w Europie.

Koœcio³y Grupy ds. Europy Po³udniowo-Wschodniej Wspólnoty Koœcio³ów
Ewangelickich w Europie chc¹ wnieœæ swój wk³ad do integracji Europy. W swo-
ich dzia³aniach kieruj¹ siê obietnic¹ Ewangelii, duchem Karty Ekumenicznej i
doœwiadczeniami poczynionymi w przesz³oœci jako Koœcio³y mniejszoœciowe.
Nawi¹zuj¹ do ró¿norodnej s³u¿by pojednania Koœcio³ów w historii, zw³aszcza w
okresie po drugiej wojnie œwiatowej. Pragn¹ wspó³dzia³aæ w duchu pojednania,
które pochodzi od Boga, obejmuj¹c pojednanie miêdzy wyznaniami, religiami,
narodami, regionami, mniejszoœciami i wiêkszoœciami. Tym samym wspieraj¹
one rozwój Europy wed³ug zasad wolnoœci i solidarnoœci, pokoju i sprawiedliwo-
œci.

Komitet Wykonawczy, który obradowa³ w Spirze w dniach od 23 do 25 kwiet-
nia 2004 roku powita³ z zadowoleniem powy¿sz¹ deklaracjê. Podczas obrad
zwrócono te¿ uwagê, ¿e projekt Konstytucji Europejskiej, który ma przyj¹æ Rada
UE, w art. 51 potwierdza, ¿e regulacja stosunków Koœció³ – pañstwo pozostaje w
kompetencji ka¿dego poszczególnego pañstwa, a wiêc UE nie ma prawa miesza-
nia siê do tej sprawy. Co wiêcej, art. 51 akapit 3 projektu Konstytucji stwarza coœ
„ca³kiem nowego”, mianowicie zobowi¹zanie UE do prowadzenia z Koœcio³ami
otwartego i regularnego dialogu. Jest to dla Koœcio³ów „interesuj¹ca perspekty-
wa”. Przepis ten przyczyni siê do poprawy sytuacji Koœcio³ów w Europie –
stwierdzono w konkluzji.

Karol Karski
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ADWENTYŒCI I LUTERANIE W DIALOGU
Raport z rozmów dwustronnych
miêdzy Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹
a Koœcio³em Adwentystów Dnia Siódmego
1994 – 1998

Wprowadzenie

[1] Koœció³ Adwentystów Dnia Siódmego (ADS), licz¹cy 10 milionów cz³on-
ków, jest stosunkowo liczn¹  chrzeœcijañsk¹ wspólnot¹ religijn¹, wyró¿nia-
j¹c¹ siê swoj¹ szeroko zakrojon¹ dzia³alnoœci¹ misyjn¹. Aktualnie jest on
obecny w przesz³o 200 krajach i tym samym najbardziej rozpowszechnio-
nym Koœcio³em protestanckim. Jego pocz¹tki, siêgaj¹ce XIX w., nacecho-
wane by³y oczekiwaniem na rych³y powrót Chrystusa. Nauki adwentystów
dotycz¹ce sabatu i powrotu Chrystusa doprowadzi³y do dystansu miêdzy
ADS a innymi denominacjami, aczkolwiek maj¹ one dobre umocowanie bi-
blijne. Mimo istniej¹cych w dalszym ci¹gu ró¿nic doktrynalnych pojawi³a
siê w miêdzyczasie mo¿liwoœæ wymiany pogl¹dów  z chrzeœcijanami in-
nych Koœcio³ów i  poszukiwania z nimi wspólnych rozwi¹zañ w dziedzinie
zaspokajania potrzeb ludzkich w œwiecie. Koœció³ ADS wita z zadowole-
niem dokonuj¹ce siê zmiany.

[2]  Koœcio³y luterañskie wyros³e z niemieckiej Reformacji XVI wieku s¹ dzi-
siaj reprezentowane na wszystkich kontynentach. Œwiatowa Federacja Lute-
rañska (ŒFL), rozpowszechniona w ca³ym œwiecie wspólnota Koœcio³ów lu-
terañskich, sk³ada siê ze 124 Koœcio³ów cz³onkowskich zrzeszaj¹cych 55
milionów cz³onków. Oznacza to, ¿e reprezentuje ona  ponad 95 procent
wspó³czeœnie ¿yj¹cych luteranów. W Europie pó³nocnej Koœcio³y luterañ-
skie maj¹ jeszcze pozycjê Koœcio³ów narodowych lub „ludowych”. Szcze-
gólnie dobrze s¹ reprezentowani luteranie w Niemczech i w niektórych czê-



67

ADWENTYŒCI I LUTERANIE W DIALOGU

œciach Ameryki Pó³nocnej. Znacz¹ce Koœcio³y luterañskie istniej¹ jednak
tak¿e w wielu czêœciach Afryki. Luterañska obecnoœæ jest s³absza w Azji i
Ameryce Po³udniowej. Luteranie odgrywaj¹ z regu³y aktywn¹ rolê w ruchu
ekumenicznym.

[3] W ostatnich dziesiêcioleciach czo³owe osobistoœci ŒFL i ADS spotyka³y siê
regularnie podczas posiedzeñ sekretarzy Œwiatowych Wspólnot Chrzeœci-
jañskich (Christian World Communions). W wyniku  tych kontaktów i
stwierdzonego faktu, ¿e adwentyœci przyjmuj¹ jednoznacznie reformacyjne
dziedzictwo, po obu stronach wypowiedziane zosta³o ¿yczenie zorganizo-
wania wspólnej konsultacji teologicznej, która umo¿liwi³aby lepsze wza-
jemne poznanie. Odpowiednia propozycja zosta³a zaakceptowana w 1993 r.
przez kierownictwo Konferencji Generalnej ADS i Radê ŒFL.

[4] Konsultacja odby³a siê w dniach 1-5 listopada 1994 r. w Darmstadt (Niem-
cy). Uzgodniono nastêpuj¹ce cele:
dojœcie do lepszego zrozumienia wzajemnego,
przezwyciê¿enie fa³szywych stereotypów,
wyakcentowanie podstaw wiary,
ustalenie faktycznych i rzekomych punktów napiêcia.

[5] Rozmowy w Darmstadt odby³y siê w otwartej i przyjaznej atmosferze. Bar-
dzo szybko okaza³o siê, ¿e wysoka ocena Marcina Lutra i jego dzie³a stano-
wi ze strony teologów adwentystycznych naturalny punkt wyjœcia dla wy-
miany pogl¹dów. Poza tym doœwiadczenie wspólnej modlitwy przyczyni³o
siê do stworzenia sprzyjaj¹cej atmosfery duchowej. Pod koniec konsultacji
uczestnicy reprezentowali pogl¹d, ¿e w odniesieniu do wszystkich celów,
jakie sobie postawiono, zosta³ poczyniony znakomity pocz¹tek. Reprezen-
tanci luterañscy i adwentystyczni byli zgodni co do tego, ¿e dalsze, nawi¹-
zuj¹ce do tego pocz¹tku rozmowy  by³yby bardzo pozytywnym krokiem dla
obu Koœcio³ów.

[6] Dlatego uczestnicy konsultacji zaproponowali kierownictwu ADS i ŒFL od-
bycie trzech dalszych posiedzeñ w latach 1996 do 1998. Propozycje tema-
tyczne dla nich brzmia³y nastêpuj¹co:
Pierwsze posiedzenie: Usprawiedliwienie przez wiarê; Prawo; Prawo i
Ewangelia.
Drugie posiedzenie: Eklezjologia i rozumienie autorytetu Koœcio³a.
Trzecie posiedzenie: Eschatologia.

[7] Propozycjê zaaprobowa³y obie œwiatowe wspólnoty. Cel rozmów mia³ byæ
taki sam jak w Darmstadt. W raporcie z konsultacji w Darmstadt wymienio-
no powody wyboru tych trzech tematów:

[8] 1. Nauka o usprawiedliwieniu jedynie z ³aski przez wiarê jest w równej
mierze dla luteranów i adwentystów j¹drem ich doktryny. Dyskusja nad
t¹ centraln¹ wypowiedzi¹ wiary zdaje siê byæ dobrym punktem wyjœcia
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dla dalszych teologicznych refleksji. Dla luteranizmu centralnym punk-
tem doktryny jest równie¿ rozumienie Prawa i Ewangelii. Z drugiej stro-
ny adwentystom zarzucano czêsto postawê legalistyczn¹, poniewa¿ Pra-
wu i Pos³uszeñstwu jako logicznemu nastêpstwu usprawiedliwienia
przyznawali wa¿n¹ funkcjê. Powa¿na dyskusja nad tymi zagadnieniami
by³aby dobrym punktem wyjœcia dla dalszych badañ teologicznych.

[9] 2. Koœció³ ADS by³ czêsto okreœlany jako „sekta”. Jego przynale¿noœæ do
spektrum Koœcio³ów chrzeœcijañskich winna byæ przedmiotem badañ.
Dok³adna analiza samo-rozumienia adwentystów jako Koœcio³a jest wa¿-
na dla stwierdzenia, w jakiej mierze uwa¿aj¹ siê oni za czêœæ uniwersal-
nego Koœcio³a chrzeœcijañskiego a w jakiej mierze za szczególny ruch
poza jego granicami. Dlatego rzecz¹ niezbêdn¹ jest dyskusja nad adwen-
tystycznym i luterañskim rozumieniem Koœcio³a i urzêdu koœcielnego.
Dyskusja winna obj¹æ rolê pism wyznaniowych dla luteranów i piœmien-
nictwa Ellen G. White dla adwentystów.

[10] 3. W obliczu licznych wypowiedzi eschatologicznych w Biblii i aktualnego
zainteresowania tym tematem  musimy zbadaæ, czy eschatologia luterañ-
ska nie jest za ma³o a adwentystyczna za bardzo sprecyzowana. Funda-
mentalne zasady wiary ADS dotycz¹ce „resztki” oraz teologicznych po-
jêæ, jak „Babilion” i „znamiona Bestii”, winny  byæ przedmiotem rozwa-
¿añ tego studium. Poza tym pogl¹dy adwentystów dotycz¹ce œwi¹tyni
niebieskiej i  s¹du przed-adwentowego (preadvent judgment) musz¹ byæ
przedyskutowane w szerszych ramach dokonanego raz na zawsze pojed-
nania na krzy¿u i arcykap³añskiej dzia³alnoœci Chrystusa.

[11] Pierwszy kr¹g tematów by³ dyskutowany podczas konsultacji, która odby-
³a siê w dniach 17-21 czerwca 1996 r. w Mississauga ko³o Toronto (Kana-
da). Na podstawie wielu materia³ów roboczych i szczegó³owej dyskusji
opracowano i przyjêto wspóln¹ deklaracjê (por. czêœæ pierwsza, poni¿ej).
Uczestników rozmów wyznaczy³y obie wspólnoty œwiatowe. Na czele dele-
gacji luterañskiej sta³ Faith Rohrbough (USA i Kanada), adwentystycznej –
Bert B. Beach (USA).

[12] Ten styl pracy zachowano podczas nastêpnego spotkania, które odby³o siê
od 1 do 6 czerwca 1997 r. w Jongny (Szwajcaria). Przedyskutowano tam
drugi obszar zagadnieñ, po czym sformu³owano i zaaprobowano wyniki
dyskusji (patrz czêœæ druga, poni¿ej). Poza tym powo³ano ma³y komitet,
który spotka³ siê 29 i 30 paŸdziernika 1997 r. w Silver Springs (USA) dla
przygotowania ostatniej konsultacji i przewidzianej po niej publikacji.

[13] Konsultacja koñcowa odby³a siê od 10 do 16 maja 1998 r. w Cartigny
(Szwajcaria). Zakoñczy³a ona pracê nad wspóln¹ deklaracj¹ (patrz czêœæ
trzecia, poni¿ej) i wyda³a zalecenia dla przysz³ych stosunków wzajem-
nych pomiêdzy naszymi Koœcio³ami (opublikowane po czêœci trzeciej).
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Uczestników spotkania w Cartigny odwiedzili  prezydent ADS dr Robert
S. Folkenberg i sekretarz generalny ŒFL dr Ishmael Noko. Konsultacja za-
koñczy³a siê 16 maja nabo¿eñstwem adwentystycznym w Collonges
(Francja).

[14] Kiedy spotykaliœmy siê po raz pierwszy w 1994 r., byliœmy sobie obcy i
nurtowa³y nas liczne pytania. W 1998 r. rozchodziliœmy siê jako przyjaciele
okazuj¹cy sobie wzajemny szacunek. W dalszym ci¹gu istniej¹ miêdzy
nami powa¿ne ró¿nice w kwestiach doktrynalnych,  ale tak¿e uœwiadomili-
œmy sobie, ¿e wiele nas ³¹czy: umi³owanie S³owa Bo¿ego, wspólne dzie-
dzictwo Reformacji, wysoka ocena dzie³a i nauk Marcina Lutra, wystêpo-
wanie na rzecz wolnoœci religijnej a przede wszystkim Dobra Nowina
o usprawiedliwieniu z ³aski jedynie przez wiarê. Wspólnie spêdzony czas,
w którym wys³uchiwaliœmy naszych opinii, aby wzajemnie siê zrozumieæ,
w którym dochodziliœmy do uzgodnieñ lub te¿ nie, w którym  wspólnie mo-
dliliœmy siê i spo¿ywaliœmy posi³ki, prze¿ywaliœmy jako duchow¹ wspólno-
tê pod Jezusem Chrystusem, naszym wspólnym Panu. Ka¿dy z nas, który
otrzyma³ w darze tê  sposobnoœæ uczestniczenia we wspólnych rozmowach,
zosta³ wzbogacony intelektualnie i duchowo przez tê przygodê zwi¹zan¹ ze
sfer¹   wiary. Za to dziêkujemy Bogu, od którego pochodzi wszelkie b³ogo-
s³awieñstwo.

I. Usprawiedliwienie przez wiarê

[15] Luteranie jak adwentyœci nauczaj¹, ¿e usprawiedliwienie grzesznika jest
dzie³em Boga w Chrystusie i uzyskuje siê je  wy³¹cznie przez wiarê. Jeste-
œmy usprawiedliwieni przez ³askê Boga a nie przez nasze w³asne uczynki.
Luterañskie Wyznanie Augsburskie (Confessio Augustana – CA, art. IV)
powiada, ¿e nie mo¿emy osi¹gn¹æ odpuszczenia grzechów i usprawiedliwie-
nia przed Bogiem przez nasz¹ zas³ugê, uczynki i zadoœæuczynienie, lecz ¿e
otrzymujemy odpuszczenie grzechów i bywamy usprawiedliwieni przed Bo-
giem z ³aski dla Chrystusa przez wiarê... Zgodnie z art. 10 Zasad Wiary
(Fundamental Beliefs – FB) adwentyœci dnia siódmego wierz¹ w Jezusa
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, który zastêpczo ofiarowa³ siê za nas i
jest naszym wzorem. Ta wiara, która prowadzi do zbawienia, powstaje przez
moc S³owa Bo¿ego i jest darem Jego ³aski. Przez Chrystusa jesteœmy uspra-
wiedliwieni, przyjêci przez Boga jako synowie i córki i uwolnieni od pano-
wania grzechu.
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[16] W trakcie rozmów okaza³a siê, ¿e luteranie i adwentyœci przyjmuj¹ bezwa-
runkowo nie daj¹ce siê oddzieliæ od siebie zasady Reformacji: sola scriptu-
ra [jedynie Pismo], solus Christus [jedynie Chrystus], sola fide [jedynie
wiara], sola gratia [ jedynie ³aska]. Oba Koœcio³y uwa¿aj¹ siê za dziedzi-
ców Reformacji i dzieci Lutra. To wspólnie dzielone rozumienie usprawie-
dliwienia przez wiarê daje nam dzisiaj mo¿liwoœæ stwierdzenia, ¿e oba Ko-
œcio³y nauczaj¹ o zbawieniu w sposób, który co do istoty nie ró¿ni siê od
siebie. Rozumienie to opiera siê na prawdzie biblijnej: Uwa¿amy bowiem,
¿e cz³owiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarê, niezale¿nie od uczynków
wynikaj¹cych z Prawa (Rz 3,28). Tak luteranie (CA IV) jak adwentyœci po-
wo³uj¹ siê na Rz 3,21-26 jako podstawê swojej wiary.

[17] Istnieje wprawdzie ró¿ne konfesyjne akcentowanie zbawienia, lecz w obliczu
wspólnie dzielonego rozumienia nie musi to oznaczaæ, ¿e oba podejœcia s¹ nie
do pogodzenia. Luteranie rozumieli tradycyjnie w³aœciw¹ naukê o usprawie-
dliwieniu przez wiarê jako kryterium wszystkich innych podstawowych kwe-
stii z zakresu wiary. Adwentyœci nie mówi¹ o kryterium, lecz pos³uguj¹ siê
pojêciami „sprawiedliwoœæ” i „usprawiedliwienie” w szerszym kontekœcie
doœwiadczenia zbawienia. Mimo to zbawienie w Chrystusie i usprawiedliwie-
nie jedynie przez wiarê stanowi tak¿e j¹dro [nauczania] adwentyzmu.

[18] Poza tym adwentyœci nauczaj¹: Zbawienie dzieje siê jedynie z ³aski, nie przez
uczynki; jednak jego owocem jest pos³uszeñstwo wobec przykazañ [FB 18].
Tak¿e luteranie nauczaj¹ o „nowym pos³uszeñstwie”, tzn. ¿e wiara powinna
wydawaæ dobre owoce i dobre uczynki, i ¿e nale¿y czyniæ dobre uczynki,
wszelkie, które Bóg nakaza³ (CA VI). Jednak Wyznanie Augsburskie natych-
miast dodaje, ¿e powinni je czyniæ gwoli Boga, jednak¿e nie nale¿y pok³adaæ
w takich uczynkach ufnoœci chc¹c sobie przez nie zas³u¿yæ na ³askê Boga.
Obie strony s¹ zgodne w tym, ¿e nie mówi¹ o dobrych uczynkach jako wa-
runkach lub zas³ugach, lecz jako o owocach. Adwentyœci nazywaj¹ te uczyn-
ki dowodem naszej mi³oœci do Pana (FB 18). Luteranie mówi¹ zazwyczaj o
nowym pos³uszeñstwie. Zauwa¿yæ tu mo¿na szczególne podkreœlanie przez
adwentystów przykazañ, podczas gdy luteranie k³ad¹ nacisk na wolnoœæ
chrzeœcijañsk¹. Poniewa¿ jednak oba Koœcio³y mówi¹ o pos³uszeñstwie i
owocach zamiast o warunkach i zas³ugach,  przeto zgodnie stwierdzamy, ¿e
¿adna strona nie uczy usprawiedliwienia przez uczynki Prawa.

[19] Oba Koœcio³y rozumiej¹ usprawiedliwienie jako ³askaw¹ deklaracjê Boga
w sprawie odpuszczenia grzechów ze wzglêdu na Jezusa Chrystusa, Ukrzy-
¿owanego i Zmartwychwsta³ego, i jednoczeœnie jako wolny dar  nowego
¿ycia w Nim. Usprawiedliwienie w pe³nym znaczeniu tego s³owa sk³ada siê
z fundamentalnego zaliczenia Bo¿ej sprawiedliwoœci ze wzglêdu na Jezusa
Chrystusa i zamieszkania Chrystusa w sercach skruszonych wierz¹cych.
Ten „dar nowego ¿ycia” lub to „zamieszkanie Chrystusa” mo¿na nazwaæ
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uœwiêceniem. Chocia¿ ten aspekt mo¿na pojêciowo odró¿niæ od fundamen-
talnej deklaracji odpuszczenia grzechów, to jednak obu aspektów usprawie-
dliwienia nie da siê oddzieliæ w doœwiadczeniu wierz¹cych.

[20] Luteranie i adwentyœci charakteryzuj¹  nowe ¿ycie lub uœwiêcaj¹cy aspekt
usprawiedliwienia jako zamieszkanie Chrystusa lub jako nowe ¿ycie w Du-
chu.  Luteranie sk³aniaj¹ siê do tego, ¿eby to nowe ¿ycie rozumieæ w zasa-
dzie jako przyjêcie Ducha Œwiêtego w S³owie i sakramentach Koœcio³a,
zgodnie z objaœnieniem Apostolskiego Wyznania Wiary, jakiego Luter do-
kona³ w swoim Du¿ym Katechizmie: Duch Œwiêty dokonuje uœwiêcenia
przez takie œrodki, jak spo³ecznoœæ œwiêtych, czyli Koœció³ chrzeœcijañski,
odpuszczenie grzechów, cia³a zmartwychwstanie i ¿ywot wieczny. Adwenty-
œci opisuj¹ uœwiêcenie w sposób bardziej bezpoœredni: Przez Ducha dostê-
pujemy odrodzenia i uœwiêcenia. Duch odnawia nasze myœli i zmys³y, wpi-
suje Bo¿e prawo mi³oœci w nasze serce i daje nam moc do œwiêtego ¿ycia.
Kto pozostaje w Chrystusie, staje siê uczestnikiem natury Bo¿ej i ma pew-
noœæ zbawienia teraz i na s¹dzie (FB 10).

[21] Niezale¿nie od takiego lub innego po³o¿enia akcentów oba Koœcio³y s¹ zgod-
ne, ¿e nowe ¿ycie „w Chrystusie” lub „w Duchu” nie jest czymœ, co mo¿na
stworzyæ w³asn¹ si³¹ lub wysi³kiem cz³owieka. Nowe ¿ycie jest przekszta³ca-
j¹cym darem Boga. W³aœnie z tego powodu jest to ¿ycie w Chrystusie lub w
Duchu, a nie ¿ycie skoncentrowane wokó³ nas samych. Jako ochronê przed
perfekcjonizmem adwentyœci nauczaj¹, ¿e nowe ¿ycie nie wyklucza mo¿li-
woœci grzeszenia, luteranie natomiast podkreœlaj¹ tradycyjnie, ¿e wierz¹cy
cz³owiek nawet jako usprawiedliwiony pozostaje grzesznikiem.

[22] W œwietle tego wzajemnego rozumienia mo¿emy powiedzieæ, ¿e tak lutera-
nie jak adwentyœci mog¹ us³yszeæ wzajemnie w zwiastowaniu prawdziwe
biblijne œwiadectwo. Luteranie mog¹ to powiedzieæ na podstawie swojego
tradycyjnego kryterium akceptowania innych chrzeœcijan sprawdzaj¹c, czy
Ewangelia jest zwiastowana w czystym ujêciu (CA VII). Potwierdzenie tej
konwergencji w centralnym poselstwie chrzeœcijañskim o usprawiedliwie-
niu jedynie przez wiarê mo¿e byæ uwa¿ane za wa¿ny kamieñ milowy
w przezwyciê¿aniu fa³szywych stereotypów miêdzy naszymi Koœcio³ami
i w budowaniu relacji, które w pewnych dziedzinach chrzeœcijañskiego
œwiadectwa i s³u¿by pozwalaj¹ nam na szczer¹ wspó³pracê.

[23] Jesteœmy œwiadomi, ¿e usprawiedliwienie grzesznika jest ¿yw¹ rzeczywi-
stoœci¹, która tu i teraz winna okreœlaæ nasze ca³e chrzeœcijañskie doœwiad-
czenie. To chrzeœcijañskie ¿ycie jest ¿yciem w Duchu i przez Ducha (Ga
5,16-25). Zarazem jest to ¿ycie wiary, ¿ycie, w którym panowanie Chrystu-
sa jest ukryte pod krzy¿em: ...I ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chrystus.
To zaœ, co teraz prze¿ywam w ciele, prze¿ywam w wierze w Syna Bo¿ego,
który mnie umi³owa³ i wyda³ za mnie samego siebie (Ga 2, 20).
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Prawo

[24] W naszych rozmowach na temat Prawa wyszczególnione zosta³y cztery
zakresy o szczególnym znaczeniu. W dziedzinach tych miêdzy luteranami
i adwentystami zauwa¿yæ siê da³a godna uwagi zgodnoœæ pogl¹dów. Jed-
nak z drugiej strony  okaza³o siê tak¿e, ¿e obaj partnerzy ró¿ni¹ siê co do
pewnych niuansów i akcentów, a w pewnych sprawach ich pogl¹dy s¹
rozbie¿ne.

[25] 1. Tak luteranie jak adwentyœci zdecydowanie podkreœlaj¹, ¿e usprawiedli-
wienie grzesznika opiera siê zupe³nie na ³asce Boga, tak ¿e przestrzega-
nie Prawa nie jest zwi¹zane z ¿adn¹ zas³ug¹ lub wk³adem do zbawienia.
Pos³uszeñstwo wobec Prawa musi byæ rozumiane jako rezultat daru zba-
wienia i jako reakcja na to, co Bóg uczyni³ dla cz³owieka. W tym punk-
cie miêdzy luteranami i adwentystami istnieje pe³na zgoda.

[26] 2. Tak luteranie jak adwentyœci uznaj¹ wa¿noœæ Dziesiêciorga Przykazañ
Bo¿ych. Jednak w odniesieniu do znaczenia Prawa oba Koœcio³y repre-
zentuj¹ ró¿ne pogl¹dy.

[27] Adwentyœci mówi¹ o znaczeniu Prawa w nastêpuj¹cy sposób:  G³ówne za-
sady Prawa Bo¿ego s¹ streszczone w Dziesiêciorgu Przykazañ Bo¿ych
i zilustrowane w ¿yciu Jezusa Chrystusa. Wyra¿aj¹ one mi³oœæ Bo¿¹,
Jego wolê i zamiary dla ¿ycia cz³owieka – dla jego postêpowania i dla
stosunków miêdzyludzkich. Przykazania te s¹ wi¹¿¹ce dla ludzi wszyst-
kich epok, stanowi¹ podstawê Bo¿ego przymierza z Jego ludem i stan-
dard na s¹dzie Bo¿ym. Przez dzia³anie Ducha Œwiêtego odkrywaj¹ one
grzech i wzbudzaj¹ têsknotê za Zbawicielem. Zbawienie dokonuje siê
wy³¹cznie z ³aski, nie przez uczynki; jednak jego owocem jest pos³uszeñ-
stwo wobec przykazañ. Pos³uszeñstwo to przyczynia siê do rozwoju chrze-
œcijañskiego charakteru i obdarza wewnêtrznym pokojem. Jest ono dowo-
dem naszej mi³oœci do Pana i naszej odpowiedzialnoœci za bliŸniego.
W pos³uszeñstwie wiary przejawia siê moc Chrystusa w zakresie zmiany
¿ycia ludzkiego, w ten sposób umacnia siê œwiadectwo chrzeœcijañskie
(FB 18).

[28] Luterañskie poszanowanie dla Dziesiêciorga Przykazañ daje siê stwierdziæ
w objaœnieniu tych przykazañ w obu katechizmach Lutra. W luterañskich
rodzinach, zborach i szko³ach by³y one zawsze istotnym sk³adnikiem reli-
gijnego nauczania. W tym szerszym kontekœcie – tj. w ramach nauczania
chrzeœcijañskiego – luteranie uznaj¹, ¿e przykazania s¹ cennymi zasadami
¿ycia chrzeœcijañskiego.

[29] W odniesieniu do znaczenia i ideowej treœci Prawa istniej¹ jednak znacz¹-
ce ró¿nice miêdzy luteranami i adwentystami dnia siódmego. Dla lutera-
nów pojêcie „Prawo” posiada szersze odniesienie ni¿ Dekalog. Mo¿e byæ
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ono tak¿e terminem o wydŸwiêku negatywnym, znajduj¹cym siê w opo-
zycji do ³aski. Luteranie s¹ na ogó³ ostro¿ni wobec tzw. trzeciego, dydak-
tycznego  u¿ycia Prawa, tj. jego zastosowania w roli przewodnika ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Akceptuj¹ wprawdzie, ¿e Dekalog ma moc obowi¹zu-
j¹c¹ i wypowiadaj¹ siê na rzecz „nowego pos³uszeñstwa” chrzeœcijanina,
lecz jednoczeœnie d¹¿¹ do zapewnienia wolnoœci chrzeœcijañskiej. Lutera-
nie widz¹ Prawo g³ównie w kontekœcie Prawa i Ewangelii, przy czym
bardzo zwa¿aj¹ na to, ¿eby usprawiedliwienie mog³o wyra¿aæ siê jako
sola gratia i sola fide. W tym postêpowaniu wyra¿a siê ta sama tros-
ka, która dochodzi do g³osu równie¿ w listach Aposto³a Paw³a do Rzy-
mian i Galatów. Jednoczeœnie jest to przypomnienie ich reformacyjnych
korzeni.

[30] Adwentyœci widz¹ Prawo w bardziej pozytywnym kontekœcie. Dla nich
jest ono wol¹ Bo¿¹ wyra¿on¹ w formie przykazañ. Wed³ug ich przekona-
nia œwiadcz¹ o tym dwie rzeczy: po pierwsze fakt, ¿e Dekalog zosta³ ju¿
dany w czasach Starego Testamentu, a po drugie, znaczenie, jakie przy-
wi¹zuje do Prawa równie¿ Nowy Testament. Adwentyœci przez zwrócenie
uwagi na ten aspekt Prawa dali wyraz swojemu pragnieniu ukazania nie-
ustannego obowi¹zywania Dekalogu i pos³uszeñstwa wobec niego jako
owocu uœwiêcenia.

[31] 3. Luteranie i adwentyœci s¹ zgodni w tym, ¿e ¿ycie usprawiedliwionego
cz³owieka manifestuje siê w uczynkach wiary. Duch Œwiêty rodzi
„owoc” dla chwa³y Bo¿ej (Ga 5,22-23), i to w sposób spontaniczny, któ-
ry nie daje siê zredukowaæ do spisanego kodeksu.

[32] Znaczenie, jakie adwentyœci przywi¹zuj¹ do uczynków wiary, zosta³o wyra-
¿one w art. 18 ich Zasad Wiary, który wy¿ej cytowaliœmy. Jakie znaczenie
uczynki wiary maj¹ dla luteranów mo¿na siê przekonaæ na przyk³ad na pod-
stawie art. XX Wyznania Augsburskiego: Nies³usznie zarzuca siê naszym,
¿e zabraniaj¹ dobrych uczynków. Albowiem ich pisma odnosz¹ce siê do
dziesiêciu przykazañ i inne dowodz¹, ¿e dawali przydatn¹ naukê i upomnie-
nia  co do uzasadnionych stanów chrzeœcijañskich i uczynków /.../ Naucza
siê dalej, ¿e powinno siê i trzeba pe³niæ dobre uczynki, nie dlatego, aby na
nich polegaæ i zas³u¿yæ przez nie na ³askê, lecz ze wzglêdu na Boga i Bogu
na chwa³ê. Jedynie wiara zdobywa  nieustannie ³askê i odpuszczenie grze-
chów. Poniewa¿ zaœ przez wiarê bywa udzielany Duch Œwiêty, wiêc te¿ i ser-
ce chêtnie bêdzie pe³niæ dobre uczynki.

[33] Adwentyœci wierz¹, ¿e Dekalog odgrywa wiêksz¹ rolê w uczynkach wiary.
W nowym, uœwiêconym ¿yciu  w Chrystusie widz¹ duchowy i ¿ywy wyraz
tego, co Prawo w zasadzie chce osi¹gn¹æ (Rz 8,1-3): ¿ycie, w którym mi-
³oœæ do Boga i do drugiego cz³owieka jest g³ówn¹ motywacj¹ do dzia³ania.
Dla adwentystów Prawo stwarza ramy  dla ¿ycia w mi³oœci.
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[34] Oba Koœcio³y reprezentuj¹ naukê o S¹dzie Ostatecznym (luteranie
CA XVIII, adwentyœci FB 10, 23), przy czym adwentyœci podkreœlaj¹ moc-
niej ten artyku³ wiary. Luteranie i adwentyœci s¹ tak¿e zgodni w tym, ¿e
uczynki chrzeœcijan bêd¹ os¹dzone przed trybuna³em (por. Dz 17,31; Rz
14,10; 2 Kor 5,10). Jedni i drudzy reprezentuj¹ przekonanie, ¿e jedyn¹ na-
dziej¹ mo¿e obdarzyæ chrzeœcijan przy³¹czenie siê do Chrystusa (usprawie-
dliwienie).

[35] 4. Obie wspólnoty traktuj¹ powa¿nie trzecie/czwarte przykazanie. Praktycz-
ne wnioski, jakie wyci¹gaj¹ z tego przykazania, ró¿ni¹ siê jednak od siebie.

[36] Luteranie trzymaj¹ siê tradycyjnej praktyki Koœcio³a chrzeœcijañskiego i
za  dzieñ œwiêty uwa¿aj¹ dzieñ zmartwychwstania Jezusa, pierwszy dzieñ
tygodnia. W ich zwiastowaniu i pobo¿noœci niedziela by³a traktowana za-
wsze jako dzieñ odpoczynku i nabo¿eñstwa. W rzeczywistoœci niedziela
przejê³a w luteranizmie wiele funkcji sabatu (por. Ma³y i Du¿y katechizm
Lutra).

[37] Adwentyœci traktuj¹ sabat jako istotny element Bo¿ego planu zbawienia.
Trzecie/czwarte przykazanie Dekalogu uzmys³awia znowu cz³owiekowi tê
prawdê. Oczekuje siê od nich, by  œwiêtowanie  sabatu rozumieli  jako
wa¿n¹ wypowiedŸ wiary, przez któr¹ Bogu jako Stwórcy i Zbawicielowi
okazywane bywa serdeczne pos³uszeñstwo. Dla adwentystów przestrzega-
nie sabatu nie jest ani uczynkiem zaliczanym do zas³ug, ani czymœ, co czyni
ich wy³¹cznie ludem Bo¿ym; jest to raczej wdziêczne przyjêcie Bo¿ego
daru. Adwentyœci nie twierdz¹, ¿e  tylko przestrzegaj¹cy sabatu mog¹ byæ
zbawieni. Uznaj¹, ¿e luteranie w swoim przestrzeganiu niedzieli mog¹ po-
wo³aæ siê zarówno na argumenty biblijne jak te¿ na star¹ tradycjê chrzeœci-
jañsk¹. Pozostaj¹ jednak przy swoim przekonaniu, ¿e Pismo Œwiête – tak
Stary jak Nowy Testament – domaga siê od nas przestrzegania dnia siódme-
go jako sabatu. Niezale¿nie od tego adwentyœci uznaj¹, ¿e wielcy s³udzy
Boga wszystkich epok chrzeœcijañskich œwiêtowali z ca³¹ powag¹ niedzielê
dla uczczenia zmartwychwstania swojego Pana.

[38] Praktyka luteranów opiera siê na nauce Aposto³a Paw³a dotycz¹cej znacze-
nia Prawa w ¿yciu poganochrzeœcijan. W Chrystusie chrzeœcijanie nie pod-
legaj¹ ju¿ w taki sam sposób Prawu jak ¯ydzi, a Prawo postrzegane jest z
perspektywy wolnoœci chrzeœcijañskiej. Pawe³ sprzeciwia siê wszelkim pró-
bom narzucenia poganochrzeœcijanom Prawa ¿ydowskiego. Te Paw³owe
wytyczne uformowa³y rozumienie trzeciego/czwartego przykazania od cza-
sów wczesnego Koœcio³a do Reformacji. Z jednej strony zmartwychwstanie
Chrystusa ma decyduj¹cy wp³yw na luterañsk¹ wizjê niedzieli. Z drugiej
zaœ akceptacja, jak¹ Pawe³ okazywa³ judeochrzeœcijanom, którzy nadal
trzymali siê Prawa, winna równie¿ sk³oniæ luteranów do respektowania
przekonania adwentystów.
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II. Pismo Œwiête i autorytet Koœcio³a

[39] Luteranie i adwentyœci uwa¿aj¹ Pismo Œwiête za fundament autorytetu Ko-
œcio³a. Obie wspólnoty chrzeœcijañskie opowiadaj¹ siê za reformacyjn¹ za-
sad¹ sola scriptura i widz¹ w Piœmie Œwiêtym podstawê swojego zwiasto-
wania.

[40] Luteranie maj¹ organiczn¹ koncepcjê autorytetu koœcielnego jako autoryte-
tu sprawowanego za poœrednictwem pos³ugi S³owa i sakramentów. W tym
organicznym rozumieniu Ewangelia jest istot¹ autorytetu, Pismo Œwiête
jego udokumentowanym  fundamentem, sakramenty zewnêtrznie widzial-
nymi znakami, synody i inne gremia koœcielne oraz ordynowani duchowni
oficjalnymi reprezentantami, a Duch Œwiêty tym, który wszystko o¿ywia.
Dla adwentystów autorytet, który Chrystus przekaza³ swojemu Koœcio³owi,
jest rozsiany w ca³ym ciele. Wszystkie nauki, wszystkie dzia³ania i decyzje
musz¹ byæ weryfikowane S³owem Bo¿ym. Artyku³ o Piœmie Œwiêtym poja-
wia siê jako pierwszy wœród Zasad Wiary (Fundamental Beliefs – FB) Ko-
œcio³a. Fragment tego artyku³u brzmi: Pismo Œwiête jest nieomylnym obja-
wieniem Jego [Boga]  woli. Jest ono kryterium dla  jej charakteru i spraw-
dzianem wszelkich doœwiadczeñ. Jest ono miarodajnym Ÿród³em objawienia
wszelkich nauk  i wiarygodn¹ relacj¹ o Bo¿ym dzia³aniu w historii.

[41] W obu konfesjach wy³¹cznie Chrystus jest g³ow¹ Koœcio³a. Wszystkie po-
s³ugi pochodz¹ od Niego, ³¹cznie z kap³añstwem wszystkich wierz¹cych i
autorytetem, przekazywanym ordynowanym duchownym. Struktury urzêdu
Koœcio³a, wystêpuj¹ce u luteranów i adwentystów, ró¿ni¹ siê od siebie. Lu-
terañskie struktury koœcielne s¹ bardzo zró¿nicowane, ukszta³towa³y siê one
pod wp³ywem historii i œrodowiska kulturowego, w których ¿y³y poszcze-
gólne Koœcio³y. Adwentyœci, aczkolwiek ¿yj¹ w wielu krajach, maj¹ zasad-
niczo  jednolit¹ strukturê koœcieln¹.

[42] Luteranie i adwentyœci s¹ zgodni w tym, ¿e Pismo Œwiête jest podstaw¹
wszelkiego autorytetu, lecz ich sposób podejœcia do Biblii ró¿ni siê pod
wieloma wzglêdami. Dla luteranów Ewangelia, rozumiana jako oferta nie-
zas³u¿onego usprawiedliwienia, stanowi organiczne j¹dro Pisma Œwiêtego,
hermeneutyczny klucz dla jego studiowania  i interpretacji. Adwentyœci
podchodz¹ do Pisma Œwiêtego globalistycznie i staraj¹ siê odnaleŸæ w nim
Chrystusa jako centrum. W Nowym Testamencie widz¹ punkt kulminacyjny
Pisma Œwiêtego. Poza tym adwentyœci maj¹ sk³onnoœæ do szukania jedno-
znacznych dowodów biblijnych, podczas gdy luteranie pozostawiaj¹ wiêcej
przestrzeni temu, co nie ma wyraŸnego potwierdzenia (np. sprawa prze-
strzegania niedzieli). Adwentyœci, nie zaniedbuj¹c wprawdzie historyczne-
go t³a, odnosz¹  chêtnie wypowiedzi biblijne bezpoœrednio do aktualnego
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¿ycia. Luteranie sk³aniaj¹ siê do tego, ¿eby pewne specyficzne fragmenty
odnieœæ do ogólnego poselstwa Pisma Œwiêtego i poœwiêcaj¹ szczególn¹
uwagê zmienionym warunkom wspó³czesnego œwiata.

[43] Dla luteranów i adwentystów Biblia jest rozstrzygaj¹c¹ norm¹ – norma nor-
mans – ale jedni i drudzy przyznaj¹ autorytet równie¿ innym dokumentom
jako normie pochodnej – norma normata. Koœcio³y wyros³e z Reformacji
luterañskiej s¹ przywi¹zane do piêciu wyznañ wiary lub pism konfesyjnych;
s¹ to: starokoœcielne wyznania wiary (Apostolicum, Nicaenum, Athanasia-
num), Wyznanie Augsburskie i Ma³y Katechizm Lutra. Wyznania: Apostol-
skie i Nicejskie zajmuj¹ naturalne miejsce w liturgii Koœcio³ów luterañ-
skich. Ma³y Katechizm Lutra jest powszechnie u¿ywany w nauczaniu
chrzeœcijañskim, natomiast Wyznanie Augsburskie odgrywa naczeln¹ rolê
w teologicznej edukacji i orientacji.

[44] Adwentyœci potwierdzaj¹ biblijn¹ treœæ starokoœcielnych wyznañ wiary.
Co wiêcej, ich Zasady Wiary wyraŸnie potwierdzaj¹ wiarê w Trójcê Œwiêt¹
(FB 2-5).

[45] Chocia¿ adwentyœci nie kieruj¹ siê pismami wyznaniowymi, to wielkim au-
torytetem cieszy siê u nich piœmiennictwo Ellen G. White, gdy¿ wierz¹, ¿e
w jej dzie³ach objawi³ siê dar proroctwa. Jej dzia³alnoœæ polega³a g³ównie
na doradzaniu Koœcio³owi i udzielaniu pokarmu  duchowego wierz¹cym.
Adwentyœci traktuj¹ jej pisma jako nieprzerwane i autorytatywne Ÿród³o
prawdy, które dostarcza Koœcio³owi pocieszenia, przewodnictwa, instrukcji
i napomnienia (FB 17). Ellen G. White jest autorytetem pochodnym. Ona
sama sta³a zdecydowanie na gruncie zasady sola scriptura i adwentyœci do
jej piœmiennictwa przyk³adaj¹ miarê Pisma Œwiêtego.

[46] Luteranie i adwentyœci ró¿ni¹ siê wiêc znacz¹co w podejœciu do Pisma
Œwiêtego, struktur urzêdów w Koœciele i miarodajnych dokumentów poza
Pismem Œwiêtym. Obie wspólnoty powo³uj¹ siê jednak w sposób zasadni-
czy na to samo rozstrzygaj¹ce Ÿród³o w zakresie autorytetu – Pismo Œwiête.

Eklezjologia

[47] Adwentyœci i luteranie rozumiej¹ Koœció³ jako wspólnotê wierz¹cych. Ko-
œció³ istnieje w historycznej kontynuacji od czasów biblijnych do dnia dzi-
siejszego.

[48] Adwentyœci stwierdzaj¹: Koœció³ jest wspólnot¹ wierz¹cych, którzy wy-
znaj¹, ¿e Jezus Chrystus jest ich Panem i Zbawicielem. Jak lud Bo¿y epoki
Starego Testamentu, tak te¿ i my zostaliœmy wywo³ani z tego œwiata (FB 11).

[49] Luterañskie pisma wyznaniowe potwierdzaj¹, ¿e ...po wszystkie czasy ist-
nieæ i trwaæ musi jeden œwiêty chrzeœcijañski Koœció³, który jest zgromadze-



77

ADWENTYŒCI I LUTERANIE W DIALOGU

niem wszystkich wierz¹cych, wœród których Ewangelia jest czysto zwiasto-
wana i sakramenty œwiête zgodnie z Ewangeli¹ bywaj¹ udzielane (CA
VII). Jeœli nawet wspó³czeœni luteranie rzadko mówi¹ o Koœciele w Sta-
rym Testamencie, to jednak taki sposób wypowiadania siê nale¿y przecie¿
do tradycji luterañskich pism wyznaniowych (np. Obrona Wyznania
Augsburskiego VII, 14-19; XXVII, 98). Korzenie Koœcio³a chrzeœcijañ-
skiego siêgaj¹ czasów Starego Testamentu i w Koœciele chrzeœcijañskim
manifestuje siê Nowe Przymierze z ludem Bo¿ym. Zasada kontynuacji
wewn¹trz tej wspólnoty wierz¹cych jest przeto nadzwyczaj wa¿na dla obu
Koœcio³ów.

[50]  Ju¿ Wyznanie Augsburskie (art. VIII) zwróci³o uwagê, ¿e luteranie identy-
fikuj¹ Koœció³ chrzeœcijañski przy pomocy tzw. znamion Koœcio³a, którymi
s¹ Ewangelia i oba sakramenty – Chrzest i Wieczerza Pañska. Równie¿ ad-
wentyœci uznaj¹ paralelne  znamiona za wa¿ne dla ¿ycia Koœcio³a: £¹czymy
siê, by wielbiæ, prze¿ywaæ wspólnotê, wys³uchaæ wskazañ S³owa Bo¿ego,
sprawowaæ Wieczerzê Pañsk¹, s³u¿yæ bliŸnim i zwiastowaæ Ewangeliê ca³e-
mu œwiatu (FB 11).

[51] Obie wspólnoty stoj¹ na stanowisku, ¿e zwiastowanie Ewangelii, nabo¿eñ-
stwo, osobista modlitwa, uczestnictwo w Wieczerzy Pañskiej  i s³u¿ba dla
œwiata s¹ centralnymi elementami wszelkiego ¿ycia chrzeœcijañskiego
w Koœciele. Znamiona te sprawiaj¹, ¿e Koœció³ staje siê ¿yw¹ wspólnot¹
chrzeœcijañsk¹, wspólnot¹ wierz¹cych.

[52] Wspólnie akceptujemy biblijne obrazy Koœcio³a jako ludu Bo¿ego, cia³a
Chrystusa i œwi¹tyni Ducha Œwiêtego. Koœció³ chrzeœcijañski nie jest ani
wielkoœci¹ statyczn¹ ani czyst¹ struktur¹ organizacyjn¹. Jest on zgromadze-
niem wierz¹cych, wspólnot¹ duchow¹, œwiêtym ludem Bo¿ym, który ocze-
kuje nadejœcia swojego Pana Jezusa Chrystusa. W Koœciele chrzeœcijanie
wyznaj¹ Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, ciesz¹ siê na Jego przy-
sz³e Królestwo i zwiastuj¹ Ewangeliê ca³emu œwiatu. Od uznania tej misji
jest w zasadzie uzale¿nione samo-rozumienie Koœcio³a.

[53] Przeto podzielamy fundamentalne rozumienie Koœcio³a objaœnione za po-
moc¹ pojêæ biblijnych. Jesteœmy zgodni, ¿e S³owo Bo¿e i poselstwo Ewan-
gelii o Jezusie Chrystusie winny byæ zawsze j¹drem naszego rozumienia
istoty Koœcio³a i jego zadañ.

[54] Wa¿nym aspektem, który wskazuje, jak luteranie i adwentyœci oceniaj¹ siê
wzajemnie jako Koœcio³y, s¹ nasze pogl¹dy na Chrzest i Wieczerzê Pañsk¹.
Luteranom dla prawdziwej jednoœci Koœcio³a wystarcza, ¿e istnieje zgoda
w nauczaniu Ewangelii i sprawowaniu sakramentów (CA VII). Oba te sa-
kramenty maj¹ decyduj¹ce znaczenie dla identyfikacji Koœcio³a. Tak¿e dla
adwentystów wa¿ne s¹ ustanowienia Chrztu i Wieczerzy Pañskiej, nie zaj-
muj¹ one jednak tej samej pozycji w eklezjologii jak u luteranów.
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[55] Nie oznacza to jednak, ¿e adwentyœci deprecjonuj¹ znaczenie Chrztu i Wie-
czerzy Pañskiej. W ich Zasadach Wiary artyku³y dotycz¹ce obu ustanowieñ
(FB 14, 15) nastêpuj¹ bezpoœrednio po artyku³ach o Koœciele (FB 11-13).
Jako czêœæ protestanckiego chrzeœcijañstwa adwentyœci w przypadku Chrztu i
Wieczerzy Pañskiej uwzglêdniaj¹ wiele aspektów teologii reformacyjnej.

[56] Wyznajemy wspólnie, ¿e Chrzest i Wieczerza Pañska znajduj¹ siê w cen-
trum wiary chrzeœcijañskiej manifestuj¹cej siê w Nowym Testamencie.
S¹ one œciœle zwi¹zane ze zbawieniem i odnow¹ ¿ycia w Chrystusie.

[57] W obu Koœcio³ach chrzcimy w imiê Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Jesteœmy
zgodni, ¿e Bo¿e dzia³anie ma istotne znaczenie dla wszelkiego chrzeœcijañ-
skiego rozumienia chrztu. Bóg oferuje dar zbawienia.

[58] Luteranie, zgodnie z praktyk¹ wiêkszoœci Koœcio³ów, chrzcz¹ dzieci. Ad-
wentyœci trzymaj¹ siê konsekwentnie chrztu wierz¹cych przez zanurzenie.
Nasze ró¿ne pogl¹dy teologiczne w sprawie chrztu przypominaj¹ w zasa-
dzie  wiêksze debaty miêdzykonfesyjne na temat ró¿nic wystêpuj¹cych
miêdzy obiema chrzeœcijañskimi tradycjami chrzcielnymi (por. Baptyœci i
luteranie w dialogu, 19901). Dzisiaj uznajemy, ¿e tak chrzest dzieci jak
chrzest wiary maj¹ korzenie, które siêgaj¹ g³êboko i s¹ uznanymi tradycja-
mi w obrêbie znacz¹cych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Luteranie przyznaj¹,
¿e w Nowym Testamencie nie ma wyraŸnego odniesienia do chrztu dzieci.
Jeœli nawet adwentyœci nie akceptuj¹ chrztu dzieci, to jednak uznaj¹ fakt, ¿e
ten rodzaj chrztu jest star¹ i bardzo rozpowszechnion¹ praktyk¹ wœród
chrzeœcijan.

[59] Jesteœmy zgodni, ¿e chrztu nie wolno nigdy oddzielaæ od wiary. Mimo ¿e po-
zostajemy przy naszej ró¿nej praktyce chrzcielnej, to jednak wspólnie po-
twierdzamy, ¿e chrztowi musi towarzyszyæ wiara. Wprawdzie luteranie
stwierdzaj¹, ¿e chrzest  jest wa¿ny tak¿e wówczas, gdy nie towarzyszy mu
wiara (Luter, Du¿y Katechizm IV, 53); mimo to chrzest musi prowadziæ do
wiary, jeœli ma byæ skuteczny. Adwentyœci nauczaj¹, ¿e wiara musi poprze-
dzaæ chrzest.

[60] Luterañskie ksiêgi wyznaniowe potêpiaj¹ ró¿ne praktyki „anabaptystyczne”.
Z przyczyn, które rozwa¿ano ju¿ podczas innych dialogów z udzia³em lutera-
nów (por. Baptyœci i luteranie w dialogu), wiêkszoœæ owych potêpieñ nie
mo¿e siê odnosiæ do dzisiejszych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, które prakty-
kuj¹ chrzest wiary. Artyku³ IX Wyznania Augsburskiego odnosi siê formalnie
do tych Koœcio³ów, lecz tak¿e w tym miejscu luteranie dzisiaj uznaj¹, ¿e
w zeœwiecczonym œwiecie chrzest wiary przypomina tradycyjnym Koœcio³om
chrzeœcijañskim o ich obowi¹zku ³¹czenia osobistej wiary z chrztem.

1 Raport Wspólnej Komisji Œwiatowego Zwi¹zku Baptystów i Œwiatowej Federacji Luterañskiej, SiDE
1996 z. 2 (38), s. 73-100.
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[61] Podczas Wieczerzy Pañskiej tak luteranie jak adwentyœci mówi¹ o obecno-
œci Chrystusa przy stole komunijnym. Luteranie podkreœlaj¹ Jego realn¹ i
cielesn¹ obecnoœæ, adwentyœci natomiast mówi¹ o duchowej obecnoœci
i duchowym doœwiadczeniu, zbli¿aj¹c siê tym samym w pewnym stopniu
do terminologii kalwinistycznej. Jedni i drudzy s¹ zgodni, ¿e Wieczerza
Pañska posiada silny wymiar duchowy, który luteranie nazywaj¹ widzial-
nym S³owem i tajemnic¹ (misterium).

[62] Adwentyœci nauczaj¹: Do przygotowania nale¿¹ autorefleksja, ¿al i wyznanie
grzechów (FB 15). Luteranie zgadzaj¹ siê z tym w pe³ni. U adwentystów
Wieczerzê Pañsk¹ poprzedza pos³uga umywania nóg, która stanowi wyraz
tego przygotowania. W Koœciele luterañskim w sposób paralelny Wieczerza
Pañska zostaje poprzedzona bardzo czêsto wyznaniem grzechów i absolucj¹.

[63] Adwentystyczne samo-rozumienie opiera siê na szerokich podstawach.
Obejmuj¹ one cztery g³ówne elementy: (1) stosunek adwentystów do Refor-
macji, (2) koncepcjê kosmicznej walki miêdzy dobrem a z³em, (3) misjê
i (4) ich wizjê „resztki”. Adwentyœci bardzo ceni¹ Reformacjê. Uwa¿aj¹ siê
za spadkobierców Lutra i innych reformatorów  szczególnie dlatego, ¿e
trzymaj¹ siê wa¿nych zasad Reformacji: sola scriptura, sola gratia, sola
fide, solo Christo. Nauki, które inni mog¹ postrzegaæ jako typowe dla ad-
wentyzmu, rozumiej¹ oni jako kontynuacjê Reformacji w sensie ponowne-
go odkrycia prawdy biblijnej.

[64] Adwentyœci uwa¿aj¹, ¿e sami s¹ czêœci¹ walki miêdzy dobrem a z³em, wal-
ki, która odbywa siê jeszcze dzisiaj. Tê apokaliptyczn¹ wizjê œwiata wy-
wodz¹ z Biblii. W tej perspektywie kieruj¹ siê wiar¹, ¿e œmieræ Jezusa na
Golgocie by³a znakiem zwyciêstwa wskazuj¹cym na ostateczny triumf do-
bra i koniec z³a. Chrystus pos³uguje siê ró¿nymi narzêdziami, które sprzy-
jaj¹ rozwojowi dobra w œwiecie. Adwentyœci uwa¿aj¹ siê za takie narzê-
dzie, chocia¿ nie jedyne.

[65] Trzecim, rozstrzygaj¹cym elementem adwentystycznego samo-rozumienia
jest znaczenie, jakie adwentyœci przywi¹zuj¹ do misji z ewangelizacj¹
w³¹cznie. Inspiruj¹ siê oni wizj¹ z Apokalipsy œw. Jana 14, aby przed po-
wrotem Chrystusa zwiastowaæ odwieczn¹ Ewangeliê wszystkim narodom,
pokoleniom, jêzykom i ludom. Z tego powodu adwentyœci sk³aniaj¹ siê do
myœlenia w wymiarach globalnych i udzielaj¹ misji priorytet.

[66] Adwentystyczne samo-rozumienie wyra¿a siê tak¿e w koncepcji resztki.
Pojêcie to, które ma g³êbokie korzenie biblijne, okreœla grupê, która prze¿y-
³a kryzys (historyczna  resztka). Ale odnosi siê tak¿e do tych, którzy pozo-
stali wierni Panu (wierna lub wierz¹ca resztka). Adwentyœci skupiaj¹ szcze-
góln¹ uwagê na u¿yciu tego pojêcia w Apokalipsie. Uwa¿aj¹ siê za narzê-
dzia Bo¿e w gromadzeniu wiernej resztki. Adwentyœci wierz¹, ¿e do
wiernych i wierz¹cych resztek Boga, których to¿samoœæ jest znana tylko
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Bogu, nale¿¹ chrzeœcijanie z wielu Koœcio³ów na ca³ym œwiecie. S¹ o tym
przekonani, ¿e w ostatnim kryzysie przed powrotem Jezusa wierne i wierz¹-
ce resztki ujawni¹ siê jako ci, którzy wyznaj¹ Chrystusa jako Pana i Zbawi-
ciela, przestrzegaj¹ Bo¿ych przykazañ  i maj¹ wiarê Jezusa.

[67] Chocia¿ koncepcja resztki nie ma umocowania w luteranizmie, to jednak
w tradycji luterañskiej Koœció³ chrzeœcijañski zostaje opisany czêsto za po-
moc¹ wyrazistych pojêæ eschatologicznych. W luterañskim pietyzmie wierzo-
no – i po czêœci ma to miejsce jeszcze dzisiaj – ¿e tylko ma³a trzódka praw-
dziwych wierz¹cych pozostanie wierna Chrystusowi w czasach ostatecznych.

[68] Luteranie doceniaj¹ adwentystyczn¹ próbê zró¿nicowanego podejœcia do
koncepcji resztki. Mo¿liwy punkt porównawczy oferuje artyku³ VIII Wy-
znania Augsburskiego, w którym czyni siê rozró¿nienie miêdzy teologicz-
nym rozumieniem Koœcio³a chrzeœcijañskiego jako wspólnoty wierz¹cych i
œwiêtych a faktyczn¹ sytuacj¹ w tym ¿yciu, w którym wielu fa³szywych
chrzeœcijan /.../ jest pomieszanych z godnymi.

[69] Przeto dla adwentystów i luteranów historyczny Koœció³ nie jest identyczny
ze zgromadzeniem wierz¹cych i œwiêtych lub z wiern¹ i wierz¹c¹ resztk¹.
Poza tym prawdziwych chrzeœcijan mo¿na znaleŸæ we wszystkich Koœcio-
³ach. Potwierdzenie tego stanu rzeczy mo¿e otworzyæ mo¿liwoœci dla sto-
sunków miêdzykoœcielnych. Dla luteranów to wyjaœnienie oznacza tak¿e,
¿e adwentystycznej wizji nie mo¿na zaliczaæ do tych fa³szywych eklezjolo-
gicznych samo-rozumieñ, w których jedna widzialna struktura koœcielna
zostaje zidentyfikowana jako wspólnota wszystkich prawdziwie wierz¹cych
(por. CA VIII). Niezale¿nie od tego nasze Koœcio³y podejmuj¹ trud wyrazi-
stego ukazania Ewangelii i ludu Bo¿ego. Chocia¿ kontury prawdziwego
Koœcio³a s¹ ostatecznie niewidzialne, Koœció³ chrzeœcijañski w pe³nieniu
swojej misji w œwiecie nie powinien pozostaæ niewidzialny. Jako œwiat³o
œwiata (Mt 5,14) winien on byæ widzialny i obecny, gdy¿ zwiastuje Chry-
stusa, który jest prawdziwym œwiat³em, które oœwieca wszystkich (J 1,9).

III. Eschatologia

[70] Tak luteranie jak adwentyœci potwierdzaj¹, ¿e Jezus Chrystus jest oœrodkiem
eschatologii. On jest Panem czasu i przestrzeni i przez swoj¹ œmieræ prze-
b³agaln¹ na krzy¿u  wygra³ decyduj¹c¹ bitwê z mocami z³a i przez to za-
pewni³ ostateczn¹ rekonstrukcjê wszystkich rzeczy. Bóg bowiem postano-
wi³, aby w Nim zamieszka³a ca³a pe³nia i aby przez Niego pojednaæ wszyst-
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ko z sob¹, czy to na ziemi, czy w niebiosach, czyni¹c pokój przez krew jego
krzy¿a (Kol 1,19-20).

[71] Dla tego, kto wierzy w Chrystusa, eschatologia posiada wymiar teraŸniej-
szoœci i przysz³oœci. Cz³owiek, który jest usprawiedliwiony jedynie z ³aski i
jedynie przez wiarê, przeszed³ ju¿ z œmierci do ¿ycia (Kol 3,3) i przebywa
ju¿ z Chrystusem na wy¿ynach niebiañskich (Ef 2,6). Usprawiedliwiony
w ten sposób jest nowym stworzeniem (2 Kor 5,17), wspó³obywatelem
Królestwa Bo¿ego (Ef 2,19) i dzieckiem Bo¿ym (1 J 3,12). Nie ¿yje ju¿ d³u-
¿ej w obawie i niepewnoœci przed Bogiem.

[72] Mimo to chrzeœcijanie ¿yj¹ na prze³omie czasów. Z jednej strony znajduj¹
siê ju¿ w ostatnich dniach (Hbr 1,2), które zaczê³y siê z pierwszym przyj-
œciem Jezusa, z drugiej strony czekaj¹ jeszcze na spe³nienie wszystkich rze-
czy, kiedy Chrystus bêdzie wszystkim we wszystkim. Przeto adwentyœci i
luteranie podkreœlaj¹ nie tylko teraŸniejsz¹ realnoœæ usprawiedliwienia, lecz
tak¿e nadziejê na powrót Jezusa w chwale. Ta b³ogos³awiona nadzieja
(Tt 2,13) odzwierciedla siê w samej nazwie „adwentysta” i jest podzielana
tak¿e przez luteranów, którzy ¿yj¹ w oczekiwaniu na nadejœcie drogiego
ostatniego dnia (Luter, WA Br 9, 175).

[73] Pod wieloma wzglêdami obie wspólnoty w podobny sposób pojmuj¹ histo-
riê zbawienia. Luteranie i adwentyœci nauczaj¹, ¿e historia nie przebiega cy-
klicznie, lecz linearnie, ¿e nie jest zdana na przypadek, lecz zmierza ku
swojemu celowi (telos) – rekonstrukcji w wymiarze kosmicznym. Wiemy
bowiem, ¿e a¿ dot¹d ca³e stworzenie wzdycha i rodzi w bólach (Rz 8,22).

[74] Co siê tyczy eschatologii w wymiarze  indywidualnym luteranie i adwenty-
œci potwierdzaj¹, ¿e œwiadectwo Pisma wskazuje raczej na zmartwychwsta-
nie cia³a ni¿  na nieœmiertelnoœæ duszy.

[75] Jedni i drudzy potwierdzaj¹, ¿e Pismo Œwiête uczy o s¹dzie w kontekœcie
powrotu Chrystusa (2 Tm 4,1), tak jak te¿ o tym mówi starokoœcielne wy-
znanie wiary: [Chrystus] przyjdzie s¹dziæ ¿ywych i umar³ych. „Zap³ata” lub
„spadek”, jaki otrzyma lud Bo¿y w owym czasie, stanie siê jego udzia³em
wy³¹cznie na podstawie zas³ug Chrystusa i w ¿aden sposób nie jest rezulta-
tem jego w³asnych dobrych uczynków. Przyjêcie wiary w Chrystusa, jako
podstawowego warunku uzyskania ¿ycia wiecznego, jest ju¿ w sobie darem
Boga i tajemnic¹. Luteranie nauczaj¹, ¿e pojedynczy cz³owiek nie ma mo¿-
liwoœci opowiedzieæ siê ca³kiem swobodnie za lub przeciw Chrystusowi,
lecz pod tym wzglêdem jest ca³kiem zale¿ny od Boga i Ducha Œwiêtego
(por. Luter, Ma³y katechizm II,6).

[76] W oczekiwaniu na spe³nienie wszystkich rzeczy luteranie i adwentyœci sta-
raj¹ siê z jednej strony unikaæ skrajnoœci wyra¿aj¹cej siê postaw¹ samoza-
dowolenia i obojêtnoœci, z drugiej zaœ strony  przegrzanego oczekiwania na
powrót (Chrystusa). Oba Koœcio³y musia³y stoczyæ batalie z nadgorliwymi
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cz³onkami, którzy ustalali terminy i dokonywali ró¿nych obliczeñ, co nie
sprzyja³o budowaniu Cia³a Chrystusowego. Zamiast takiej postawy luteranie i
adwentyœci opowiadaj¹ siê za ¿yciem wype³nionym aktywn¹ chrzeœcijañsk¹
s³u¿b¹ w tym œwiecie. Jedni i drudzy podkreœlaj¹, ¿e postawa gotowoœci po-
trzebna jest na co dzieñ, przy czym adwentyœci zwracaj¹ szczególn¹ uwagê
na bliskoœæ powrotu Pana. Obie wspólnoty traktuj¹ powa¿nie apele Pisma
Œwiêtego o wiernoœæ i krytyczny dystans wobec panuj¹cej kultury. Jedni i
drudzy wzywaj¹ duchownych i œwieckich do zwiastowania i nauczania, ¿e
nadchodz¹ce Królestwo Bo¿e stanowiæ bêdzie Ÿród³o nadziei i radoœci.

[77] Jako luteranie i adwentyœci d¹¿ymy do zrozumienia biblijnego proroctwa i
cechuje nas zgoda w zakresie ró¿nych zasad interpretacji. Po pierwsze trze-
ba przyj¹æ zasadê, ¿e Pismo Œwiête interpretuje siê samo z siebie. Po drugie
musimy zachowaæ pokorê, gdy wystêpujemy  z twierdzeniem, ¿e znamy
przysz³oœæ. I po trzecie jednoznaczne rozumienie proroctwa jest mo¿liwe
dopiero wówczas, gdy nast¹pi³o jego spe³nienie.  Teraz wam mówiê, zanim
to nast¹pi, abyœcie uwierzyli, kiedy siê to stanie (J 14,29).

[78] Adwentyœci i luteranie podzielaj¹ pewne przekonania dotycz¹ce biblijnej li-
teratury apokaliptycznej. Uwa¿aj¹, ¿e taka literatura jest wa¿na dla studiów,
zwiastowania i nauczania w zakresie ¿ycia chrzeœcijañskiego. Jedni i dru-
dzy uznaj¹, ¿e tego rodzaju literatura, jak w ogóle ca³a Biblia, jest zakorze-
niona w historycznym œrodowisku, i ¿e nie odnosi siê ona tylko do epoki,
w której powsta³a, lecz ma tak¿e do przekazania wa¿ne poselstwo póŸniej-
szym pokoleniom. W odniesieniu do ostatniej ksiêgi biblijnej, Objawienia
(Apokalipsy), luteranie i adwentyœci s¹ zgodni w tym, ¿e centraln¹ postaci¹
tej ksiêgi jest Chrystus i ¿e przedstawia ona walkê miêdzy dobrem a z³em
w formie dramatu kosmicznego.

[79] Mimo godnej uwagi konwergencji miêdzy luteranami i adwentystami w ro-
zumieniu eschatologii, w trakcie naszych dyskusji objawi³y siê wa¿ne ob-
szary, w których nie ma zgody. Ró¿nice te ujawniaj¹ siê bardzo wyraŸnie
przy rozumieniu i interpretacji biblijnej literatury apokaliptycznej.

[80] Wprawdzie obie wspólnoty wierz¹, ¿e historia zmierza do punktu kulmina-
cyjnego i ¿e Pismo Œwiête przygotowuje chrzeœcijan na wydarzenia, które
maj¹ nadejœæ; jednak adwentyœci silniej akcentuj¹ te rzeczy. Piêæ artyku³ów
z ich 27 Zasad Wiary dotyczy tematów eschatologicznych (FB 23 – pos³uga
Chrystusa w œwi¹tyni niebieskiej; FB 24 – powrót Chrystusa; FB 25 –
œmieræ i zmartwychwstanie; FB 26 – tysi¹c lat i koniec grzechu; FB 27 –
nowa ziemia). Natomiast w pismach wyznaniowych luteranizmu istnieje
tylko niewiele wypowiedzi, które wykraczaj¹ poza to, co ju¿ zosta³o po-
twierdzone w starokoœcielnych wyznaniach wiary. Dla adwentystów kwe-
stia historycznej spolegliwoœci Pisma Œwiêtego ma decyduj¹ce znaczenie.
W odniesieniu do profetyzmu s¹ wprawdzie œwiadomi, ¿e takie teksty do-
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piero wówczas mog¹ byæ rzeczywiœcie zrozumiane, gdy siê spe³ni³y, lecz
nie mog¹ zaakceptowaæ pogl¹du, ¿e proroctwo zosta³o napisane ex eventu,
tzn. dopiero wówczas, gdy nast¹pi³y wydarzenia.

[81]  Luteranie s¹ tradycyjnie ostro¿ni w interpretacji literatury apokaliptycznej.
Ksiêgê Objawienia (Apokalipsê) interpretuj¹ raczej nie jako przepowiedniê
szczególnych wydarzeñ historycznych, które mia³y nast¹piæ po napisaniu
tej ksiêgi, lecz sk³aniaj¹ siê do dostrzegania w niej odniesieñ do wydarzeñ,
które mia³y decyduj¹ce znaczenie dla wczesnego Koœcio³a.

[82]   Adwentyœci natomiast widz¹  w literaturze apokaliptycznej Biblii znacz¹cy,
prorocki element. Ksiêgi Daniela i Objawienia mia³y i maj¹ rozstrzygaj¹ce
znaczenie dla adwentystycznego samo-rozumienia. Abstrahuj¹c od tego, ¿e
ksiêgi te przekazuj¹ duchowe i etyczne wartoœci, adwentyœci wierz¹, ¿e Bóg
da³ je z zamiarem zapewnienia ludowi Bo¿emu w ogólnych zarysach wgl¹-
du w dzieje tego œwiata, który zmierza nieustannie w stronê eschatonu,
spe³nienia. Wiedzy tej udzielono nie dla zaspokojenia ciekawoœci, lecz dla
wzmocnienia wiary w Chrystusa jako Pana dziejów.

[83] Tote¿ adwentyœci s¹ przekonani o tym, ¿e Ksiêga Daniela, zgodnie z jej za-
pewnieniem, zosta³a napisana w VI stuleciu przed Chrystusem. W jej opo-
wieœciach dopatruj¹ siê instruktywnej historii, a nie historyjek dworskich.
W zgodzie z rzesz¹ interpretatorów tej ksiêgi – od wczesnego Koœcio³a a¿
po XIX stulecie – nie odnosz¹ „ma³ego rogu” z rozdzia³u 7 i 8 do wyda-
rzeñ, które mia³y miejsce w II stuleciu przed Chrystusem.

[84] Adwentyœci uwa¿aj¹, ¿e symbole, liczby i zwierzêta w ksiêgach Daniela
i Objawienia – w ogólnych zarysach, ale nie w szczegó³ach – ukazuj¹ prze-
bieg dziejów ludzkoœci. Adwentyœci dochodz¹ do tego przekonania, do-
puszczaj¹c Pismo Œwiête do samointerpretacji i uwzglêdniaj¹c historyczny
kontekst ka¿dego dokumentu. Niektórzy adwentyœci mylili siê twierdz¹c, ¿e
bieg historii pojêli nie tylko w ogólnych zarysach, lecz tak¿e w szczegó-
³ach. Czynili zwodnicze wypowiedzi na temat przysz³oœci, któr¹ znaæ mo¿e
tylko Bóg. Adwentyœci d¹¿¹ do unikania takich wypaczeñ. Mimo to s¹
przekonani o tym, ¿e ich historyczna metoda interpretacji jest w³aœciwa.

[85] Z adwentystycznego zainteresowania apokaliptyk¹ wyros³a charaktery-
styczna doktryna eschatologiczna: nauka o s¹dzie przed-adwentowym (FB
23 – Pos³uga Chrystusa w œwi¹tyni niebieskiej). Istot¹ tej nauki jest pogl¹d,
¿e s¹d rozpocz¹³ siê w konkretnym momencie dziejów (1844).  Do tego
przekonania wierz¹cy doszli przez studiowanie Ksiêgi Daniela, Listu do
Hebrajczyków i innych ksi¹g biblijnych.

[86] Wprawdzie tak¿e luteranie przyjmuj¹ chrystologiê, która przedstawia Jezu-
sa jako arcykap³ana (Hbr 7-9).  Nie znajduj¹ jednak biblijnej podstawy dla
nauki, która kieruje siê przekonaniem, ¿e ten Arcykap³an w konkretnym
momencie dziejów najnowszych wszed³ w now¹ fazê swojej pos³ugi.
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Uznaj¹ jednak, ¿e adwentyœci opieraj¹ siê na wypowiedziach biblijnych
i teologicznych.

[87] Adwentyœci podkreœlaj¹, ¿e nauczanie to nie zagra¿a Ewangelii, gdy¿
w przypadku s¹du w œwi¹tyni niebieskiej chodzi o tych, których pewnoœæ
opiera siê na usprawiedliwieniu jedynie z ³aski. Chrystus nie przestaje byæ
orêdownikiem, kiedy podejmuje dzia³ania s¹downicze. Równie¿ sam¹ œwi¹-
tyniê niebiesk¹ trzeba dostrzegaæ raczej w kategoriach jej funkcji ni¿ ze-
wnêtrznego kszta³tu.

[88] To nauczanie jest wa¿ne dla samo-rozumienia adwentystów. Obdarza na-
dziej¹ z powodu perspektywy bliskiego powrotu Jezusa; obdarza pewno-
œci¹, ¿e niebo i ziemia s¹ ze sob¹ zwi¹zane, i ¿e ich Zbawiciel  jest równie¿
ich Orêdownikiem, który pociesza ich obietnic¹, ¿e zamiarem Boga jest do-
prowadzenie trwaj¹cej od dawien dawna walki miêdzy dobrem a z³em do
zwyciêskiego koñca.

[89] Dwie inne adwentystyczne nauki dotycz¹ symboli „Babilonu” i „znamienia
Bestii”. Adwentyœci wierz¹, ¿e pojêcie „Babilon”, jak pos³uguje siê nim
Objawienie, oznacza odstêpstwo, które ujawni³o siê w erze chrzeœcijañskiej
i które osi¹gnie swój punkt kulminacyjny w eschatologicznym odstêpstwie
œwiata chrzeœcijañskiego. Potem uformuje siê polityczny i religijny sojusz,
który spowoduje wielkie przeœladowanie (Ap 13, 15-17).

[90] Adwentyœci identyfikowali historycznie znamiê Bestii z przysz³ym, wymu-
szonym na ca³ym œwiecie przez w³adzê pañstwow¹, œwiêtowaniem niedzieli
w czasach ostatecznych. Nie wierz¹, ¿eby dzisiejsze œwiêtowanie niedzieli
stanowi³o znamiê Bestii, nie wierz¹ tak¿e, ¿eby ci, którzy dzisiaj przestrze-
gaj¹ niedzieli, nosili to znamiê (por. czêœæ I „Prawo”, par. 4).

[91] Ze wzglêdu na brak czasu uczestnicy konsultacji nie mogli zaj¹æ siê dalszy-
mi tematami eschatologii, na przyk³ad takim jak milenium.

[92] Bez wzglêdu na ró¿nice w znaczeniu i rozumieniu eschatologii luteranie i
adwentyœci podkreœlaj¹ swoj¹ wspóln¹ wiarê w Jezusa jako Zbawiciela,
Usprawiedliwiciela i Pana dziejów. Oczekuj¹, ¿e modlitwa Chrystusa o jed-
noœæ Jego naœladowców (J 17, 23) zrealizuje siê w pe³ni, gdy nastanie nad
œwiatem królowanie naszego Pana i jego Mesjasza. I bêd¹ królowaæ na wie-
ki wieków (Ap 11, 15).

Zalecenia

[93] W naszych rozmowach osi¹gnêliœmy znacz¹ce zbli¿enie pogl¹dów w rozu-
mieniu wiary chrzeœcijañskiej. Istniej¹cych ró¿nic doktrynalnych nie chce-
my przemilczeæ. Mimo to s¹dzimy, ¿e naszym Koœcio³om mo¿emy przed-
stawiæ nastêpuj¹ce zalecenia:
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[94] 1. Zalecamy, ¿eby adwentyœci i luteranie uznali wzajemnie, ¿e wspólnota
religijna, któr¹ reprezentuje drugi partner, posiada oparcie  w fundamen-
tach wiary chrzeœcijañskiej. To ogólne uznanie znajduje swój wyraz
w nastêpuj¹cych sprawach szczegó³owych:
a) Zalecamy, ¿eby luteranie w swoim narodowym i regionalnym kontek-

œcie koœcielnym traktowali adwentystów dnia siódmego nie jako sek-
tê, lecz jako Koœció³ wolny i wspólnotê chrzeœcijañsk¹ o œwiatowym
zasiêgu. Zalecenie to ma z jednej strony oparcie w adwentystycznym
rozumieniu chrztu z wody w imieniu Trójjedynego Boga, rozumieniu,
które oznacza dla luteranów, ¿e jest  to chrzest wa¿ny, jak równie¿
z drugiej strony we  wspólnym przekonaniu, ¿e prawdziwych chrze-
œcijan mo¿na te¿ znaleŸæ w innych Koœcio³ach (por. rozdzia³ II, czêœæ
„Eklezjologia”), wizji, która daje siê pogodziæ z CA VIII.

b) Poza tym zalecamy, ¿eby adwentyœci w swoich relacjach z innymi
Koœcio³ami chrzeœcijañskimi starali siê o konsekwentne reprezento-
wanie tego przekonania. Zalecenie to jest odzwierciedleniem SDA
General Conference’s Working Policy [Wytyczne Konferencji Gene-
ralnej Adwentystów Dnia Siódmego] 1997/1998 & O 100, w których
mówi siê jednoznacznie o innych Koœcio³ach chrzeœcijañskich
i w których ka¿da organizacja, która wywy¿sza Chrystusa przed ludŸ-
mi zostaje uznana za czêœæ Boskiego planu ewangelizowania œwiata.
Poza tym zgodnie z adwentystycznym rozumieniem Wieczerzy Pañ-
skiej, luteranie, jako wierz¹cy chrzeœcijanie (FB 15), zostaj¹ zaprosze-
ni do udzia³u w adwentystycznym nabo¿eñstwie komunijnym.

[95] 2. W naszych rozmowach doszliœmy do szeroko rozumianego konsensu od-
noœnie Pisma Œwiêtego jako jedynej podstawy autorytetu koœcielnego
i odnoœnie Chrystusa jako g³owy Koœcio³a. Wyznania wiary i pisma
wyznaniowe s¹ dla luteranów pochodn¹ norm¹ wiary (norma norma-
ta). W analogiczny sposób piœmiennictwo Ellen G. White stanowi au-
torytet, który wywodzi siê z Pisma œw.  i w oparciu o nie musi byæ
sprawdzany.

[96] Na podstawie tego konsensu apelujemy do adwentystów i luteranów, ¿eby
w swoim publicznym nauczaniu i teologicznej edukacji przedstawiali zgod-
nie z prawd¹ i nie polemicznie pogl¹d drugiej wspólnoty religijnej na temat
autorytetu koœcielnego i to w sposób, który jest w zgodzie z samo-rozumie-
niem drugiej strony.

[97] Potwierdzamy ponownie znaczenie dawania priorytetu Pismu Œwiêtego
w zwiastowaniu i ¿yciu codziennym. Osobiste studiowanie Biblii uwa¿amy
za fundamentalny element ¿ycia chrzeœcijañskiego i zachêcamy cz³onków
naszych Koœcio³ów do organizowania spotkañ poœwiêconych wspólnemu
studiowaniu Biblii.
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[98] 3. Aczkolwiek ka¿da wspólnota religijna pragnie zachowaæ w dalszym ci¹-
gu swoj¹ to¿samoœæ i swoje przekonania, mimo to zalecamy podtrzymy-
wanie i pielêgnowanie przez luteranów i adwentystów kontaktów po-
œwiêconych wzajemnej konsultacji.  Przyczyni siê to do pomyœlnoœci ca-
³ego chrzeœcijañstwa, lepszego wzajemnego zrozumienia i bêdzie z
po¿ytkiem dla  ca³ej ludzkoœci. Pewne obszary wspó³pracy w zakresie
dawania wspólnego œwiadectwa narzucaj¹ siê same z siebie, np.:
a) ul¿enie cierpieniom ludzkoœci;
b) zaanga¿owanie na rzecz wolnoœci religijnej;
c) spotkania pastorów i gremiów teologicznych;
d) wspólne spotkania modlitewne;
e) praca towarzystw biblijnych.

[99] 4. Jako kontynuacjê ju¿ zakoñczonych rozmów zalecamy, ¿eby luteranie
i adwentyœci organizowali okazyjne konsultacje dwustronne poœwiêcone
badaniu tematów wzajemnego zainteresowania. Dalej zalecamy, ¿eby
pierwsza taka konsultacja zajê³a siê teologicznymi podstawami i wymia-
rem duchowym naszego œwiêtowania dnia odpoczynku i nabo¿eñstwa,
zw³aszcza w odniesieniu do wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Taka konsul-
tacja winna obejmowaæ szerokie spektrum teologów, pastorów, przywód-
ców koœcielnych i tak¿e œwieckich z obu Koœcio³ów; nale¿a³oby wzi¹æ
pod uwagê równie¿ mo¿liwoœæ zaproszenia innych osób.

[100] 5. Zalecamy Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Konferencji Generalnej
Adwentystów Dnia Siódmego opracowanie planów rozpowszechnienia i
studiowania tego raportu w obu Koœcio³ach, co umo¿liwi cz³onkom obu
wspólnot lepsze zrozumienie pogl¹dów i d¹¿eñ ka¿dej ze stron w zakre-
sie ¿ycia duchowego.

T³umaczenia na podstawie tekstu angielskiego i niemieckiego:
Karol Karski
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KONSULTACJA NA TEMAT
TEOLOGII STWORZENIA

Genewa, Szwajcaria, 28 marca – 1 kwietnia 2004

Europejska Sieæ Wspó³pracy Ekologicznej Chrzeœcijan, prezentowana ju¿
wczeœniej na ³amach Studiów i Dokumentów Ekumenicznych, poœwiêca coraz
wiêcej uwagi teologii stworzenia. W pierwszych latach swojej dzia³alnoœci zaj-
mowa³a siê praktyczn¹ stron¹ wspó³pracy pomiêdzy chrzeœcijanami w dziedzinie
ochrony œrodowiska. Do sieci nale¿y jednak wielu teologów i to oni w³aœnie ape-
lowali o zajêcie siê kwestiami teologicznymi.

Miejsce spotkania

Konsultacja zorganizowana zosta³a przy wspó³pracy z Miêdzynarodowym
Centrum Reformowanym John Knox w Genewie, które w ubieg³ym roku obcho-
dzi³o 50. rocznicê swojej dzia³alnoœci. Centrum to, w Polsce raczej ma³o znane,
uchodzi w Europie za jedno z bardziej prê¿nych oœrodków dzia³añ ekumenicz-
nych. Organizowane s¹ tam kursy, seminaria, konferencje i ró¿norakie spotkania,
których tematyka koncentruje siê na Biblii odczytywanej w kontekœcie dnia dzi-
siejszego oraz na zagadnieniach nowych i wa¿nych dla wspó³czesnego cz³owieka.
Zgodnie z myœl¹ przewodni¹ tego Centrum, jest to miejsce, gdzie zbieraj¹ siê lu-
dzi o ró¿nych korzeniach, jeœli chodzi o miejsce pochodzenia, wiarê i kulturê.

Dlaczego zorganizowano konsultacjê?

W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat zagadnienia ekologiczne coraz czêœciej znaj-
duj¹ siê w polu zainteresowania Koœcio³ów. Czuj¹ siê one jednak bezradne
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w obliczu nowych kwestii, które wymagaj¹ wspólnej, ekumenicznej odpowiedzi,
jak np. zmiany klimatu, stagnacja we wspó³pracy miêdzynarodowej i w podejmo-
waniu niezbêdnych decyzji w sprawach dotycz¹cych œrodowiska przyrodniczego.
Kwestie te stanowi¹ wyzwanie dla teologicznego myœlenia chrzeœcijan i Koœcio-
³ów. Ale nie tylko w zagadnieniach typowo œwieckich pojawi³y siê sprawy wyma-
gaj¹ce reakcji ze strony Koœcio³ów. Równie¿ w samej teologii stworzenia da
siê zauwa¿yæ wiele zmian w interpretacji tradycyjnych w¹tków. Chodzi zw³aszcza
o w¹tki dotycz¹ce relacji cz³owieka do œwiata przyrody. Poszczególne tradycje
chrzeœcijañskie podejmuj¹ takie eko-teologiczne tematy wewn¹trz swoich tradycji,
ale te¿ coraz czêœciej poszukuj¹ mo¿liwoœci wspólnego, ekumenicznego myœle-
nia w kwestiach wci¹¿ nieco prekursorskich w ich zainteresowaniach. W³aœnie
z takiej ekumenicznej potrzeby wspólnego zastanowienia siê nad wyzwania-
mi wspó³czesnej ekoteologii zrodzi³ siê pomys³ zorganizowania omawianej
konsultacji.

Jej g³ównym celem by³o poszukiwanie odpowiedzi na pytania: co rozumie-
my przez „stworzenie”, jak postrzegamy rolê cz³owieka w stworzonym œwiecie,
na czym polega nasza – jako chrzeœcijan – odpowiedzialnoœæ za stworzenia, czy
mo¿na mówiæ o jakimœ szczególnym powo³aniu cz³owieka poœród innych stwo-
rzeñ?

Uczestnicy konsultacji

Organizatorzy zatroszczyli siê o to, by na konsultacji byli obecni chrzeœcijanie
tradycji katolickiej, prawos³awnej i protestanckiej z Europy – nie tylko teologo-
wie ale równie¿ naukowcy zajmuj¹cy siê ekologi¹ i dziedzinami pokrewnymi, dla
których kwestie teologiczne, etyczne i filozoficzne s¹ wa¿ne. Obecni byli chrze-
œcijanie ze Wschodu i Zachodu, zajmuj¹cy siê teologi¹ na uniwersytetach, a tak¿e
ksiê¿a i osoby œwieckie na co dzieñ, praktycznie realizuj¹cy projekty ekologiczne
w swoich parafiach.

Spotkanie mia³o charakter doœæ kameralny, gdy¿ obecnych by³o niewiele po-
nad dwadzieœcia osób. Sprzyja³o to jednak konkretnej pracy, zarówno na forum,
jak i w grupach.

Wœród uczestników spotkania wymieniæ mo¿na takie s³awy teologiczne i eko-
logiczne, jak metropolita John z Pergamonu – teolog prawos³awny, znany od lat
ze swojego ekologicznego zaanga¿owania, prof. Mary Grey z Wielkie Brytanii –
za³o¿ycielka s³ynnego pisma „Ecotheology”, zajmuj¹ca siê eko-feminizmem,
prof. Michael Resenberger z Austrii – specjalizuj¹cy siê w teologii moralnej,
prof. Lukas Vischer, znany teolog oraz wieloletni pracownik Œwiatowej Rady
Koœcio³ów i Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych, prof. Sam Berry,
teolog i ekolog z Uniwersytetu w Oxfordzie.
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Przebieg obrad

Konsultacja dotyczy³a trzech g³ównych tematów:
1. Stworzenie w Starym i Nowym Testamencie,
2. Wspó³czesne rozumienie stworzenia w trzech najwiêkszych tradycjach wyzna-

niowych w Europie – w prawos³awiu, katolicyzmie i protestantyzmie, a tak¿e
nowe podejœcia do teologii stworzenia, jak np. eko-feminizm.

3. Jak mo¿emy odpowiedzieæ na kryzys ekologiczny?
Tematy zosta³y sformu³owane bardzo szeroko, co zdecydowanie utrudnia³o

dyskusjê. Pozwoli³o jednak wskazaæ zagadnienia, których omówienie jest nie-
zbêdne, je¿eli chcemy stworzyæ wspóln¹ ekumeniczn¹ wizjê teologii stworzenia
czy ekoteologii.

Ad. 1. Uczestnicy konsultacji wielokrotnie podkreœlali, ¿e temat „stworze-
nia” ma w Starym i Nowym Testamencie o wiele wiêksze znaczenie, ni¿ teolo-
gowie mieli zwyczaj to przyznawaæ. Najczêœciej skupiali siê oni na interpre-
tacji Biblii, jako œwiadectwie wielkich czynów Boga w historii, a zatem podkre-
œlali wiarê w Boga Zbawcê, natomiast wiarê w Boga Stwórcê traktowali jako
kwestiê dalsz¹, a przyrodê jako t³o czy scenê dla historycznych wydarzeñ
zbawczych. Taka forma interpretacji Biblii traci w ostatnich latach swoich zwo-
lenników.

Podobnie uczestnicy spotkania zauwa¿yli, ¿e dotychczas teologowie, zaj-
muj¹cy siê stworzeniem, koncentrowali siê na pierwszym rozdziale Starego Te-
stamentu, czyli na siedmiodniowym opisie stworzenia. Inne teksty biblijne czyta-
no w œwietle tego w³aœnie creatio prima. Tymczasem mo¿na wskazaæ wiele star-
szych tekstów, które opisuj¹ dzie³o Boga jako creatio continua – ci¹g³e
stwarzanie. Zatem, Bóg nie tylko stwarza ale i utrzymuje swoje stworzenia przy
¿yciu. Stworzenie zatem jest procesem trwaj¹cym nieustannie.

Wa¿nym zagadnieniem poruszanym podczas konsultacji by³o miejsce i rola
cz³owieka poœród wszystkich stworzeñ. Podkreœlono, ¿e teologie stworzenia
wszystkich wyznañ mia³y tendencjê do eksponowania wyj¹tkowej roli cz³owieka
i zapominania wrêcz, ¿e jest on równie¿ jednym ze stworzeñ. Prowadzi³o to do
rozwijania nadmiernie wybuja³ego antropocentryzmu, gdzie liczy³ siê jedynie
Bóg i cz³owiek. Trudno siê dziwiæ, ¿e w ramach sprzeciwu wobec tego typu teo-
logii pojawi³y siê kierunki okreœlane jako biocentryczne, podkreœlaj¹ce, ¿e cz³o-
wiek jest jednym ze stworzeñ i niczym siê od nich nie odró¿nia, jest zwierzêciem
poœród zwierz¹t. Na powstanie tego typu teologii mia³y niema³y wp³yw odkrycia
nauk szczegó³owych. Teologowie obecni na spotkaniu w Genewie stwierdzali, ¿e
z jednej strony cz³owiek jest stworzeniem poœród stworzeñ, a z drugiej jest istot¹
wyj¹tkow¹. O tej wyj¹tkowoœci decyduje Wcielenie i Zmartwychwstanie Chry-
stusa, który sta³ siê cz³owiekiem.
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Debaty na temat miejsca i roli cz³owieka poœród stworzeñ stanowi³y „naj-
gorêtsz¹” czêœæ konsultacji w Genewie. W³aœnie tutaj najlepiej by³o widaæ wy-
znaniowe uwra¿liwienie na konkretne tematy w Biblii. Protestanci podkreœlali
z naciskiem, ¿e cz³owiek jest zarz¹dc¹ powierzonego mu przez Boga daru, czyli
zarz¹dc¹ wszystkich stworzeñ, który ma prawo podporz¹dkowywaæ sobie œwiat
i go przetwarzaæ, gdy¿ takie otrzyma³ polecenie od Boga. Oczywiœcie, nie zarz¹-
dzaæ w sposób samowolny lecz wed³ug praw danych przez Boga. Prawos³awni
eksponowali rolê cz³owieka jako kap³ana, którego najwa¿niejszym zadaniem jest
ofiarowywanie Bogu daru z dziêkczynieniem i mi³oœci¹. Katolicy z kolei przywo-
³ali metaforê cz³owieka jako wspó³pracownika Boga w dziele stwarzania i zba-
wiania. Trudno wybraæ najw³aœciwsz¹ metaforê. Ka¿da z nich ma swoje podsta-
wy w Piœmie Œwiêtym i w teologii poszczególnych wyznañ. Teologowie zgodnie
zauwa¿ali, ¿e w³aœnie w dyskusji na temat miejsca i roli cz³owieka poœród stwo-
rzeñ istnieje najwiêksze zbli¿enie ich stanowisk.

Ad. 2. Tradycje wyznaniowe w Europie rozwinê³y nowe perspektywy w swo-
im myœleniu na temat stworzenia. Chocia¿ ich dotychczasowy dorobek teologicz-
ny zdecydowanie siê ró¿ni, to jednak uda³o siê dojœæ do wielu wspólnych wnio-
sków w dziedzinie teologii stworzenia. Okaza³o siê, ¿e temat „stworzenie”, pomi-
mo ró¿nych akcentów, stanowi wspóln¹ p³aszczyznê dla ruchu ekumenicznego.
To nowe myœlenie w teologii stworzenia inspirowane jest w wielu krajach przez
dyscypliny teologiczne, które w ostatnich latach rozwijaj¹ siê w szybkim tempie,
jak np. eko-feminizm.

Ca³odzienna debata na temat nowych perspektyw czy nowych akcentów w teo-
logiach stworzenia poszczególnych wyznañ zaowocowa³a wskazaniem tematów,
które dla tych teologii s¹ szczególnie wa¿ne w ostatnich latach. Pierwszym i pod-
stawowym tematem jest: stworzenie a ewolucja. Idea ewolucji by³a – i czêsto
wci¹¿ jest – postrzegana jako niezgodna z chrzeœcijañsk¹ wiar¹ w Boga Stwórcê.
Tymczasem – jak stwierdzili teologowie obecni na spotkaniu – jest ona ca³kowi-
cie zgodna z chrzeœcijañsk¹ wiar¹, je¿eli bêdziemy widzieli stworzenie jako cre-
atio continua, a nie tylko jako creatio prima.

Kolejnym, wci¹¿ ¿ywym tematem w teologii jest stworzenie cz³owieka na ob-
raz i podobieñstwo Bo¿e. Ten wyj¹tkowy sposób stworzenia cz³owieka nie ozna-
cza nadania jego biologicznej kondycji jakiegoœ szczególnego statusu. Uczestnicy
konsultacji podkreœlili, ¿e ta wyj¹tkowoœæ dotyczy powo³ania cz³owieka, który
wezwany jest do tego, by poœród stworzeñ odpowiedzialnie sprawowaæ swoj¹
wolnoœæ.

Jako kolejny, wa¿ny temat wskazano etykê ekologiczn¹. Z przykroœci¹ stwier-
dzono, ¿e teologowie wszystkich wyznañ niezbyt dobrze radz¹ sobie z tym tema-
tem. G³ówny powód jest taki, ¿e dotychczasowe systemy etyczne zajmowa³y siê
jedynie cz³owiekiem, a zwierzêta i roœliny traktowa³y w kategoriach utylitarnych.
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Tymczasem jeœli wzi¹æ pod uwagê szersz¹ teologiczn¹ wizjê, w której wszystkie
stworzenia zmierzaj¹ ku Bogu, a nie tylko cz³owiek, to niezbêdne jest stworzenie
innej etyki, w której ca³a przyroda uzyska inne, ni¿ tylko utylitarne, znaczenie.
Próby stworzenia takiej etyki ekologicznej, o silnych podstawach teologicznych,
ju¿ istniej¹. Wydaje siê jednak, ¿e w tej dziedzinie trzeba jeszcze wiele czasu, by
wra¿liwoœæ cz³owieka poszerzyæ o wymiar chocia¿by tylko zwierzêcy.

Ad. 3. Dzisiejszy œwiat nie przypomina tego, który opisuje Biblia. Panowanie
cz³owieka nad œwiatem, zw³aszcza œwiatem przyrody jest widoczne na ka¿dym
kroku. Efekty tego panowania, powszechnie zwane jako kryzys ekologiczny, do-
magaj¹ siê szybkiej reakcji. Czy chrzeœcijanie maj¹ coœ do powiedzenia w tej sy-
tuacji kryzysu? Czy z ich wiary wyp³ywa jakieœ szczególne przes³anie do œwiata?

Ostatnie trzy dziesiêciolecia pokaza³y, ¿e Koœcio³y maj¹ wiele do powie-
dzenia, jeœli chodzi o sposoby przeciwdzia³ania kryzysowi ekologicznemu. Jed-
nak obserwuj¹c wspó³czesne poczynania Koœcio³ów mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
doœwiadczaj¹ one podobnego impasu w tej dziedzinie, jak rz¹dy pañstw. Na
p³aszczyŸnie rz¹dowej wszystko, co mo¿na by³o zrobiæ – zrobiono. Tzn. opraco-
wano i wprowadzono w ¿ycie doœæ dobre prawo s³u¿¹ce poszanowaniu zasobów
przyrodniczych i nie marnotrawieniu dóbr. Stan œrodowiska w wielu krajach siê
poprawi³. A jednak nikt nie odwa¿y siê powiedzieæ, ¿e pañstwa czy gospodarki,
czy spo³eczeñstwa rozwijaj¹ siê w sposób zrównowa¿ony. W³aœciwie oprócz tych
widocznych, powierzchownych efektów w stanie œrodowiska przyrodniczego i to
w niektórych tylko krajach, wszystko pozosta³o bez zmian.

Impas, jaki jest udzia³em miêdzynarodowych cia³ decyzyjnych, charakteryzo-
wa³ równie¿ nasze spotkanie. Mówiliœmy o potrzebie stosowania zasad: prewen-
cji, subsydiarnoœci i solidarnoœci, jakie s¹ czêœci¹ katolickiego – zw³aszcza – na-
uczania spo³ecznego, o potrzebie zmian w stylach ¿ycia, o naszej chrzeœcijañskiej
odpowiedzialnoœci za stworzenia. W naszych dyskusjach wci¹¿ pojawia³o siê, ¿e
to my, chrzeœcijanie powinniœmy ¿yæ ¿yciem bardziej przyjaznym œrodowisku.
Ale to „my chrzeœcijanie”, to ogólnie ca³a grupa, a nie my, indywidualni, zgroma-
dzeni w Genewie, mamy zmieniæ swój styl ¿ycia. Mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie,
¿e niemal¿e wszyscy obecni w Genewie s¹ ca³kowicie przekonani, ¿e ¿yj¹ w spo-
sób bardzo przyjazny œrodowisku i oni ju¿ zmian wprowadzaæ nie potrzebuj¹.
Raczej to innych chrzeœcijan trzeba do tego namówiæ.

Zupe³nie tak samo jest na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej. Bogate kraje s¹
przekonane, ¿e ze swojej strony zrobi³y wszystko, by chroniæ œrodowisko przy-
rodnicze, teraz trzeba tylko inne kraje przekonaæ i wyegzekwowaæ od nich bar-
dziej przyjazne œrodowisku zachowania. I w jednym, i w drugim przypadku
przedmiotem (czy odbiorc¹) dzia³añ jest ktoœ inny, a nie my sami. Czy¿ mo¿na
siê dziwiæ, ¿e w kwestii zrównowa¿onego rozwoju spo³eczeñstw doœwiadczamy
tak wielkiego impasu?



92

KONSULTACJA NA TEMAT TEOLOGII STWORZENIA

Jak wspomnia³am, co mo¿na by³o zrobiæ na zasadzie udzielenia pierwszej po-
mocy œrodowisku – zrobiono. Teraz potrzeba radykalnych decyzji na ró¿nych po-
ziomach. Rz¹dy pañstw musz¹ radykalnie zmieniæ formê gospodarki. Natomiast
chrzeœcijanie musz¹ zrozumieæ i zaakceptowaæ radykalizm Ewangelii, w której
zapisano: „Jeœli chcesz byæ doskona³y, idŸ, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubo-
gim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie. Potem przyjdŸ i chodŸ za Mn¹!” Gdy m³o-
dzieniec us³ysza³ te s³owa, odszed³ zasmucony, mia³ bowiem wiele posiad³oœci (Mt
19,21-22).

Konsultacja w Genewie zakoñczy³a siê przygotowaniem dokumentu koñ-
cowego – Memorandum. Zosta³o ono przes³ane do w³adz Europejskiej Sieci Eko-
logicznej Chrzeœcijan i stanie siê przedmiotem obrad na kolejnym zgromadzeniu
tej Sieci, które zaplanowano na maj 2005 roku. Nastêpnie zostanie przes³ane do
Koœcio³ów chrzeœcijañskich w Europie z nadziej¹, ¿e stanie siê inspiracj¹ do dal-
szej refleksji i dzia³añ w Koœcio³ach oraz w grupach i ruchach zwi¹zanych z Ko-
œcio³ami.

Jadwiga Leœniewska
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DOKUMENTY NA TEMAT
JEDNOŒCI KOŒCIO£A

(2)
TRZECIA ŒWIATOWA KONFERENCJA

DO SPRAW WIARY I USTROJU KOŒCIO£A

Lund, Szwecja, 15–28 sierpnia 1952

I. S³owo do Koœcio³ów

1. Koœcio³y nasze wys³a³y nas do Lund, abyœmy wspólnie zbadali, jak wielka jest
jednoœæ, która ju¿ istnieje miêdzy naszymi Koœcio³ami w dziedzinie wiary,
ustroju koœcielnego i kultu, i jak mo¿emy siê zbli¿yæ do pe³nej jednoœci, któr¹
przewiduje dla nas Bóg. Dziêkujemy Panu Koœcio³a za to, co zdzia³a³ wœród
nas, gdyœmy rozmawiali i wspólnie siê modlili, i za to, ¿e Koœcio³y w niektó-
rych czêœciach œwiata zbli¿aj¹ siê do siebie w widzialny sposób. Ka¿dy z nas
wiele odkry³ w innych Koœcio³ach, ale nad nasz¹ bezradnoœci¹ z powodu nie-
przezwyciê¿alnych ró¿nic góruje wdziêcznoœæ za ró¿norodne przejawy ³aski
Bo¿ej, której dzia³anie dostrzegamy w ¿yciu Koœcio³ów na ca³ym œwiecie.

2. WyraŸnie poznaliœmy, ¿e nie uczynimy rzeczywistego postêpu na drodze do jed-
noœci, jeœli stale bêdziemy siê zajmowaæ porównywaniem ró¿nych pogl¹dów na
istotê Koœcio³a i na tradycjê, którym pogl¹dy te s¹ podporz¹dkowane. Na nowo
odkryliœmy prawdê, ¿e tylko wówczas, gdy zbli¿amy siê do Chrystusa, zbli¿amy
siê do siebie. Dlatego, nie bacz¹c na nasze roz³amy, musimy przedrzeæ siê do
g³êbszego i bogatszego zrozumienia tajemnicy, jak¹ jest, dana przez Boga, jed-
noœæ Chrystusa z Jego Koœcio³em. Musimy coraz lepiej rozumieæ, ¿e oddzielne
drogi naszych Koœcio³ów w historii maj¹ sens dopiero wówczas, gdy patrzymy
na nie z perspektywy dzia³ania Bo¿ego wœród ca³ego Jego ludu.
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3. Osi¹gnêliœmy obecnie decyduj¹cy punkt w naszych rozmowach ekumenicz-
nych. W miarê, jak lepiej siê poznawaliœmy, nasze oczy zaczyna³y dostrzegaæ
bolesne i g³êbokie roz³amy, ale i nasz¹ jednoœæ. Jednoœæ w tym stopniu, w ja-
kim mog³y j¹ wspólnie prze¿yæ Koœcio³y, musi teraz znaleŸæ lepszy swój wy-
raz. Wiara w Jeden Koœció³ Chrystusa nie uzupe³niona czynami pos³uszeñstwa
jest martwa. Istniej¹ takie prawdy o istocie Boga i Jego Koœciele, które na za-
wsze pozostan¹ dla nas niedostêpne, jeœli nie podejmiemy wspólnego dzia³a-
nia, zgodnego z jednoœci¹, któr¹ ju¿ posiadamy. Przeto zwracamy siê z usiln¹
proœb¹ do naszych Koœcio³ów, aby zbada³y, czy manifestuj¹c jednoœæ ludu Bo-
¿ego czyni¹ naprawdê wszystko, co powinny. Koœcio³y nasze powinny siê za-
stanowiæ nad tym, czy naprawdê zawsze okazuj¹ gotowoœæ nawi¹zania dialogu
z innymi Koœcio³ami i czy nie mog³yby dzia³aæ wspólnie we wszystkich spra-
wach, z wyj¹tkiem tych, które ze wzglêdu na g³êbokie ró¿nice przekonañ –
zmuszaj¹ je do indywidualnego dzia³ania? Czy nie musia³yby te¿ uznaæ faktu,
¿e czêsto, zamiast wspólnie sk³adaæ œwiadectwo o wy³¹cznym panowaniu
Chrystusa – który gromadzi swój lud ze wszystkich narodów, ras i jêzyków –
ulega³y œwieckim w³adzom i wp³ywom, sk³aniaj¹cym je do podzia³ów?

4. Pos³uszeñstwo wobec Boga wymaga, aby Koœcio³y szuka³y jednoœci, gdy wy-
pe³niaj¹ swe zadanie misyjne w œwiecie. Wszyscy przyczyniliœmy siê do tego,
¿e poselstwo chrzeœcijañskie, g³oszone szerokim rzeszom ludzkim, nie przy-
nios³o zamierzonego wyniku. A my w³aœnie jesteœmy zobowi¹zani zwiastowaæ
im jedn¹ Ewangeliê i manifestowaæ jednoœæ Koœcio³a.

5. Tu w Lund czêsto mieliœmy na ustach s³owo „skrucha”. Skrucha ³¹czy siê z go-
towoœci¹ do poddania siê os¹dowi – os¹dowi Pana, któremu jest dana w³adza
przesiewania rodzaju ludzkiego i gromadzenia rozproszonych dzieci Bo¿ych
tak, aby stanowi³y jedno. Oczekujemy Jego ostatecznego triumfu przy koñcu
dziejów. Jednak¿e Bóg w swoim mi³osierdziu daje nam równie¿ za naszych
dni, tu i teraz, znaki przypominaj¹ce o s¹dzie, które s¹ zarazem wezwaniami
do nowego i aktywnego pos³uszeñstwa. Z pewnoœci¹ ani chwili d³u¿ej nie mo-
¿emy pozostawaæ œlepi na znaki naszych czasów i g³usi na Jego S³owo.

6. Pan mówi jeszcze raz: Kto nie zbiera ze mn¹, rozprasza.

II. Chrystus i Jego Koœció³

7. Wierzymy w Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umi³owa³ Koœció³ i ofiaro-
wa³ siê zañ, i doprowadzi³ go do trwa³ej jednoœci ze sob¹. Poniewa¿ wierzymy
w Jezusa Chrystusa, wierzymy równie¿ w Koœció³ jako Cia³o Chrystusowe.
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1.

8. Wyznajemy, ¿e bez Chrystusa jesteœmy zgubieni i ¿e bez Niego jesteœmy wy-
dani si³om grzechu i œmierci: ale Bóg nie wyda³ nas na pastwê si³ zguby. Da³
nam i wszystkim ludziom Swego Jednorodzonego Syna jako Zbawiciela i Od-
kupiciela. Przez Swoje ¿ycie, Swoj¹ mêkê, œmieræ i zmartwychwstanie Jezus
Chrystus jako mocarny Zwyciêzca pokona³ grzech i œmieræ, obróci³ wniwecz
bezbo¿ne si³y i wyzwoli³ nas. Jeœli wierzymy w Jezusa Chrystusa, te si³y nie
maj¹ ju¿ w³adzy nad nami. Podlegamy zatem nowemu Panu. Naszym Panem
jest Jezus Chrystus.

9. On bowiem, bior¹c na siebie cia³o, umieraj¹c i zmartwychwstaj¹c, zjednoczy³
siê z cz³owiekiem w jego wyobcowaniu siê i ¿yciu pod s¹dem Bo¿ym, a po-
kutuj¹c za winy cz³owieka uœwiêci³ now¹ drogê, na której cz³owiek, pojedna-
ny z Bogiem, mo¿e ¿yæ w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Przez Niego
Bóg pozwoli³ zgubionej ludzkoœci zacz¹æ od nowa, poniewa¿ wraz z Jezusem
Chrystusem, który umar³ i powsta³ z martwych, umieraj¹ i powstaj¹ do nowe-
go ¿ycia wszyscy, którzy weñ wierz¹.

10. Jezus Chrystus jest Królem nowego Ludu Bo¿ego. Jest g³ównym kamieniem
wêgielnym, na którym ca³y gmach, dobrze skonstruowany, wyrasta w œwi¹ty-
niê w Panu. Jest G³ow¹ Koœcio³a, który jest Jego Cia³em. Przez swego Ducha
Jezus Chrystus jest sam obecny w swoim Koœciele. Chrystus ¿yje w swoim
Koœciele, a Koœció³ ¿yje w Chrystusie. Chrystusa nie ma bez Jego Koœcio³a;
Koœcio³a nie ma bez Chrystusa. S¹ nierozdzielnie z³¹czeni ze sob¹, Król i
Jego lud, zwornik i œwi¹tynia, G³owa i Cia³o. Jako cz³onki Jego Cia³a zostali-
œmy zjednoczeni z Nim we wspólnocie Jego ¿ycia, œmierci i zmartwychwsta-
nia, Jego mêki i Jego chwa³y. To bowiem, co dotyczy Chrystusa, dotyczy
równie¿ Jego Cia³a. To, co siê w sposób wyj¹tkowy wydarzy³o z Chrystu-
sem, Jego jedyna i niepowtarzalna œmieræ i zmartwychwstanie dla nas, wyda-
rza siê tak¿e na swój sposób z Koœcio³em jako Jego Cia³em. Tak, jak Koœció³
staje siê uczestnikiem ukrzy¿owanego Cia³a Chrystusa, tak te¿ jest mu dane
uczestniczyæ w zmartwychwsta³ym Ciele tego samego Pana. Oznacza to, ¿e
Koœció³ jest wezwany do kontynuowania misji Jezusa Chrystusa na œwiecie,
tak ¿e droga Chrystusa jest drog¹ Jego Koœcio³a.

2.

11. Na podstawie apostolskiego œwiadectwa o Jezusie Chrystusie, Panu Koœcio³a,
i pos³uszni Mu, staramy siê poprzez podzia³y Koœcio³a na ziemi dotrzeæ do
wspólnej wiary w jednego Pana. Wychodz¹c z jednoœci Chrystusa staramy
siê zrozumieæ jednoœæ Koœcio³a na ziemi, a wychodz¹c z jednoœci Chrystusa i
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Jego Cia³a szukamy sposobów urzeczywistnienia tej jednoœci w obecnym
stanie naszych podzia³ów na Ziemi.

12. S¹dzimy, ¿e wiele naszych ró¿nic wyrasta z b³êdnej antytezy miêdzy bytem
Koœcio³a w Chrystusie a jego misj¹ na ziemi, oraz z nieumiejêtnoœci patrze-
nia na Koœció³ w œwietle faktu, ¿e Jezus Chrystus jest Bogiem i cz³owiekiem,
i w œwietle Jego œmierci i zmartwychwstania. W nastêpnych paragrafach bê-
dziemy siê staraæ:
(1) mówiæ o naturze Koœcio³a w kategoriach ruchu dwukierunkowego (¿e jest

wzywany ze œwiata i pos³any na œwiat), przez który to ruch Koœció³ stale
wrasta w Jezusa Chrystusa, swoj¹ G³owê;

(2) mówiæ o Koœciele jako nowym stworzeniu, któremu – podczas gdy nadal
¿yje na ziemi jako wspólnota grzeszników, którym odpuszczono winy,
oczekuj¹c zbawienia cia³a – dano ju¿ uczestniczyæ w nowym ¿yciu zmar-
twychwsta³ego Chrystusa.

Wiara Koœcio³a w Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego

13. W swej wiekuistej mi³oœci Ojciec pos³a³ swego Syna, aby zbawi³ stworzenie
od grzechu i œmierci. W Jezusie Chrystusie Syn Bo¿y sta³ siê Cz³owiekiem.
S³owem i czynem g³osi³ na ziemi nadejœcie Królestwa Bo¿ego, zg³adzi³
grzechy œwiata na Krzy¿u, powsta³ z martwych, wst¹pi³ do nieba, na tron
swego Królestwa, po prawicy Boga. W Zielone Œwiêta zes³a³ swego Ducha
na Koœció³, daj¹c wszystkim, którzy wierz¹ w Jezusa Chrystusa, moc, by
siê stali dzieæmi Bo¿ymi. Zamieszkuj¹c w swym Duchu, Jezus Chrystus
mieszka poœród swego Koœcio³a. Jako Pan i Król przyjdzie znowu s¹dziæ
¿ywych i umar³ych i dope³niæ wiekuistego Królestwa Bo¿ego w ca³ym
stworzeniu.

Natura i misja Koœcio³a

14. (a) Pan nasz Jezus Chrystus, przez swoje S³owo i Ducha, wzywa swój Koœció³
ze œwiata. Przebacza grzechy, wyzwala ludzi spod w³adzy si³ zag³ady i na
tym niepewnym œwiecie gromadzi jeden Lud Bo¿y, wspólnotê sprawiedli-
wych i uœwiêconych, którzy zamieszkaj¹ w niebie i bêd¹ ¿yæ z Chrystu-
sem w Bogu.

15. (b) Jezus Chrystus przez swoje S³owo i Ducha posy³a swój Koœció³ na œwiat,
aby by³ sol¹ ziemi i œwiat³em œwiata. Jako Prorok, Kap³an i Król pozwala
wiêc uczestniczyæ swemu Koœcio³owi w swojej pos³udze pojednania, na-
k³aniaj¹c go moc¹ swej mi³oœci do udzia³u w Jego mêce  dla zbawienia
œwiata i daj¹c mu przez swego Ducha w³adzê g³oszenia Ewangelii zbawie-
nia wszystkim narodom, wzywania ich do pos³uszeñstwa woli Bo¿ej we
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wszystkich dziedzinach ¿ycia politycznego, spo³ecznego i kulturalnego, i
do prowadzenia w warunkach podzia³u œwiata ¿ycia jako jeden Lud Bo¿y,
tak aby przez jego œwiadectwo Jezus Chrystus móg³ dzia³aæ wœród ludzi
jako Zbawiciel i zgromadziæ wszystkich ludzi pod swym panowaniem
jako Pan i Król œwiata.

16. (c) Wzywaj¹c i posy³aj¹c swój Lud, udzielaj¹c mu wielorakich darów ducho-
wych, aby móg³ sprawowaæ s³u¿bê, Jezus Chrystus buduje swój Koœció³
jako ¿yw¹ Œwi¹tyniê Boga. Zatem w Koœciele jako Ciele Chrystusowym
sprawmy, by wszystko ros³o ku temu, który jest G³ow¹ – ku Chrystusowi.
Z Niego ca³e Cia³o – zespalane i utrzymywane w ³¹cznoœci dziêki ca³ej
wiêzi umacniaj¹cej ka¿dy z cz³onków stosownie do jego miary – przyczy-
nia sobie wzrostu dla budowania siebie w mi³oœci (Ef 4, 15-16).

Koœció³ miêdzy pierwszym a ostatnim
przyjœciem Chrystusa

17. (a) Jednoczeœnie Koœció³ jest wspólnot¹ grzeszników, którym odpuszczono
winy, gorliwie wygl¹daj¹cych i cierpliwie oczekuj¹cych ostatecznego
wype³nienia zbawienia. Wspólnota ta jest nadal ludem pielgrzymuj¹cym
w obcej ziemi, tak ¿e ca³e jej ¿ycie i praca na ziemi s¹ niepe³ne. Bezbo¿-
ne moce i si³y wci¹¿ panosz¹ siê zastraszaj¹co w ca³ym stworzeniu, stara-
j¹c siê wprowadziæ zamieszanie w Koœciele i zniweczyæ jego misjê. Ko-
œció³ jednak nadal ¿yje i dzia³a moc¹ Jezusa Chrystusa.

18. (b) Na koñcu tej pielgrzymki Jezus Chrystus, Ukrzy¿owany i Zmartwych-
wsta³y, przyjdzie znowu, by spotkaæ siê ze swym Koœcio³em w celu wy-
pe³nienia dzie³a zbawienia i s¹du. Ze wszystkich ludów i z wszystkich
wieków zgromadzi swój w³asny lud, który oczekuje Jego przyjœcia i no-
wego nieba i nowej ziemi; dope³ni On wtedy zjednoczenia Chrystusa
z Jego Koœcio³em w wiekuistym Królestwie Bo¿ym.

19. (c) Przez zamieszkiwanie Ducha Œwiêtego nowy przysz³y wiek jest ju¿
obecny, a przez zjednoczenie ze zmartwychwsta³ym Jezusem Chrystu-
sem Koœcio³owi na ziemi jest ju¿ dane uczestniczyæ w potêdze zmar-
twychwstania. Koœció³ Jezusa Chrystusa w historii jest zarazem zgroma-
dzeniem grzeszników i nowym stworzeniem, bowiem chocia¿ ¿yje
i dzia³a w warunkach niepewnoœci i wyobcowania na tym œwiecie, i
podlega równie¿ jego podzia³om, to jednak zasadniczo nale¿y do nowe-
go wieku i nowego stworzenia. Jako taki Koœció³ jest wzywany do sta-
³ej odnowy, do wyrzeczenia siê starego ¿ycia i, przez odnowê ducha,
 do pojednania z Chrystusem, oczekuj¹c niezale¿nie od swych histo-
rycznych form pe³nego ujawnienia swojej nowej istoty w przychodz¹-
cym Panu.
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3.

20. Staraliœmy siê ukazaæ w tych krótkich paragrafach nierozdzielny stosunek
miêdzy Chrystusem a Jego Koœcio³em. Do takich przekonañ na temat Ko-
œcio³a doprowadzi³a nas nasza wiara w Jezusa Chrystusa i wspólna nam ak-
ceptacja autorytetu Pisma Œwiêtego. Nie mo¿emy budowaæ jednego Koœcio-
³a, zrêcznie dopasowuj¹c do siebie swoje podzielone dziedzictwo. Mo¿emy
wzrastaæ razem ku pe³ni i jednoœci w Chrystusie tylko przez pojednanie
z Nim, który jest G³ow¹ Cia³a i Panem swego ludu. Objawia On swoj¹ pe³-
niê, aczkolwiek tylko w u³amkowy sposób, przez dary, które nam da³ nawet
w warunkach naszego podzia³u. Gdy tylko dwóch lub trzech zbierze siê
w Imiê Jego, On jest miêdzy nimi. Kiedy tylko ludzie spotykaj¹ siê pos³uszni
Chrystusowi, poznaj¹ Go. Mo¿na Go znaleŸæ poœród tych, od których jeste-
œmy oddzieleni, i poœród tych, do których jesteœmy pos³ani.

21. Poddaj¹c siê w swoich Koœcio³ach Jego s¹dowi i okazuj¹c Mu pos³uszeñstwo,
kiedy nas wzywa i kiedy nas posy³a, powinniœmy wiedzieæ, ¿e nie zdo³amy
zademonstrowaæ swojej jednoœci i uczestniczyæ w Jego pe³ni, jeœli siê nie
zmienimy. Niektórzy z nas, ci, co byli przekonani, ¿e to oni maj¹ prawdziwy
ustrój i prawdziwe sakramenty, stwierdz¹, ¿e s¹ wzywani do zapewnienia
w³aœciwego miejsca g³oszeniu S³owa ¯ywego. Ci, którzy zaniedbali sakra-
menty, stan¹ w obliczu Tego, który pokornie przyj¹³ chrzest oraz ³ama³ chleb
i dawa³ piæ z kielicha, abyœmy stali siê uczestnikami Jego mêki i œmierci. Ci,
którzy starali siê ukazywaæ chwa³ê Koœcio³a jako Cia³a i Oblubienicy Chry-
stusa, bêd¹ oceniani miar¹ jego prostoty i chêci s³u¿enia, Koœcio³y, które
przywi¹zywa³y niewielk¹ wagê do Jego modlitwy, aby ludzie zobaczyli jed-
noœæ Jego ludu, zostan¹ wezwane do przyswojenia sobie tej Jego modlitwy.
Koœcio³y pe³ne samozadowolenia w obliczu podzia³ów rasowych w Ciele
Chrystusa zostan¹ przywiedzione do skruchy przez Tego, w którym niewol-
nik i wolny, ¯yd i poganin, Grek i barbarzyñca stanowi¹ jedno. Koœcio³om,
które jednostronnie podkreœla³y, ¿e Bóg w swym Koœciele daje siê ludziom,
przypomni siê, ¿e Chrystus jako cz³owiek ofiarowa³ siê Ojcu. Tym, którzy
zawsze ogl¹daj¹ siê wstecz i nagromadzili wiele cennego baga¿u eklezja-
stycznego, poka¿e siê zapewne, ¿e pielgrzymi musz¹ podró¿owaæ bez obci¹-
¿enia, i ¿e, jeœli mamy ostatecznie uczestniczyæ w wielkiej Uczcie, musimy
wyzbyæ siê du¿ej czêœci swoich skarbów. Koœcio³y osiad³e i pewne siebie
musia³y znowu us³yszeæ o serdecznej trosce Pana o owczarniê bez pasterza i
dowiedzieæ siê, ¿e jeœli siê chce byæ Jego Koœcio³em, to trzeba uczestniczyæ
w Jego misji obejmuj¹cej œwiat. Koœcio³y zbytnio zadomowione w œwiecie
zostan¹ odwo³ane ze œwiata. Koœcio³y zajête zbytnio w³asn¹ pobo¿noœci¹ czy
w³asnym przetrwaniem zobacz¹ znów Chrystusa jako Tego, który identyfiko-
wa³ siê z pozbawionymi praw i uciskanymi.
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22. Nie mo¿emy wiedzieæ o wszystkim, co zostanie przed nami odkryte, gdy
wspólnie spojrzymy na Tego, który jest G³ow¹ Cia³a. Nam w naszych ró¿-
nych Koœcio³ach ³atwo myœleæ o tym, czego powinni siê nauczyæ nasi od³¹-
czeni bracia. Mi³oœæ Chrystusa zwiêkszy nasz¹ gotowoœæ dowiedzenia siê,
czego On mo¿e nas nauczyæ za ich poœrednictwem. Prawda, której siê bê-
dziemy trzymaæ, brzmi, ¿e poniewa¿ Chrystus jest G³ow¹ i Panem Koœcio³a,
to Jego droga jest drog¹ Koœcio³a. On wzywa, On posy³a, On s¹dzi. Kszta³t
Jego ¿ycia to kszta³t ¿ycia Koœcio³a. Tajemnica Jego ¿ycia to tajemnica ¿ycia
Koœcio³a.

4.

Zalecenie

23. W swojej pracy doszliœmy do przekonania, ¿e decyduj¹ce znaczenie dla po-
stêpów ruchu ekumenicznego ma traktowanie nauki o Koœciele w œcis³ym
zwi¹zku zarówno z nauk¹ o Chrystusie, jak i z nauk¹ o Duchu Œwiêtym.
Uwa¿amy, ¿e powinno to znaleŸæ siê na pierwszym miejscu w przysz³ej pra-
cy tego ruchu, i kierujemy takie zalecenie do Komisji „Wiara i Ustrój” i do
jej Komitetu Roboczego.

III. Kontynuacja i jednoœæ

1. Jednoœæ Koœcio³a w Nowym Testamencie

24. (a) Gdy podczas rozwa¿añ nad  jednoœci¹  Koœcio³a obieramy za punkt wyj-
œcia pojêcie „ludu Bo¿ego”, wówczas jesteœmy zgodni co do tego, ¿e mu-
simy je widzieæ w relacji do innych okreœleñ Koœcio³a w Nowym Testa-
mencie, takich, które tê jednoœæ podkreœlaj¹.

25. Koœció³, ukonstytuowany na nowo „lud Bo¿y”, powo³any do ¿ycia przez Jego
S³owo i Ducha, jest wspólnot¹, w której ludzie uznaj¹ w³adzê Chrystusa,
wspólnot¹, która ¿yje z Jego ³aski i jest wyposa¿ona tak, aby móc Mu s³u¿yæ.
Koœció³ œwiadczy o Jezusie Chrystusie jako Panu wszelkiego ¿ycia w swoim
kulcie, porz¹dku koœcielnym i ¿yciu. Tak wiêc zgodnie ze swoj¹ istot¹ jego
przeznaczeniem jest okazywaæ ludzkoœci swoj¹ bosk¹ jednoœæ i odnosiæ zwy-
ciêstwo nad wszelk¹ wrogoœci¹ wystêpuj¹c¹ miêdzy narodami.
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26. Nowy Testament opisuje ten nowy lud Bo¿y jako cia³o Chrystusa. Chrystus
jest G³ow¹; On jednoczy w sobie wszystkich wierz¹cych. Duch Œwiêty za-
mieszkuje w zbawionych i jednoczy ich w jedno cia³o, które jest w œwiecie,
ale nie ¿yje z tego œwiata, jednoczy ich jako „lud w³asnoœci”, który wspó³-
uczestniczy w darach jednego Ducha. Z faktu, ¿e Koœció³ jest wspólnot¹
w Duchu Œwiêtym wynika, ¿e jest on communio sanctorum, tzn. wspólnot¹
œwiêtych, którzy dost¹pili przebaczenia, zostali usprawiedliwieni przez wiarê
i narodzili siê na nowo w Chrystusie.

27. (b)
(1) Wystêpuj¹ce w Nowym Testamencie ró¿ne okreœlenia na jedn¹ i tê sam¹

wiarê w Chrystusa s¹ wszystkie ³¹cznie elementem darowanego nam
w Nim Bo¿ego objawienia.

28. (2) W Nowym Testamencie dostrzegamy ju¿ oznaki ró¿nic w nabo¿eñstwie,
jednak znamionami jednoœci Koœcio³a by³y wszêdzie g³oszenie S³owa
oraz uroczystoœæ Chrztu i Wieczerzy Pañskiej.

29. (3) Wszyscy wierzymy, ¿e Bóg obdarza swój Koœció³ jednoœci¹ w bogatej
ró¿norodnoœci dzie³ mi³osierdzia, œwiadectwa moralnego i socjalnego oraz
prorockiego wgl¹du w sprawy ludzkie. On jednoczy swój Koœció³ w mi³o-
œci do braci i wszystkich ludzi, która przekracza wszelkie bariery rasowe,
koloru skóry, klasowe i narodowe.

30. (4) W Nowym Testamencie istnieje œcis³a wiêŸ pomiêdzy pos³annictwem
i jednoœci¹ Koœcio³a. Chrystus wezwa³ swoich aposto³ów, aby stanowili
jedno, dziêki czemu móg³ ich pos³aæ do wype³niania Jego misji w œwiecie.
Modli³ siê o ich jednoœæ, tak aby œwiat uwierzy³. W pos³uszeñstwie wobec
nakazu misyjnego, obejmuj¹cego gotowoœæ cierpienia za Chrystusa, Ko-
œció³ prze¿ywa³ skuteczn¹ moc swojej jednoœci.

31. (5) Poni¿szy paragraf zajmuje siê tematem porz¹dku koœcielnego, omawiaj¹c
jego nowotestamentowe i póŸniejsze fazy.

2. Jednoœæ, kontynuacja i dyskontynuacja

Jednoœæ Chrystusa z Jego Koœcio³em

32. ¯ycie Koœcio³a ma swój fundament w dzia³alnoœci trójjedynego Boga. Uwa¿a-
my jednak za rzecz szczególnie wa¿n¹ zbadanie relacji miêdzy Koœcio³em
a Chrystusem (mogliœmy siê o tym przekonaæ w poprzednim rozdziale). Cytu-
jemy z raportu Wydzia³u teologicznego na temat Koœcio³a: Ka¿dy Koœció³ uwa-
¿a, ¿e Koœció³ nie jest wynalazkiem ludzkim, lecz darem Boga dla ratowania
œwiata, ¿e zosta³ powo³any do ¿ycia czynem zbawczym Boga w Chrystusie, ¿e
dziêki obecnoœci i mocy Ducha Œwiêtego kontynuuje swoje ¿ycie w historii.
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33. WypowiedŸ na temat jednoœci i kontynuacji zmusza wiêc do postawienia py-
tania, jaki jest charakter relacji miêdzy Chrystusem a Koœcio³em. Trwaj¹ca
egzystencja Koœcio³a opiera siê na fakcie, ¿e Chrystus jest jego G³ow¹ i ¿e
dlatego istnieje tylko jeden œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³, który
nie tylko otrzyma³ obietnicê Chrystusa, ¿e bramy piek³a go nie przemog¹,
lecz tak¿e jako wspó³uczestnik Jego zmartwychwstania ju¿ teraz otrzymuje
zadatek Jego przysz³ego triumfu.

34. Paw³owy obraz Koœcio³a jako Cia³a Chrystusa nie jest tylko zwyk³¹ metafor¹,
lecz wyrazem ¿ywej rzeczywistoœci. Wszyscy s¹ zgodni co do tego, ¿e Jezus
Chrystus, ukrzy¿owany i zmartwychwsta³y Pan, wspó³czeœnie ¿yje w swoim
Koœciele i zarazem sprawuje w nim swoje rz¹dy. Dziêki suwerennej ³asce
Boga jest on stworzony jako sfera zbawienia, jednoczeœnie jest obszarem
Jego dzia³ania jako sêdziego i odnowiciela. Poœwiadczamy wspólnie solidar-
noœæ G³owy i cz³onków, lecz tak¿e suwerennoœæ G³owy wobec cz³onków
w Ciele Chrystusa. Wystêpuj¹ miêdzy nami pewne ró¿nice pogl¹dów co do
sposobu uczestnictwa cz³onków w G³owie. Jeden z pogl¹dów podkreœla pe³-
niê Chrystusa jako coœ, co Koœció³ ju¿ otrzyma³, chocia¿ nie zawsze œwiado-
mie sobie przyswoi³. Inny pogl¹d podkreœla, ¿e pe³nia Chrystusa stanie siê
dostêpna dopiero podczas Jego powrotu w chwale. Jednak wspó³czeœnie pe³-
nia Chrystusa urzeczywistnia siê tylko w Koœciele pod krzy¿em.

Charakter kontynuacji

35. Z tego ró¿nego akcentowania wynikaj¹ ró¿ne pogl¹dy na charakter kontynu-
acji. Wszyscy jesteœmy zgodni co do tego, ¿e trwaj¹ce dalej dzia³anie zmar-
twychwsta³ego Pana przez Ducha Œwiêtego zapewnia  kontynuacjê, lecz rów-
nie¿ jesteœmy zgodni co do wartoœci pewnego rodzaju kontynuacji w historii,
któr¹ zapewniaj¹ nam pewne œrodki uzyskiwane pod wp³ywem Ducha Œwiê-
tego. Wszyscy podkreœlaj¹ apostolsk¹ kontynuacjê ¿ycia chrzeœcijañskiego
we wspólnocie chrzeœcijañskiej mê¿czyzn i kobiet, zbawionych przez krzy¿
Chrystusa, staraj¹cych siê naœladowaæ przyk³ad i nauczanie tego samego Mi-
strza oraz szukaj¹cych inspiracji w sta³ej obecnoœci tego samego ¿ywego
Pana. Wiêkszoœæ uwa¿a te¿ g³oszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów
za niezbêdne œrodki w zachowaniu kontynuacji.

36. Wiêkszoœæ chrzeœcijan jest wprawdzie zgodna w tym, ¿e pewna forma powie-
rzenia urzêdu jest niezbêdna dla ci¹g³oœci ¿ycia Koœcio³a. Jednak powa¿ne,
dziœ jeszcze nie daj¹ce siê przezwyciê¿yæ ró¿nice pogl¹dów powstaj¹ wokó³
kwestii, czy okreœlona forma urzêdu jest istotowo konieczna dla kontynuacji
Koœcio³a.

37. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e niemal wszystkie wspólnoty chrzeœcijañskie posia-
daj¹ jak¹œ formê urzêdu, z któr¹ czuj¹ siê zwi¹zane i dla której znajduj¹ ja-
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kieœ uzasadnienie w Nowym Testamencie1. Wielu idzie jeszcze dalej i w ró¿-
nych formach urzêdu, które ju¿ posiadaj¹, widz¹ kontynuacjê misji aposto-
³ów. W ka¿dym razie niektóre Koœcio³y przywi¹zuj¹ szczególne znaczenie do
sprawy posiadania historycznego episkopatu zwi¹zanego z sukcesj¹ apo-
stolsk¹. Niektóre spoœród nich wprawdzie ten urz¹d posiadaj¹ i ceni¹ go, lecz
nie przypisuj¹ mu doktrynalnej koniecznoœci. Dla innych jednak wszystkie
inne œrodki s³u¿¹ce zabezpieczeniu kontynuacji znajduj¹ tutaj swoje podsta-
wowe oparcie, tote¿ wspólne przyjêcie urzêdu w sukcesji apostolskiej uwa-
¿aj¹ za decyduj¹cy krok w kierunku jednoœci Koœcio³a i jako wystarczaj¹ce
zabezpieczenie jego historycznej kontynuacji. Istniej¹ jeszcze ró¿nice pogl¹-
dów co do rodzaju i stopnia doktrynalnego porozumienia, jakie jest wymaga-
ne w przypadku przyjêcia tak rozumianego urzêdu. Jeszcze inni uwa¿aj¹, ¿e
sukcesja apostolska jest jednym elementem w organicznej strukturze ¿ycia
i kultu, wiary i ustroju koœcielnego, które ujête ca³oœciowo stanowi¹ zasadê
kontynuacji.

38. W sposób oczywisty chodzi tu o powa¿n¹ ró¿nicê, której nie da siê ³atwo usu-
n¹æ, gdy¿ ró¿ne pogl¹dy s¹ wypowiadane z g³êbokim przekonaniem i w do-
brej wierze. Jednak pewne zbli¿enie mo¿na odnotowaæ tak¿e w tej kwestii.
Koœcio³y, które w przesz³oœci poœwiêca³y jej niewiele uwagi, obecnie przy-
wi¹zuj¹ wielkie znaczenie do podkreœlania idei kontynuacji, z kolei Koœcio³y,
które podkreœlaj¹, ¿e niektóre formy kontynuacji maj¹ istotne znaczenie, do-
strzegaj¹ koniecznoœæ bardziej œwiadomego uwzglêdnienia w swoim myœle-
niu obu elementów wiary i ustroju Koœcio³a. Przypominamy s³owa raportu
Konferencji w Lozannie, który domaga siê urzêdu, o  którym ka¿da czêœæ
Koœcio³a mog³aby powiedzieæ, ¿e nie tylko cieszy siê wsparciem Ducha Œwiê-
tego, lecz tak¿e zosta³ ustanowiony przez Chrystusa i potwierdzony autoryte-
tem ca³ego Koœcio³a. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e wyszliœmy ju¿ poza ten punkt,
kiedy d¹¿ymy do dok³adniejszego merytorycznego okreœlenia pojêcia
„urz¹d”.  Najwidoczniej zachodzi tu pilna potrzeba wprowadzenia do dysku-
sji teologicznych nowych elementów. Kwestiê urzêdu trzeba rozwa¿aæ nie
jako wyizolowany problem, lecz w œwietle g³êbokiego chrystologicznego

1 To co Nowy Testament mówi o kwestiach zwi¹zanych z porz¹dkiem koœcielnym, mo¿e byæ ró¿nie
rozumiane. (a) Niektórzy wierz¹, ¿e ju¿ w Nowym Testamencie znajdujemy dowody na rozwój od
apostolskiego porz¹dku a¿ do episkopatu, chocia¿ istnia³y te¿ inne, apostolskiej tradycji podporz¹dkowane
formy urzêdu. (b) Inni uwa¿aj¹, ¿e w Nowym Testamencie jest wprawdzie zauwa¿alna ró¿norodnoœæ, lecz ¿e
ogólna tendencja zmierza jednak nie w stronê episkopatu, lecz innego porz¹dku, kongregacjonalnego lub
prezbiterialnego, twierdz¹ te¿ oni, ¿e Koœcio³y trzymaj¹ce siê tego porz¹dku s¹ bli¿sze tradycji wczesnego
chrzeœcijañstwa. (c) Jeszcze inni reprezentuj¹ pogl¹d, ¿e w Nowym Testamencie nie da siê ustaliæ wyraŸnej
linii rozwoju porz¹dku koœcielnego. Sposób kierowania wspólnot¹ chrzeœcijañsk¹ odpowiada zmiennym
potrzebom Koœcio³a, jest jednak zawsze œciœle skorelowany z odpowiedzialnoœci¹ cz³onków wspólnoty i
podlega autorytetowi Chrystusa jako Pana.

Jednak nowsze studia biblijne doprowadzi³y w ca³ej tej kwestii do znacz¹cego zbli¿enia pogl¹dów.
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i eschatologicznego rozumienia nauki o Koœciele. Trzeba nam siê wznieœæ
ponad nasze ró¿ne teologiczne i denominacyjne akcenty oraz d¹¿yæ do tego,
aby nasze oczy by³y ustawicznie skierowane na Chrystusa, Proroka, Kap³ana
i Króla, tak aby spogl¹daj¹c na Niego moglibyœmy znaleŸæ punkt, w którym
schodz¹ siê drogi, które obecnie sprawiaj¹ wra¿enie, jakby przebiega³y obok
siebie.

39. Proponujemy utworzyæ komisjê teologiczn¹, która, w przewidywaniu dalszej
dyskusji teologicznej, zajê³aby siê  pog³êbionym badaniem historii, która jest
wspólna dla nas jako chrzeœcijan i która – jak zdo³aliœmy odkryæ – jest d³u¿-
sza, obszerniejsza i bogatsza ni¿ którakolwiek oddzielna historia naszych po-
dzielonych Koœcio³ów. Takie studium zajê³oby siê nie tylko punktami, w któ-
rych nasze pogl¹dy ostro siê rozchodz¹, lecz tak¿e pozytywnie stara³oby siê
ustaliæ, na której z ró¿nych p³aszczyzn pod powierzchni¹ naszej ró¿norodno-
œci i naszego podzia³u jest mo¿liwa do ustalenia jednoœæ.

Dyskontynuacja

40. Refleksja nad istot¹ kontynuacji mo¿e pomóc jedynie uwidoczniæ wyraŸniej
fakt dyskontynuacji i czynniki, które doprowadzi³y do niej w historii.

a) Schizma

41. Wydaje siê, ¿e termin „schizma” jest u¿ywany w dwóch ró¿nych znaczeniach.
Niektórzy twierdz¹, ¿e mo¿na go zastosowaæ tylko w przypadku roz³amu miê-
dzy grupami Koœcio³ów charakteryzuj¹cymi siê identycznym  lub bardzo po-
dobnym kszta³tem ¿ycia, wiary i ustroju koœcielnego, niezale¿nie, czy taki roz-
³am powstaje z przyczyn politycznych, kulturowych lub zgo³a osobistych, i czy
prowadzi on do ca³kowitej lub tylko czêœciowej separacji w zakresie admini-
stracji lub jurysdykcji. W takim rozumieniu pojêcie „schizma” nie by³oby sto-
sowane w przypadkach, w których chodzi o b³êdn¹ naukê. Inni jednak s¹ przy-
zwyczajeni do stosowania tego pojêcia w szerszym znaczeniu, tak ¿e obejmuje
on tak¿e separacjê grup chrzeœcijañskich w zagadnieniach doktrynalnych (np.
Reformacja). Widocznie istnieje rzeczywista potrzeba wprowadzenia innego,
powszechnie akceptowanego pojêcia na tego rodzaju podzia³y. Pojêcia w ro-
dzaju breach (w angielskim), rupture (w francuskim), Spaltung (w niemiec-
kim) s¹ mo¿liwe, lecz z wielu powodów nie mo¿na ich uznaæ za ca³kiem satys-
fakcjonuj¹ce. Podczas dalszego studiowania tej kwestii odczuwamy niezbêdn¹
potrzebê znalezienia pojêæ, które w miarê mo¿liwoœci bêd¹ adekwatn¹ refleksj¹
nad Koœcio³em rozumianym jako ¿ywy organizm.

42. Na szczêœcie chrzeœcijanie nie pos³uguj¹ siê ju¿ prawie pojêciami „heretyk” i
„schizmatyk”, lecz przyrost wzajemnego szacunku i mi³oœci oraz pragnienie
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wiêkszej jednoœci nie uwalniaj¹ nas od obowi¹zku powa¿nego zbadania natu-
ry podzia³u. Wszyscy jesteœmy zgodni co do tego, ¿e s³owo  „tragiczny” nie
jest zbyt mocnym wyra¿eniem dla opisania skutków tego roz³amu. Fakt, ¿e
niekiedy staje siê  on konieczny, jest oznak¹ obecnoœci grzechu w œwiecie.
Wszyscy s¹ zgodni co do tego, ¿e w przypadku niektórych podzia³ów cho-
dziæ mo¿e zarówno o konflikty zwi¹zane z autentycznymi przekonaniami jak
i o wybór miêdzy mniejszym i wiêkszym z³em. Wymieñmy tylko jeden przy-
k³ad: Reformacja jest przez niektórych rozumiana zasadniczo jako czyn po-
s³uszeñstwa wobec Boga, inni natomiast widz¹ w niej grzeszne naruszenie
jednoœci Koœcio³a.

43. Podczas gdy niektóre Koœcio³y chêtnie dostrzegaj¹ ju¿ w genezie naszych po-
dzia³ów wydarzenie, w którym nasza wina nie jest jedno- lecz obustronna, to
wszystkie uznaj¹ tê winê w sytuacji, gdy podzia³y te s¹ podtrzymywane. Przy-
czyn¹ niektórych by³y decyzje, które mia³y roztrzygaj¹ce znaczenie dla chrze-
œcijañskiej prawdy i chrzeœcijañskiego ¿ycia. Dla innych Ÿród³em by³a niecier-
pliwoœæ po jednej i brak zrozumienia i ¿ywotnoœci po drugiej stronie – wzbra-
nianie siê danego Koœcio³a przed odnow¹ i wyjœciem naprzeciw nowym
duchowym ¿¹daniom, które stawiali mu cz³onkowie i sytuacja historyczna.
Niekiedy dochodzi³o do podzia³ów wskutek wspólnej akcji w³adzy koœcielnej i
w³adzy œwieckiej, która prowadzi³a czêsto do przeœladowañ. Istniej¹ te¿ po-
dzia³y, których nie da siê w prosty sposób wpisaæ do jednej z tych kategorii; s¹
one uwarunkowane zasadniczo napiêciami spo³ecznymi, kulturowymi lub raso-
wymi. Chcielibyœmy zwróciæ uwagê na obowi¹zek d¹¿enia do œciœlejszej jed-
noœci organicznej. W sposób szczególny dotyczy on Koœcio³ów, (1) które ze
wzglêdu na bliskoœæ przestrzenn¹ maj¹ do wype³nienia pilne  zadanie z³o¿enia
œwiadectwa wobec œwiata niechrzeœcijañskiego; (2) którym przesz³oœæ histo-
ryczna w szczególnej mierze sugeruje podjêcie dzia³añ na rzecz pojednania; (3)
które charakteryzuj¹ siê bliskoœci¹ doktrynaln¹ lub instytucjonaln¹. Jednak¿e
podkreœlaj¹c znaczenie ponownego zjednoczenia Koœcio³ów wykazuj¹cych siê
podobnym dziedzictwem duchowym, nie zapominamy o mo¿liwoœci i koniecz-
noœci ponownego zjednoczenia w szerszych ramach, obejmuj¹cych tak¿e Ko-
œcio³y charakteryzuj¹ce siê bardzo ró¿nym dziedzictwem duchowym. Szcze-
gólnie martwi nas fakt, ¿e w pewnych czêœciach œwiata czêsto z zupe³nie b³a-
hych przyczyn dochodzi do dalszych podzia³ów. W okresie naszych d¹¿eñ do
jednoœci komplikuje to powa¿nie istniej¹c¹ sytuacjê.

44. W ostatnich latach wielokrotnie mo¿na siê by³o spotkaæ z twierdzeniem, ¿e
nasze podzia³y na denominacje chrzeœcijañskie s¹ bardziej roz³amem we-
wn¹trz Koœcio³a ni¿ zerwaniem z Koœcio³em. Pogl¹du tego nie mog¹ przyj-
mowaæ ci, którzy twierdz¹, ¿e una sancta, jeden œwiêty powszechny apostol-
ski Koœció³, nie mo¿e byæ podzielony, nie mog¹ go przyjmowaæ równie¿ ci,
dla których granica widzialnego Koœcio³a Chrystusa pokrywa siê z granic¹



105

TRZECIA  ŒWIATOWA KONFERENCJA DO SPRAW WIARY I USTROJU KOŒCIO£A

pojedynczej denominacji. Ale dla innych pogl¹d ten jest upragnionym po-
twierdzeniem tego, ¿e po obu stronach podzia³u trwa dalej ¿ycie koœcielne.
Np. twierdzono, ¿e ka¿dy spoœród podzielonych Koœcio³ów posiada traditio
ministrandi (uporz¹dkowan¹ formê pos³ugi chrzeœcijañskiej) i wyznanie wia-
ry chrzeœcijañskiej, aczkolwiek w jednym i drugim przypadku mo¿na by
wskazaæ na elementy, które w³aœciwie nale¿¹ do siebie, lecz mimo to istniej¹
nadal oddzielnie lub nawet s¹ sobie ostro nawzajem przeciwstawiane. W po-
dzielonym chrzeœcijañstwie istnieje nierozwi¹zane napiêcie miêdzy nasz¹
misj¹ sprawowania urzêdu w ca³ym Koœciele Chrystusa a jej aktualnym ogra-
niczeniem do obszaru pojedynczej denominacji. Protest w sprawach doktry-
nalnych mo¿e ³atwo przekszta³ciæ siê w skostnia³¹ teologiê. Takie podzia³y
wi¹¿¹ siê oczywiœcie ze stratami; jednak nie zawsze oznaczaj¹ one totaln¹
katastrofê. Dlatego wszystkich dotyczy obowi¹zek pamiêtania o tym, ¿eby
¿ycie i wiara znowu powróci³y do swojej pe³ni, równie¿ pamiêtania o tym,
¿eby urzêdy i pos³ugi podczas przysz³ych kroków zmierzaj¹cych do unii or-
ganicznej osi¹gnê³y pe³ny rozwój. Dla niektórych kwestia podzielonego Ko-
œcio³a i jego ponownego zjednoczenia ³¹czy siê z kwesti¹ vestigia ecclesiae
(charakterystycznych cech Koœcio³a powszechnego, które jeszcze istniej¹ w
podzielonych Koœcio³ach). Tutaj mamy do czynienia z pal¹cym problemem
dla ekumenicznej pracy studialnej.

b) Apostazja

45. Apostazjê (odstêpstwo) mo¿na – w istocie – opisaæ jako zakwestionowanie
wy³¹cznej w³adzy Chrystusa w zwiastowaniu, postawie i dzia³aniu. Wszelka
lojalnoœæ, aczkolwiek sama w sobie niewinna, doprowadzona do punktu, w
którym wchodzi w konflikt z lojalnoœci¹ wobec  Boga w Chrystusie, znajduje
siê na drodze do odstêpstwa. Apostazja jest dlatego manifestacj¹ szatañskiej
si³y zbuntowanej wobec Boga. Mo¿e ona wystêpowaæ w pozytywnej formie
agresywnego buntu wobec Boga lub w bardziej negatywnej postaci letniego
wyznawania Mu wiernoœci. Szczególne niebezpieczeñstwo tkwi w fakcie, ¿e
apostazja pos³uguje siê niekiedy chrzeœcijañskim s³ownictwem i zewnêtrzny-
mi formami chrzeœcijañskimi. Stwierdzenie odstêpstwa i jego os¹dzenie jest
spraw¹ Boga, natomiast spraw¹ Koœcio³a w tej mierze, w jakiej On w swoim
objawieniu udzieli³ mu swojego upowa¿nienia. W naszej epoce spoczywa na
Koœciele szczególnie pilny obowi¹zek poœwiadczenia na nowo swego wy-
³¹cznego oddania Chrystusowi w obliczu podstêpnego natarcia sekularyzmu,
wyzwania ze strony totalitaryzmu, który stara siê kontrolowaæ myœli cz³owie-
ka i w³aœciwie stawia pod znakiem zapytania mo¿liwoœæ jego egzystencji
jako chrzeœcijanina, tak¿e w obliczu gro¿¹cego ucisku we wszystkich jego
formach (politycznej, ekonomicznej i tak¿e klerykalnej) we wszystkich czê-
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œciach œwiata. Apostazja jest bardziej niebezpieczeñstwem, którego musimy
siê strzec jako  Koœcio³y i jako jednostki, ni¿ niedostatkiem, którego mamy
siê doszukiwaæ u innych.

46. Zdaniem niektórych mo¿liwoœæ szeroko rozpowszechnionego lub nawet total-
nego odstêpstwa jest œciœle zwi¹zana z problemem dyskontynuacji. Niektóre
Koœcio³y mog¹ byæ w posiadaniu najdoskonalszej  zewnêtrznej formy konty-
nuacji a mimo to w ca³oœci lub czêœciowo popaœæ w apostazjê. Na ogó³ jed-
nak przyjmuje siê, ¿e apostazja wystêpuje raczej wœród jednostek lub grup
chrzeœcijañskich, natomiast generalnie wierzy siê, ¿e nigdy nie mo¿e w ni¹
popaœæ ca³y Koœció³.

c) Herezja

47. W dziejach Koœcio³a herezja i podzia³ by³y z sob¹ czêsto œciœle zwi¹zane. Na-
uka chrzeœcijañska by³a zawsze  œciœle powi¹zana z chrzeœcijañskim ¿yciem,
kultem i dzia³aniem, w czasach nowotestamentowych nie da³o siê oddzieliæ
od siebie zwiastowania (kerygma), wspólnoty (koinonia) i s³u¿by (diakonia).
W zasadzie herezja nale¿y tylko do pierwszego obszaru i mo¿e byæ zdefinio-
wana jako b³¹d doktrynalny, przy którym obstaje siê z uporem w opozycji
wobec ustalonej normy Koœcio³a i który dotyczy istotnych punktów doktry-
ny. Poniewa¿ jednak ¿ycie i myœl, kult i dzia³anie s¹ nierozdzielnie ze sob¹
zwi¹zane, herezja przynosi ze sob¹ tak¿e zniekszta³cenie ¿ycia duchowego i
organicznej pe³ni wiary chrzeœcijañskiej. Panuje zgoda co do tego, ¿e istniej¹
pewne konieczne artyku³y wiary (necessaria). Dlatego s³owo „herezja”
chcielibyœmy ograniczyæ do tej sfery. Nie osi¹gnêliœmy jednak zgody co do
liczby i charakteru necessaria. Wszyscy uznajemy, ¿e obowi¹zkiem Koœcio-
³ów jest strze¿enie depozytu wiary w ca³ej jego pe³ni, lecz jednoczeœnie mu-
simy braæ wzgl¹d na przewodnictwo Ducha Œwiêtego, który wype³nia obiet-
nicê Pana, i¿ Jego Koœció³ bêdzie kierowaæ siê wy³¹cznie prawd¹ i stale o
Nim sk³adaæ œwiadectwo.

48. We wszystkich tych sprawach ocena musi byæ w³aœciwie spraw¹ ca³ego wi-
dzialnego Koœcio³a Chrystusa; lecz w naszym stanie podzia³u powinna i
musi byæ wypowiadana przez poszczególne Koœcio³y a nawet wspólnoty
lokalne, które dzia³aj¹ za poœrednictwem wszystkich swoich cz³onków (inni
powiedz¹: przez swoje urzêdy).  Trzeba podj¹æ wszelkie mo¿liwe dzia³ania
w zakresie ¿ycia duszpasterskiego i duchowego dla odzyskania b³¹dz¹cego.
Gdy jednak ostatecznie trzeba bêdzie wydaæ na niego wyrok, wówczas we-
d³ug naszej zgodnej opinii odrzuciæ trzeba wszelkie korzystanie z œwiec-
kich œrodków przymusu i wszelkie stosowanie przemocy. Istota norm dok-
trynalnych, z u¿yciem których trzeba os¹dziæ herezjê, omówiona zostanie
póŸniej.
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3. Jednoœæ i ró¿norodnoœæ

49. (a) Osobista wiara w Jezusa Chrystusa. Wszystkie reprezentowane tutaj
Koœcio³y – zgodnie z pierwotn¹, prost¹ formu³¹ wiary Nowego Testamen-
tu – wyznaj¹ wiarê w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ta wspól-
na wiara pozostawia jednak przestrzeñ na pewne ró¿nice w zakresie inter-
pretacji i praktyki.

50. (b) Konsens w doktrynie. Wszyscy uznaj¹ Pismo Œwiête albo jako jedyny
autorytet nauczaj¹cy, albo jako podstawow¹ i rozstrzygaj¹c¹ czêœæ tych
autorytetów, na które siê powo³uj¹. Wiêkszoœæ uznaje ekumeniczne wy-
znania wiary jako interpretacjê prawdy biblijnej lub jako swego rodzaju
kamieñ milowy w wypracowaniu wiary ortodoksyjnej. Niektórzy przy-
wi¹zuj¹ szczególne znaczenie do pism wyznaniowych pierwszych sobo-
rów ekumenicznych. Inni powiedz¹, ¿e opieranie jednoœci na jakichœ wy-
znaniach oznacza³oby opieranie jej na czymœ ludzkim, mianowicie na na-
szym rozumieniu Ewangelii i naszej pracy teologicznej przy
formu³owaniu jej znaczenia. Jeszcze inni uznaj¹ jako miarê tylko œwiat³o
wewnêtrzne i przewodnictwo Ducha, tote¿ czuj¹ siê zobowi¹zani do wy-
stêpowania przeciw pos³ugiwaniu siê publicznymi wyznaniami wiary, je-
œli uwa¿a siê je za konieczne lub wystarczaj¹ce.

51. Wiele Koœcio³ów jest w posiadaniu pism wyznaniowych, w których daj¹ wy-
raz wierze chrzeœcijañskiej takiej, jak¹ wyczytali w Biblii. Jednak ogólnie
trzeba siê zgodziæ, ¿e pism tych nie mo¿na traktowaæ jako tekstów, których
nie da siê zmieniæ, i w rzeczywistoœci w zasadach wiary tych wszystkich Ko-
œcio³ów, które je posiadaj¹,  nie zajmuj¹ one tej samej pozycji.

52. Wierzymy, ¿e studium teologiczne ma du¿e znaczenie dla uzyskania intelek-
tualnej klarownoœci i zinterpretowania stale na nowo wiary chrzeœcijañskiej
w sposób, który odpowiada przemianom zachodz¹cym w ¿yciu i myœli. S³u-
chaj¹c jedni drugich podczas ekumenicznych dyskusji dochodzimy do g³êb-
szego zrozumienia wzajemnego w zakresie wiary i doktryny.

53. (c)  Formy kultu i sakramenty. Tematem tym zajmuje siê nastêpny rozdzia³2.
54. (d) Ewangelizacja. Koœció³ jest w swojej istocie wspólnot¹ zwiastowania,

spoczywa na nim obowi¹zek misyjny, od którego nie mo¿e siê uchyliæ.
W kwestii, czy dany Koœció³ ma prawo oddzia³ywaæ ewangelizacyjnie na
cz³onków innej wspólnoty chrzeœcijañskiej, mamy ró¿ne pogl¹dy. Niektórzy
z nas kwestionuj¹ tego rodzaju uprawnienie, inni zaœ twierdz¹, ¿e jest to
istotna czêœæ misji, któr¹ otrzymali. Istniej¹ jednak pewne formy dzia³alnoœci

2 W ca³ym tym rozdziale warto zwróciæ uwagê na to, ¿e wiêkszoœæ baptystów chêtniej pos³uguje siê
pojêciem ordinance (=  czynnoœæ nakazana przez Pana) ni¿ sacrament (sakrament).
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prozelickiej, które s¹ niegodne chrzeœcijanina i dlatego nie mog¹ mieæ miej-
sca wœród naœladowców naszego jednego Pana. Problem ten znajdzie swoje
rozwi¹zanie w zjednoczonym Koœciele.

55. (e) ¯ycie chrzeœcijañskie. Uznajemy, ¿e chrzeœcijañskie doœwiadczenie
zbawczej ³aski Boga znajduje wyraz w wieloœci form ¿ycia chrzeœcijañ-
skiego. Podkreœlamy wspólnie koniecznoœæ œwiadectwa dla Chrystusa
w s³owie i czynie we wszystkich relacjach ¿ycia ludzkiego. Pierwsz¹
oznak¹ ¿ycia chrzeœcijañskiego  jest s³u¿ba narodzona z mi³oœci i ni¹ in-
spirowana,  a prawdziwy sens ¿ycia zawiera siê w myœli, ¿e jesteœmy za-
rz¹dcami naszego Pana. Pe³ni radoœci podkreœlamy na nowo, ¿e nasza co-
dzienna praca jest œwiêtym powo³aniem lub ofiar¹ dla Boga.

56. (f) Czynniki kulturowe. Uznajemy fakt, ¿e chrzeœcijañstwo mo¿e siê zaadop-
towaæ w ró¿nych kulturach i przyj¹æ od nich pewne zabarwienie. Wierzy-
my, ¿e ka¿dy naród wnosi swój wk³ad do wspólnego skarbu wiary i ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Jednak chrzeœcijañstwa nie wolno nigdy uto¿samiaæ
z jak¹kolwiek kultur¹, gdy¿ posiada ono w³asnego ducha, który zawsze
transcenduje wszystkie warunki spo³eczne, polityczne i kulturowe. Duch
tworzy jednoœæ, podczas kiedy jedn¹ z przyczyn podzia³u jest to, ¿e abso-
lutyzuje siê czynniki kulturowe, które maj¹ tylko charakter wzglêdny.

57. Liczne fakty wystêpuj¹ce w naszej aktualnej sytuacji spo³ecznej i kulturowej
uœwiadamiaj¹ nam koniecznoœæ znalezienia jednoœci przez Koœcio³y. Mamy
tu np. na myœli kryzys wspó³czesnego porz¹dku spo³ecznego, nowe ruchy
ludnoœciowe, ustanowienie nowych granic politycznych, wrogoœæ i przeœla-
dowanie ze strony pañstwa, roszczenie wspó³czesnego pañstwa do ponosze-
nia odpowiedzialnoœci za wychowanie i pracê spo³eczn¹, oraz okolicznoœæ,
¿e narodow¹ niezale¿noœæ uzyska³y kraje, w których powsta³y Koœcio³y
w wyniku zachodniej pracy misyjnej. Wzywamy Koœcio³y do powa¿niejsze-
go potraktowania tych faktów.

58. Uznaj¹c, ¿e czynniki spo³eczne i kulturowe w znacz¹cy sposób wywar³y
wp³yw na nasze podzia³y, chcielibyœmy jednak równie¿ zwróciæ uwagê na to,
¿e niekiedy stanowi³y one okazjê  do przezwyciê¿enia wczeœniej istniej¹cych
podzia³ów. Wyrazist¹ ilustracj¹ tej prawdy jest jednoœæ znaleziona przez
chrzeœcijan w warunkach przeœladowañ.

59. (g) Ró¿ne stopnie wzajemnego uznania. Stopieñ wzajemnego uznania po-
szczególnych wspólnot chrzeœcijañskich jest nadzwyczaj ró¿ny. W ramach
tej samej lub pokrewnej rodziny wyznaniowej traktuje siê zazwyczaj Ko-
œcio³y innych regionów i narodów jako Koœcio³y chrzeœcijañskie w pe³nym
znaczeniu tego s³owa. Ale w wielu wypadkach ten rodzaj uznania nie prze-
kracza granic w³asnej rodziny konfesyjnej. Oto kilka przyk³adów:
– Niektóre Koœcio³y nie pozwalaj¹ tym, którzy nie przynale¿¹ do ich tra-

dycji koœcielnej, uczestniczyæ  w ich ¿yciu sakramentalnym.
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– Gdy aktywny cz³onek jednego Koœcio³a pragnie przyst¹piæ do innej
Wspólnoty koœcielnej, niektóre Koœcio³y wymagaj¹ ponownego chrztu
i z³o¿enia na nowo wyznania wiary.

– Gdy duchowny pragnie przejœæ do s³u¿by w innym Koœciele,  niektóre
Koœcio³y domagaj¹ siê reordynacji.

60. Cz³onkostwo w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów niesie ze sob¹ pewien stopieñ
wzajemnego uznania, o ile Koœcio³y wzajemnie przyznaj¹, ¿e s³u¿¹ jednemu
Panu. Jednak ró¿nice w sprawach wiary i porz¹dku koœcielnego pozostaj¹
nadal, tote¿ cz³onkostwo w Radzie nie oznacza, ¿e jeden Koœció³ musi uznaæ
wszystkich innych cz³onków za Koœcio³y w pe³nym znaczeniu.

61. Z drugiej strony w sposób ca³kiem ogólny dajemy  wyraz uznaniu przez to, ¿e
z zastosowaniem wzajemnego szacunku badamy istniej¹ce ró¿nice, wspó³-
pracujemy ze sob¹ na polu misji i w innych sektorach chrzeœcijañskiej aktyw-
noœci oraz z ró¿nych okazji gromadzimy siê te¿ na wspólnym nabo¿eñstwie.
W ten i inny sposób chrzeœcijanie uznaj¹ swoj¹ wzajemn¹ przynale¿noœæ do
Cia³a Chrystusa oraz modl¹ siê o to, aby dziêki Bo¿ej ³asce mogli zbli¿aæ siê
coraz bardziej do jednoœci i pe³nego wzajemnego uznania.

4. Jednoœæ, któr¹ mamy i jednoœæ, której szukamy

62. Oœwiadczamy, ¿e w ca³ym chrzeœcijañstwie, mimo wszelkich podzia³ów, ist-
nieje ju¿ jednoœæ darowana przez Boga w Chrystusie, przez którego s¹ ju¿
poœród nas aktywne „si³y przysz³ego œwiata”. Nie mamy w¹tpliwoœci co do
faktu istnienia tej  jednoœci i wspó³uczestnictwa w niej  ka¿dej wspólnoty
chrzeœcijañskiej. Wspó³praca w ruchu ekumenicznym jest praktycznym do-
wodem na to, ¿e ta jednoœæ ju¿ istnieje. Wierzymy tak¿e, ¿e ukrzy¿owany i
zmartwychwsta³y Chrystus ju¿ teraz wype³nia swe dzie³o przez swojego Du-
cha Œwiêtego, a polegaj¹ce na uwalnianiu nas z podzia³ów, które tê jednoœæ
zaciemniaj¹. Nasz¹ nadziej¹ jest tak¿e, ¿e podczas swojego powrotu w chwa-
le uka¿e nam  pe³niê tej jednoœci  w sposób widzialny. W³aœnie ta nadzieja
k³adzie na nas nieuchronny obowi¹zek podejmowania dzia³añ i modlitw w
intencji skrócenia czasu naszego podzia³u w pos³uszeñstwie wobec Tego, w
którym ju¿ stanowimy jedno.

63. Ró¿nimy siê jednak w rozumieniu relacji naszej jednoœci w Chrystusie do wi-
dzialnego, œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a. Jesteœmy zgodni
co do tego, ¿e nie ma dwóch Koœcio³ów, Koœcio³a widzialnego i Koœcio³a
niewidzialnego, lecz istnieje jeden Koœció³, który tu na ziemi musi byæ wi-
dzialny. Ró¿nimy siê jednak w pogl¹dzie, czy okreœlone formy doktryny, sa-
kramentów lub urzêdu nale¿¹ do istoty Koœcio³a. W konsekwencji ró¿nimy
siê tak¿e w rozumieniu charakteru jednoœci Koœcio³a, jaka ma byæ zbudowa-
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na tu  na ziemi. Nikt z nas nie oczekuje oczywiœcie instytucji cechuj¹cej siê
sztywnym uniformizmem struktury kierowniczej,  wszyscy  te¿ mamy na-
dziejê, ¿e nadejdzie czas, gdy wszyscy chrzeœcijanie w sposób nieograniczo-
ny bêd¹ zapraszaæ siê wzajemnie do Sto³u Pañskiego i praktykowaæ wza-
jemn¹ wspólnotê.

64. Jednak nasze ró¿nice w dogmatycznej i sakramentalnej treœci naszej wiary
i naszej nadziei nie powstrzymuj¹ nas przed manifestowaniem jednoœci w ak-
cie wiary i nadziei. Gdy¿ nasza wiara i nasza nadzieja kieruj¹ siê w stronê
ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego Chrystusa, który dzia³aj¹c  w nas po-
s³uguje siê sw¹ doskona³¹ wol¹ i ka¿dy element naszych pos³usznych usi³o-
wañ wykorzystuje ju¿ teraz do realizacji swojego planu zbawienia.

5. Przyk³ady wspólnych dzia³añ

65. Wierzymy, ¿e Bóg pragnie, byœmy stanowili jedno, dostrzegamy te¿  w pal¹-
cych problemach i rozpaczliwych potrzebach ca³ego wspó³czesnego œwiata
nowe wezwanie i nowe mo¿liwoœci ws³uchiwania siê w jednocz¹ce S³owo
Bo¿e.

66. Czynimy propozycje i mamy nadziejê, ¿e stan¹ siê one skuteczne bez wywo-
³ywania ró¿nicy pogl¹dów w zasadniczych sprawach. Mimo to zdajemy so-
bie sprawê, ¿e wszelka nasza wspó³praca mniej lub bardziej jest utrudniona
przez podzia³y, które wskutek ró¿nic pogl¹dów powstaj¹ poœród nas w zagad-
nieniach dotycz¹cych wiary i porz¹dku koœcielnego. Dziêki ruchowi ekume-
nicznemu uœwiadomiliœmy sobie lepiej nasze ró¿nice, lecz jednoczeœnie od-
kryliœmy obszary, w których jesteœmy z sob¹ zgodni. Duch Œwiêty i S³owo
Bo¿e zobowi¹zuj¹ nas do sta³ego zbli¿ania siê z sob¹ w ramach s³u¿by dla
Niego.

67. Propozycje te przedstawiamy  w przekonaniu, ¿e powinniœmy czyniæ wspól-
nie wszystko to, co wspólnie czyniæ mo¿na, i ¿e powinniœmy dzia³aæ oddziel-
nie tylko tam, gdzie jest to bezwzglêdnie konieczne. Niektóre z poni¿szych
propozycji zosta³y przedstawione szczegó³owiej w Raporcie II Œwiatowej
Konferencji ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a, która odby³a siê w Edynburgu
w 1937 roku3.

68. a) Wierzymy, ¿e ten œwiat mo¿na uwolniæ  od religijnego braku jednoœci i
gorzkich œwieckich sprzeczek tylko wówczas, gdy istnieæ bêd¹  chrzeœci-
janie, którzy egocentrycznym Koœcio³om i grupom potrafi¹  przeciwsta-
wiæ praktyczne ¿¹dania mi³oœci chrzeœcijañskiej i wytrwaæ przy nich, nie

3 Druga Œwiatowa Konferencja ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a, Edynburg, Szkocja, 3-18 sierpnia 1937 –
Raport koñcowy, nr 159-186, SiDE 2004 nr 1.
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spodziewaj¹c siê natychmiastowego lub widzialnego sukcesu. Zadaniem
wspólnot chrzeœcijañskich jest zapoznawanie swoich cz³onków z wezwa-
niem Boga do sprawowania tego urzêdu pojednania i wspieranie ich w taki
sposób, aby w chwilach odwagi i samotnoœci odczuwali wspólnotê wiary.

69. (b) Podzielonym wspólnotom koœcielnym zbli¿enie w sprawie s³u¿by chrze-
œcijañskiej mo¿e u³atwiæ  dojœcie do przekonania, ¿e tradycyjne uprzedze-
nia, które utrudniaj¹ wspó³pracê, daj¹ siê wyjaœniæ w du¿ej mierze tzw.
„nieteologicznymi czynnikami denominacjonalizmu”. Chodzi przy tym
o tradycje o charakterze politycznym, narodowym i spo³ecznym. Uœwia-
domienie sobie tych czynników jest pierwszym krokiem ku uwolnieniu
siê od poczucia rozdzielenia, które w nas one stworzy³y. Dlatego do
wspólnot chrzeœcijañskich, które pragn¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ, zwraca-
my siê z pilnym apelem o zorganizowanie specjalnego studium poœwiê-
conego tego rodzaju przeszkodom.

70. Czynnikiem, który wymaga specjalnego studium, jest tradycja symbiozy pañ-
stwa i Koœcio³a, która w niektórych krajach jest w dalszym ci¹gu Ÿród³em po-
dzia³u miêdzy Koœcio³ami.

71. (c) Zdajemy sobie sprawê, ¿e wiele najpilniejszych i najbardziej niepokoj¹-
cych problemów wspó³czesnego œwiata powsta³o dopiero w wyniku ufor-
mowania siê  naszych oddzielnych tradycji w kwestiach wiary i ustroju
koœcielnego. Dlatego nie mo¿na siê zaj¹æ nimi w sposób w³aœciwy z per-
spektywy naszych tradycyjnych podzia³ów. Wspó³czesne Koœcio³y musz¹
pomagaæ sobie wzajemnie w zakresie dawania w³aœciwych odpowiedzi
na postawione im pytania. Osobistoœci, obdarzone szczególn¹ wiedz¹ i
duchow¹ przenikliwoœci¹ i tym samym zdolne do przeanalizowania tych
problemów w kontekœcie nauki chrzeœcijañskiej, s¹ w³asnoœci¹ ca³ego
Koœcio³a; takim zwiastunom trzeba stworzyæ odpowiednie mo¿liwoœci,
aby mogli ich us³yszeæ wszyscy chrzeœcijanie.

(72-75)
76. (h) W obliczu z³o¿onoœci problemów domagaj¹cych siê chrzeœcijañskich de-

cyzji  zalecamy wspólne grupy studialne dla chrzeœcijan mieszkaj¹cych
w tym samym miejscu  lub pracuj¹cych w tej samej grupie zawodowej.
Zalecamy te¿ tworzenie i wspieranie lokalnych „rad koœcielnych” dla
wzajemnych konsultacji i wspólnych akcji. O rzeczywistej ¿ywotnoœci
ruchu ekumenicznego mo¿na mówiæ dopiero wówczas, gdy staje siê on
rzeczywistoœci¹ na p³aszczyŸnie lokalnej.

(77-81)
82. (n) Apelujemy do wszystkich chrzeœcijan, aby przywi¹zywali wiêksz¹ wagê

do wspólnej  modlitwy o jednoœæ, a czynniki odpowiedzialne prosimy,
¿eby w miarê mo¿noœci doprowadzi³y do ujednolicenia terminu tygodnia
modlitwy.
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83. Jesteœmy przekonani, ¿e musimy dziêkowaæ Bogu  za powo³anie do ¿ycia
Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Nie powinniœmy przeceniaæ jej znaczenia, lecz
jeszcze bardziej karygodne by³oby przeoczenie  faktu, ¿e wraz z ni¹ Bóg da³
nam unikalny w historii instrument dla manifestowania naszej wspólnoty
i naszej wspólnej odpowiedzialnoœci.

84. Bóg zgromadzi³ nas w latach wojny i okupacji, w wiêzieniach i obozach, na
osieroconych polach misyjnych oraz w pracy na rzecz pomocy i odbudowy.
W wielu rejonach zbli¿y³o nas do siebie nowe odkrycie czystej Ewangelii,
Koœcio³a, jego nabo¿eñstwa i sakramentów oraz jego s³u¿by na rzecz œwiata.
Nowe formy chrzeœcijañskiego ¿ycia wspólnotowego rozwinê³y siê w ró¿-
nych denominacjach. S¹ one obiecuj¹c¹ oznak¹ postêpuj¹cego, odnawiaj¹ce-
go i jednocz¹cego dzia³ania Ducha Œwiêtego w ca³ym Koœciele Chrystusa.

85. Odczuwalny wp³yw na ca³y ten postêp wywar³a Œwiatowa Rada Koœcio³ów.
Wierzymy, ¿e Bóg za jej poœrednictwem bêdzie nas wzywa³ w dalszym ci¹gu
do formu³owania nowych wypowiedzi i podejmowania nowych inicjatyw
w ramach  naszej wspólnoty i wspólnej s³u¿by.

6. Podsumowanie i rzut oka w przysz³oœæ

86. Podsumowuj¹c mo¿emy powiedzieæ, ¿e charakter jednoœci, do jakiej d¹¿ymy,
to widzialna wspólnota, w której wszyscy cz³onkowie, wyznaj¹cy Jezusa
Chrystusa jako ¿ywego Pana i Zbawiciela, uznaj¹ siê wzajemnie jako ci, któ-
rzy nale¿¹ ca³kiem do Jego Cia³a, tak aby œwiat uwierzy³.

87. W przewidzianym dniu Jezus Chrystus zgromadzi swój rozproszony lud, a¿e-
by ¿y³ z Nim w wiecznej wspólnocie. Radoœæ owej wspólnoty prze¿ywamy
w ³¹cznoœci, która ju¿ teraz istnieje miêdzy nami. Za pomoc¹  œwiat³a, które
przenika chrzeœcijañskie sumienie, ów dzieñ naszego Pana uœwiadamia
wielk¹ odpowiedzialnoœæ ka¿dego Koœcio³a wspó³czesnego za stan przygoto-
wañ do jednoœci.

Dalsza praca
88. Niektórzy z nas s¹ przekonani, ¿e jednoœæ Koœcio³a jako jednoœæ Cia³a Chry-

stusa musi mieæ charakter organiczny. Cia³o to musi sk³adaæ siê z czêœci bê-
d¹cych elementami przestrzeni i czasu w tym œwiecie. W³aœnie te czêœci, jako
Cia³o Pana, musz¹ byæ z sob¹ zespolone przez jednocz¹c¹ si³ê Jego Ducha,
który w Nim mieszka; w przeciwnym razie nie dojdzie do powstania orga-
nicznego cia³a. Na pierwszy rzut oka to wyobra¿enie zdaje siê byæ ca³kiem
sprzeczne z ide¹ zjednoczenia poszczególnych Koœcio³ów. Jeœli jednak Ko-
œcio³y zawi¹¿¹ ze sob¹ przymierze i maksymalnie wykorzystaj¹ jego mo¿li-
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woœci, wówczas tworzyæ bêd¹ organiczn¹ jednoœæ Cia³a Chrystusa, gdy¿
znajd¹ siê  we wspólnocie in Christo, w której zamieszkuj¹cy j¹  Creator
Spiritus zjednoczy podzielone cz³onki.

89. Istnieje jednak inny pogl¹d, którzy uwa¿a, ¿e kiedy mówi siê o „przymierzu”
miêdzy denominacjami chrzeœcijañskimi, wówczas s³owo to jest u¿ywane
w sposób, który bardzo odbiega  od jego biblijnego zastosowania i biblijnej
koncepcji. Rzecznicy tego pogl¹du chcieliby podkreœliæ ostateczne znaczenie
„przymierza”, które Bóg raz na zawsze zawar³ z œwiatem przez Chrystusa.
Tote¿ ich zdaniem zadanie jednoœci chrzeœcijañskiej polega na tym, ¿eby na-
sze wspólne „tak” wobec tego przymierza sta³o siê skuteczne. S¹dzimy, ¿e
w tym punkcie znajduje siê najbardziej ¿yzne pole dla dalszych badañ.

IV. Formy nabo¿eñstwa

1. Preambu³a

90. Uchwa³a Konferencji w Edynburgu w sprawie utworzenia Komisji ds. Nabo-
¿eñstwa oznacza³a wa¿ny postêp. Jej praca przyczyni³a siê do wspierania
wzajemnego zrozumienia, które jest nam tak bardzo potrzebne, o ile w spra-
wie jednoœci chcemy zajœæ dalej. Wzmocni³a ona przekonanie, ¿e kwestie
dotycz¹ce nabo¿eñstwa s¹ dla egzystencji Koœcio³a niemniej istotne ni¿ za-
gadnienia wiary i ustroju koœcielnego. Dalej wyjaœni³a ona, ¿e brak jednoœci
w nie mniejszym stopniu manifestuje siê w ró¿nym kszta³cie nabo¿eñstwa
jak w odmiennych pogl¹dach na zagadnienia doktryny i ustroju koœcielnego.
Co wiêcej, brak jednoœci czêsto w³aœnie w tym punkcie staje siê wyrazisty, a
podzia³ najostrzej odczuwalny.

91. W nawi¹zaniu do pracy Komisji staramy siê tutaj ustaliæ stopieñ istniej¹cej
zgodnoœci i ró¿nic w odniesieniu do znaczenia i praktyki nabo¿eñstwa, roz-
wa¿yæ jego wp³yw na jednoœæ Koœcio³a oraz zaproponowaæ praktyczne kroki
dla pog³êbienia wzajemnego zrozumienia.

2. Punkty konsensu

92. (1) W nabo¿eñstwie oddajemy czeœæ Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Œwiêtemu,
Trójjedynemu Bogu, którego Duch inspiruje wszelkie prawdziwe nabo¿eñ-
stwo i któremu wszelkie nabo¿eñstwo chrzeœcijañskie jest ofiarowane.
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93. (2) Sam Bóg jest sprawc¹ wiary, przez któr¹ dajemy Mu odpowiedŸ w nabo-
¿eñstwie, kiedy On nas spotyka i do nas przemawia (por. Ga 2, 20).
Mamy tu na myœli to,  i¿ w momencie, gdy Chrystus spotyka cz³owieka,
ten uzyskuje wolnoœæ w zakresie dawania odpowiedzi. Lecz w œwietle
swojej odpowiedzi pojmuje, ¿e nie móg³by poszukiwaæ Boga, gdyby
wczeœniej nie zosta³ przez Niego odnaleziony, i ¿e wiara, za pomoc¹ któ-
rej Mu odpowiedzia³, sama by³a darem Boga dla niego.

94. (3) Spotkanie Boga z nami i nasza odpowiedŸ w nabo¿eñstwie anga¿uje ca³e-
go cz³owieka (por. Mt 22, 37-40). Nastêpuje to podczas nabo¿eñstwa,
w osobistym œwiadectwie jak równie¿ w chrzeœcijañskim pos³uszeñstwie
i chrzeœcijañskiej s³u¿bie.

95. (4) OdpowiedŸ, znajduj¹ca swój wyraz w nabo¿eñstwie, obejmuje adoracjê,
wyznanie wiary, s³uchanie S³owa Bo¿ego, modlitwê wstawiennicz¹, wzy-
wanie, wielbienie, b³aganie i dziêkczynienie.

96. (5) S³owo i sakrament s¹ darami Boga. W czytaniu i zwiastowaniu S³owa oraz
w dystrybucji sakramentów Bóg oferuje nam swoj¹ ³askê, obdarza
zbawcz¹ wiedz¹ o samym sobie i w³¹cza nas do swojej wspólnoty.

  Cz³onkowie Towarzystwa Przyjació³ (kwakrzy) poœwiadczaj¹, ¿e czyni¹
to samo doœwiadczenie podczas wspólnego milcz¹cego nabo¿eñstwa
i przez sprawowan¹ w nim pos³ugê osób œwieckich.

97. (6) Wszelkie nabo¿eñstwo odbywa siê we wspólnocie ludu Bo¿ego tak w nie-
bie jak i na ziemi. Nawet w osobistej modlitwie chrzeœcijanin modli siê
zawsze z Koœcio³em jako cz³onek wspólnoty œwiêtych. Nabo¿eñstwo
wspólnoty lokalnej jest zarówno podstaw¹ wszelkiej osobistej modlitwy
i pobo¿noœci jak te¿ potê¿nym i fundamentalnym œwiadectwem chrzeœci-
jañskim wobec œwiata.

(98-99)

3. Problemy nierozwi¹zane

100. (1) Ró¿ne opinie w sprawie relacji miêdzy S³owem i Sakramentem doprowa-
dzi³y do tego, ¿e jedni podkreœlaj¹ bardziej znaczenie kazania, inni zaœ
sprawowanych sakramentów. Ta ró¿nica nie mo¿e byæ nigdy czymœ wiê-
cej ni¿ spraw¹ k³adzenia akcentów. Zbawcze dzia³anie Boga odbywa siê
w nabo¿eñstwie, które On  ustanowi³ w swoim  Koœciele. Chc¹c auten-
tycznie prze¿ywaæ nabo¿eñstwo, musimy podkreœlaæ jego jednoœæ.

101. (2) Wszyscy jesteœmy zgodni co do tego, ¿e w nabo¿eñstwie chodzi o ¿ycie
pojmowane jako ca³oœæ. Mimo to ró¿nimy siê w kwestii przypisywania
w nabo¿eñstwie roli rzeczom, które mo¿na dotkn¹æ i zobaczyæ. Dla jed-
nych niektóre elementy ziemskie maj¹ quasi sakramentalne znaczenie po
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ich poœwiêceniu; zdaniem innych tylko te elementy mog¹ odgrywaæ szcze-
góln¹ rolê w nabo¿eñstwie, które sam Pan przeznaczy³ do tego celu. Dlate-
go stosowanie rzeczy materialnych  trzeba dok³adnie przemyœleæ w œwietle
wspólnego nam przekonania, ¿e nabo¿eñstwo chrzeœcijañskie odbywa siê
wówczas, gdy Trójjedyny Bóg daje siê poznaæ swojemu ludowi w S³owie i
Sakramencie. Przez Ducha Œwiêtego Bóg przychodzi do swego ludu, zba-
wiaj¹c nie tylko swoich, lecz w pewnym sensie ca³e stworzenie.

102. (3) Precyzyjna klasyfikacja wszelkich form nabo¿eñstwa przez zastosowanie
pojêæ „liturgiczne” i „nieliturgiczne” jest trudna. S³owo „liturgiczny”
trzeba rozumieæ szerzej ni¿ zdaje siê nam sugerowaæ to rozró¿nienie.
Przewa¿aj¹ca czêœæ form nabo¿eñstwa ma pod pewnym wzglêdem cha-
rakter liturgiczny.  Rzeczywista trudnoœæ wystêpuje miêdzy Koœcio³ami
pos³uguj¹cymi siê œcis³ymi formami liturgicznymi a takimi, które w tym
wzglêdzie pozostawiaj¹ duchownym wiêcej swobody.

103. Nasze rozmowy pokaza³y, ¿e istnieje miejsce dla obu podejœæ. Z jednej stro-
ny ustalony porz¹dek pomaga strzec dziedzictwo wiary i pobo¿noœci. Z dru-
giej strony istniej¹ takie okresy, gdy po¿¹dana jest wiêksza wolnoœæ. Zada-
niem Koœcio³a jest stosowanie modlitwy liturgicznej jako œrodka do trzyma-
nia w ryzach ¿ycia modlitewnego jednostki i poszerzania zakresu jego
modlitwy wstawienniczej, podczas gdy z kolei osobista modlitwa jednostki
o¿ywia ¿ycie liturgiczne i uwalnia je z formalizmu.

104. W obu przypadkach wszystko jest oczywiœcie ostatecznie dzie³em Ducha
Œwiêtego.

105. (4) Nabo¿eñstwo jest zawsze nabo¿eñstwem ca³ego ludu Bo¿ego, ca³ego
Koœcio³a. Prowadzenie nabo¿eñstwa mo¿na powierzyæ niekiedy które-
muœ z cz³onków wspólnoty lokalnej. Jednak¿e wiêkszoœæ naszych Ko-
œcio³ów uwa¿a, ¿e nasz Pan powo³a³ do ¿ycia w swoim Koœciele upo-
rz¹dkowany urz¹d. Przewodzenie pewnym czynnoœciom kultowym po-
zostaje wy³¹cznie w gestii tego urzêdu. Wi¹¿e siê z tym dla nas pytanie o
podstawê tego ograniczenia. Dla jednych ograniczenie to opiera siê na
przekonaniu, ¿e Koœció³  pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego powo³u-
je niektórych swoich  cz³onków do tej lub innej pos³ugi. Inni z kolei po-
dzielaj¹ przekonanie, ¿e Duch Œwiêty niektórym cz³onkom Koœcio³a
udziela niezbêdn¹ za ka¿dym razem ³askê do sprawowania urzêdu. Jesz-
cze inne Koœcio³y podkreœlaj¹, ¿e uporz¹dkowany urz¹d trzeba zasadni-
czo odró¿niæ od kap³añstwa wszystkich wierz¹cych.

106. Uznajemy, ¿e kwestia dotycz¹ca „kap³añskiego” i „prorockiego” charakteru
urzêdu jest w dalszym ci¹gu powa¿n¹ przeszkod¹ dla jednoœci. Wi¹¿¹ siê
z ni¹ zasadnicze problemy dotycz¹ce natury ³aski oraz osoby i dzie³a Chry-
stusa. Kwestie te trzeba rozwa¿yæ szczerze i z uwzglêdnieniem wszystkich
ich aspektów. Jest ca³kiem mo¿liwe, ¿e dyskusja nad tymi problemami u³a-
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twi nam przezwyciê¿enie ró¿nic w rozumieniu apostolskiego urzêdu, jego
znaczenia i wa¿noœci.

107. (5) Jak ró¿ne by³yby te¿ nasze opinie na temat charakteru i skutecznoœci czyn-
noœci rytualnych, to jednak zgodni jesteœmy co do tego, ¿e „Deus non alli-
gatur sacramentis” i ¿e (mówi¹c s³owami Ewangelii) wiatr wieje, dok¹d
chce /.../ tak jest z ka¿dym, kto siê narodzi³ z Ducha (J 3, 8). Odnotowujemy
z wdziêcznoœci¹, ¿e w kwestii konsekrowanych elementów Komunii œw.
osi¹gnêliœmy taki stopieñ porozumienia, jakiego nikt z nas nigdy by siê nie
spodziewa³. Tajemnica mi³oœci Bo¿ej, któr¹ celebrujemy przy Stole Pana,
przekracza mo¿liwoœci ludzkiej artykulacji.  Ale przy próbie jej opisu Pi-
smo Œwiête daje nam prawo mówienia o ofierze. Oto Baranek Bo¿y...

108. Nasz Pan Jezus Chrystus w ca³ym swoim ¿yciu na ziemi i szczególnie
w swojej œmierci i w swoim zmartwychwstaniu pokona³ moce ciemnoœci.
W swojej jednorazowej i wystarczaj¹cej ofierze na Golgocie ofiarowa³ Ojcu
doskona³e pos³uszeñstwo dla pojednania za grzech ca³ego œwiata. Ten akt
ekspiacji dokona³ siê raz na zawsze i jest niepowtarzalny. Jako Zmartwych-
wsta³y i Wywy¿szony nieustannie wstawia siê za nami.

109. Odpowiadamy na to w nabo¿eñstwie przez wielbienie, modlitwê, dziêkczy-
nienie i ofiarowanie samych siebie w wierze i pos³uszeñstwie, wszystko to
oddajemy Ojcu w imieniu Jezusa Chrystusa. Przynosimy ofiarê uwielbienia i
dziêkczynienia. To jest punkt, w którym wy³aniaj¹ siê najwiêksze trudnoœci,
gdy staramy siê wypowiedzieæ, w jakiej relacji nasze nabo¿eñstwo na ziemi
znajduje siê do wiecznego wstawiennictwa Chrystusa w niebie. Wszyscy
powiadamy, ¿e mamy tu do czynienia z elementem tajemnicy, która jest
trudna do wypowiedzenia (Rz 8, 26).

110. Niektórzy z nas wierz¹, ¿e w Wieczerzy Pañskiej, w której wchodz¹ w spo-
³ecznoœæ z ukrzy¿owanym i zmartwychwsta³ym Panem, sk³adaj¹ tylko ofiarê
uwielbienia i dziêkczynienia oraz pos³usznej s³u¿by jako odpowiedŸ wiary
na dobrodziejstwa, jakie wobec nas czyni Pan. Jednak¿e inni stoj¹ na stano-
wisku, ¿e w Œwiêtej Eucharystii  Pan Jezus Chrystus jako nasz wielki arcy-
kap³an, ³¹czy to, co ofiaruje Jego Cia³o, Koœció³, ze swoj¹ w³asn¹ ofiar¹ i
w ten sposób w³¹cza jego adoracjê do Sanctus zastêpów niebiañskich. Miê-
dzy obu tymi pogl¹dami mieszcz¹ siê inne, których nie da siê w³aœciwie oce-
niæ za pomoc¹ krótkiej wzmianki.

111. Uwa¿amy, ¿e g³êbsze zrozumienie znaczenia s³owa „³¹czyæ”, u¿ytego w po-
przednim paragrafie, mog³oby, zw³aszcza w œwietle biblijnej eschatologii,
pomóc usun¹æ rzeczywiste ró¿nice i nieporozumienia w tym punkcie.

112. Notabene: Niektórzy spoœród nas ubolewaj¹, ¿e dyskusja wokó³ Wieczerzy
Pañskiej koncentruje siê na aspekcie ofiary. Ich zdaniem g³ówny problem
sprowadza siê do tego, czy ukrzy¿owany i zmartwychwsta³y Pan jest rzeczy-
wiœcie cieleœnie obecny i czy przyjmujemy Jego Cia³o i Jego Krew.
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113. (6) Podzielamy wiarê w communio sanctorum jako wspólnotê wszystkich
wierz¹cych w niebie i na ziemi. W swoim nabo¿eñstwie Koœció³ na zie-
mi ³¹czy siê w modlitwie i wielbieniu z anio³ami i archanio³ami oraz
wszystkimi zastêpami niebiañskimi. Podczas gdy wszyscy zgodnie ak-
ceptujemy spo³ecznoœæ œwiêtych w tym sensie, istniej¹ powa¿ne ró¿nice
w zakresie interpretacji. Niektórzy pos³uguj¹ siê s³owem „œwiêci” tylko
w celu ogólnego opisania ca³ej wspólnoty chrzeœcijañskiej. Inni u¿ywaj¹
go tak¿e w znaczeniu specjalnym, okreœlaj¹c za pomoc¹ tego pojêcia
b³ogos³awionych œwiêtych w niebie.

114. Wiêkszoœæ chrzeœcijan wyra¿a gotowoœæ œpiewania hymnów dziêkczynnych
w intencji œwiêtych i dziêkowania Bogu za Jego zwyciêstwo, które odniós³
w ¿yciu swoich wyznawców. Niektórzy czyni¹ dalszy krok, obchodz¹c spe-
cjalne œwiêta ku czci swoich œwiêtych. Jeszcze inni szukaj¹ ich wstawiennic-
twa w przekonaniu, ¿e mog¹ nam, uwik³anym jeszcze w ziemskie boje,
przyjœæ z pomoc¹. W ¿yciu wielu czcicieli œwiêtych szczególne miejsce zaj-
muje b³ogos³awiona Dziewica Maria. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e pozycja b³o-
gos³awionej Dziewicy w nabo¿eñstwie chrzeœcijañskim jest problemem, w
którym ukazuj¹ siê g³êbokie ró¿nice pogl¹dów.

115. Musimy uznaæ, ¿e dla niektórych ten aspekt nabo¿eñstwa jest wyrazem mi³o-
œci przenikaj¹cej mistyczne Cia³o Chrystusa. Inni wierz¹, ¿e  takie zwyczaje
by³yby w ogóle sprzeczne z ich rozumieniem wiary chrzeœcijañskiej, gdy¿ oni
nie znaj¹ i nie pragn¹ ¿adnego innego orêdownika ni¿ ich Zbawiciel.

116. Tak wiêc nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e kwestie te mog¹ byæ odpowiednio rozwa¿ane
tylko w kontekœcie  nauki o ³asce oraz  dzie³a Chrystusa i Ducha Œwiêtego.

117. Inna ró¿nica pogl¹dów wy³ania siê w powi¹zaniu z praktyk¹ modlenia siê za
umar³ych. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e zmarli potrzebuj¹ pomocy naszych mo-
dlitw i ¿e dlatego my ze wzglêdu na mi³oœæ jesteœmy zobowi¹zani za nich
siê modliæ, ¿eby rozpoczête w nich dzie³o Bo¿e zosta³o pomyœlnie zakoñ-
czone. Inni uwa¿aj¹, ¿e powierzaj¹c swoich ukochanych zmar³ych opiece
Boga, który swojego Syna uczyni³ Zbawicielem grzeszników, zapewnia siê
im radoœæ i pocieszenie w Jego mi³oœci.

118. Równie¿ ta kwestia wymaga gruntownej pracy teologicznej, gdy¿ dotyka sa-
mego j¹dra zbawczej ³aski.

4. Czynniki nieteologiczne

119. Dotychczas raport nasz zajmowa³ siê g³ównie teologi¹, która podkreœla
zbie¿noœci i ró¿nice pogl¹dów w kwestii form nabo¿eñstwa. Rozwa¿aj¹c na-
sze ró¿nice musieliœmy oczywiœcie zapytaæ, czy nie wynikaj¹ one, w ca³oœci
lub czêœciowo, z czynników spo³ecznych, kulturowych lub innych. Poni¿ej
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czynimy propozycje nowego podejœcia do tych kwestii, które byæ mo¿e po-
mog¹ Koœcio³om dojœæ do przekonania, ¿e  niektóre ró¿nice w kszta³cie na-
bo¿eñstwa nie s¹ zwi¹zane, jak siê s¹dzi, z nie daj¹cymi siê pogodziæ do-
gmatycznymi przeciwieñstwami, lecz mog¹ istnieæ obok siebie w tym sa-
mym Koœciele.

120. Koœcio³y na ziemi znajduj¹ siê „w drodze” (in via) i dlatego s¹ uwik³ane za-
wsze w napiêcia i konflikty  o charakterze historycznym. To uwik³anie uwi-
dacznia siê w ich tradycjach nabo¿eñstwowych. Nawet najbardziej pobie¿ny
przegl¹d „form nabo¿eñstwa” ukazuje, jak wielk¹ rolê odgrywaj¹ tutaj ró¿-
norodne czynniki nieteologiczne.

121. W naszym raporcie chcemy siê skupiæ na dwóch czynnikach – spo³ecznym i
psychologicznym. W pewnych bardzo wa¿nych punktach czynniki te za-
chodz¹ na siebie, przyczyniaj¹c siê do wyobcowania wzajemnego chrzeœci-
jañskich wspólnot. Istnieje na przyk³ad kluczowy czynnik jêzyka, który ma
zarówno skutki psychologiczne jak i spo³eczne. Wokó³ wyra¿eñ jêzykowych
tworzy siê ca³a sieæ skojarzeñ, które nie dochodz¹ do g³osu w pracy transla-
torskiej, lecz stosowane w modlitwie i nabo¿eñstwie nadaj¹ im kolorytu. Co
wiêcej, zwyczaje kultowe ró¿ni¹ siê od siebie w poszczególnych krajach.
Wszyscy zetknêliœmy siê ju¿ ze skarg¹ uczestników nabo¿eñstw, ¿e czuj¹ siê
nieswojo bior¹c udzia³ w obcym im sposobie modlenia siê przez ludzi w tym
lub innym kraju. Sposób zachowania jest tym czynnikiem, który cudzoziem-
cowi utrudnia w³aœciwe skupienie modlitewne. Równie¿ w tym przypadku
mamy do czynienia z zachodzeniem na siebie czynnika psychologicznego i
spo³ecznego.

122. Wielkim b³êdem by³oby przyjêcie za³o¿enia, ¿e ta wewnêtrzna relacja miê-
dzy wiar¹ i tradycj¹ kulturow¹ jest czymœ z³ym. Przeciwnie, wspiera ona
czêsto zdrowie i ¿ywotnoœæ tradycji religijnych. Poniewa¿ ludzie s¹ jednak
grzesznikami, musimy siê te¿ liczyæ z mo¿liwoœci¹ g³êbokiego zepsucia.
Jakiœ Koœció³ mo¿e w³¹czyæ nieœwiadomie do swoich form liturgicznych in-
stytucje spo³eczne i polityczne, które w teorii i praktyce poddane zosta³y
ostrej krytyce. Np. pewne fragmenty anglikañskiej litanii pochodz¹ z ca³-
kiem innego porz¹dku spo³ecznego ni¿ ten, który istnieje dzisiaj w Wielkiej
Brytanii. U obcych takie archaizmy mog¹ wywo³ywaæ zdziwienie, a nawet
zniechêcenie. W podzielonym chrzeœcijañstwie takie zjawisko mo¿e ³atwo
wzbudzaæ wra¿enie, ¿e pojednanie  miêdzy Koœcio³ami wi¹¿e siê z akcep-
tacj¹  równie¿ takich rzeczy, które bardziej zaliczyæ trzeba do  przypadków
ich ziemskiej historii ni¿ do ¿ywotnej substancji ich wiary. Ma to znaczenie
szczególnie wówczas, gdy cz³onkowie Koœcio³ów chrzeœcijañskich skrzyw-
dzili siê wzajemnie w konfliktach, których Ÿród³em by³y zarówno czynniki
spo³eczne i polityczne jak i religijne. Potrzeba nam tutaj pewnego teologicz-
nego radykalizmu po³¹czonego z przekonaniem, ¿e to, co na tym etapie zda-
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je siê nas dzieliæ w planach Bo¿ych,  mo¿e ulec takiej przemianie, ¿e dziêki
temu wzbogaci siê doœwiadczenie ca³ego ludu Bo¿ego. Wszak decyzj¹ Jego
woli Koœció³ znalaz³ siê w tym œwiecie i w poœrodku œwieckiej historii. Nie
proszê, abyœ ich wzi¹³ ze œwiata, lecz abyœ ich zachowa³ od z³ego.

123. Jednak musimy podkreœliæ, ¿e te czynniki polityczne i spo³eczne nie tylko
opóŸniaj¹ ponowne zjednoczenie, lecz czêsto przyczyniaj¹ siê do zahamo-
wania zwiastowania misyjnego i szkodzenia ¿yciu wewnêtrznemu poszcze-
gólnych Koœcio³ów. W obrêbie tego samego Koœcio³a wystêpuj¹ czêsto
wielkie ró¿nice w zakresie jêzyka i stylu ¿ycia miêdzy wspólnotami lokalny-
mi, których cz³onkowie wywodz¹ siê z ró¿nych klas spo³ecznych. Byæ mo¿e
pod pewnym wzglêdem sytuacja uleg³a poprawie. Jednak nie mo¿emy nie
zauwa¿yæ faktu, jak wiele Koœcio³ów z przyczyn klasowych, ekonomicz-
nych, politycznych i rasowych jest w sposób nieszczêsny uwik³anych w dys-
kryminacjê. Kontynuowanie tych praktyk lub wprowadzenie ich tam, gdzie
dot¹d nie wystêpowa³y,  przyczyni siê nie tylko do umocnienia ju¿ istniej¹-
cych podzia³ów koœcielnych, lecz poci¹gnie za sob¹ jeszcze dalsze.

124. Przestarza³e zwyczaje liturgiczne utrudniaj¹ te¿ rozwój takich form, które
pasuj¹ do epoki, w której ¿yjemy. Na przyk³ad postêpujemy s³usznie, kiedy
pytamy, jak obraz natury, prezentowany w kantyku Benedicite, mo¿e byæ
przyjêty przez ludzi,  którzy s¹ w stanie dokonaæ kolosalnych zmian w za-
kresie si³ naturalnych, zmian, do których jesteœmy dziœ przyzwyczajeni. Nie
tylko sprawa jednoœci chrzeœcijañskiej jest przyczyn¹, która zmusza nas do
œcis³ej i g³êbokiej samokontroli. Formy nabo¿eñstwa musimy raczej poddaæ
krytyce ze wzglêdu na zwiastowanie misyjne. Nabo¿eñstwa chrzeœcijañskie-
go nie wolno wprawdzie zbyt pochopnie podporz¹dkowaæ zmieniaj¹cym siê
potrzebom natury ludzkiej; jego t³em jest wszak Bo¿a inicjatywa i Jego ob-
jawienie. Lecz jego buduj¹ca treœæ musi byæ zaprezentowana w sposób, któ-
ry odpowiada rzeczywistoœci naszego ¿ycia codziennego.

125. Studium czynników spo³ecznych i ich wp³ywu na kszta³t naszego nabo¿eñ-
stwa znajduje siê jeszcze w pocz¹tkowej fazie. Ruch ekumeniczny zobowi¹-
zuje nas do pog³êbienia tej kwestii. Podejmuj¹c  jej psychologiczny aspekt
przekonujemy siê, ¿e weszliœmy na obszar, na którym w chwili obecnej
mo¿e jeszcze bardziej jesteœmy dyletantami. Musimy wspomnieæ przynaj-
mniej, ¿e w wyniku wprowadzenia troskliwie opracowanego rytua³u, stawia-
j¹cego sobie za cel spowodowanie prze¿yæ misteryjnych, nast¹pi³ podzia³ na
tych, którzy go zaakceptowali, oraz tych, którzy poczuli siê odrzuceni. Ist-
nieje wielu wykszta³conych i tak¿e prostych ludzi, których wyobraŸnia ulega
stymulacji wskutek stosowania symboli; inni staj¹ siê nieufni w przypadku
spraw, w których dopatruj¹ siê trików i oddzia³ywania na emocje. W tym
przypadku purytanie i nierzadko ludzie nauki reaguj¹ tak samo; jedni i dru-
dzy jednoznacznie odrzucaj¹ to, co w ich przekonaniu jest niejasne, nierze-
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czywiste i sztuczne. Ich krytyka jest wa¿na i nie mo¿na jej odrzucaæ argu-
mentuj¹c, ¿e ma charakter filisterski. G³êbszego zbadania wymaga idea
misterium w jej odniesieniu do nabo¿eñstwa, trzeba by j¹ zbadaæ zarazem
pod wzglêdem teologicznym, metafizycznym i psychologicznym. Ta praca
studialna nie mog³aby siê oczywiœcie ograniczyæ do szukania odpowiedzi
na pytanie, jak zaspokoiæ zapotrzebowanie na misterium w pe³ni rozwiniê-
tym nabo¿eñstwie liturgicznym, lecz tak¿e na inne, jak misterium to urze-
czywistnia siê w formach charyzmatycznych, np. charakterystycznych dla
ruchu zielonoœwi¹tkowego i innych grup, których ¿ycie czêsto nie jest za-
uwa¿ane przez uczonych teologów. Smutn¹ prawd¹ pozostaje fakt, ¿e
chrzeœcijanie jedynie rzadko okazuj¹ gotowoœæ  poddania badaniom psy-
chologicznym swoich preferowanych form pobo¿noœciowych; dopóki nie
zwiêkszy siê ta gotowoœæ, dopóty trudno bêdzie mo¿na liczyæ na postêp w
uwolnieniu siê od dominacji osobistych wyborów lub przypadkowego
dziedzictwa.
Dopóki nie podejmiemy tej próby, dopóty zmagaæ siê bêdziemy z nierozwi¹-
zan¹ kwesti¹, jak dalece podlegamy suwerennoœci wiary i jesteœmy gotowi
spe³niæ ¿¹dania, które wspó³czeœnie s¹ od nas wymagane.

5. Zalecenia

126. (1) Apelujemy do Koœcio³ów, aby pracê Komisji ds. form nabo¿eñstwa kon-
tynuowa³y w nastêpuj¹cy sposób:
(a) Wszystkich chrzeœcijan trzeba doprowadziæ do przyjaznej i pe³nej

uszanowania postawy wobec wszelkich form nabo¿eñstwa, tak „li-
turgicznych” jak „nie-liturgicznych”, w których Bóg spotyka cz³o-
wieka.

(b) Musimy zbadaæ dok³adnie, na jakich podstawach opiera siê nabo¿eñ-
stwo ka¿dego Koœcio³a i z tej perspektywy zbadaæ jego postawê wo-
bec nabo¿eñstwa innych Koœcio³ów.

(c) Czêsto znajdujemy w tym samym Koœciele ró¿ne formy nabo¿eñ-
stwa. Czy podobn¹ bogat¹ ró¿norodnoœæ mo¿emy wyobraziæ sobie w
Koœciele zjednoczonym?

(d) Ruchom liturgicznym, rozwijaj¹cym siê w niektórych czêœciach
œwiata, musimy poœwiêciæ zwiêkszon¹ uwagê i jednoczeœnie te¿ pod-
j¹æ badania na temat Ÿróde³ wspó³czesnego antagonizmu wobec
wszelkich form nabo¿eñstwa chrzeœcijañskiego.

(e) Nowego i dok³adnego zbadania wymaga relacja miêdzy unikaln¹
ofiar¹ Jezusa Chrystusa a odpowiedzi¹ na ni¹ cz³owieka w nabo¿eñ-
stwie i ¿yciu.
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(f)  Musimy zaj¹æ siê problemem tych, którzy nie uczestnicz¹ regularnie
w publicznym nabo¿eñstwie i z tego powodu nie mog¹ korzystaæ z
ustalonych œrodków ³aski, np. matki obarczone dzieæmi i domem.

(g) Podj¹æ trzeba psychologiczn¹, historyczn¹ i teologiczn¹ analizê wa-
runków i okolicznoœci, w których powsta³y i rozwinê³y siê poszcze-
gólne tradycje chrzeœcijañskiej wiary i nabo¿eñstwa.

(h) Niektóre Koœcio³y uwa¿aj¹, ¿e istotne dla nabo¿eñstwa jest zarówno
g³oszenie Ewangelii jak i sprawowanie Eucharystii, inne natomiast
stoj¹ na stanowisku, ¿e Eucharystia jako taka zawiera istotne elementy
nabo¿eñstwa. Ró¿nicy tej musimy poœwiêciæ wzmo¿on¹ uwagê.

(i) Musimy podj¹æ bardziej szczegó³owe badania teologiczne, metafi-
zyczne i psychologiczne  nad relacj¹ miêdzy misterium a nabo¿eñ-
stwem. Zalecamy, aby w realizacji tego celu skorzystaæ  z porady
ekspertów obeznanych z materia³em psychologicznym zwi¹zanym z
interesuj¹c¹ nas kwesti¹.

127. Notabene: Jeœli w kwestii nabo¿eñstwa chcemy osi¹gn¹æ postêp, wówczas
nie mo¿emy zadowalaæ siê anga¿owaniem ekspertów w dziedzinie liturgii  i
osób odpowiedzialnych za kszta³towanie nabo¿eñstwa, lecz musimy zainte-
resowaæ ca³¹ spraw¹ samych uczestników nabo¿eñstwa.

(128-129)

V. Interkomunia

1. Wprowadzenie

A.

130. W sprawozdaniu II Œwiatowej Konferencji do Spraw Wiary i Ustroju Ko-
œcio³a w Edynburgu w 1937 roku  poczyniono nastêpuj¹ce stwierdzenie:
Traktujemy wspólnotê Wieczerzy Pañskiej jako niezbêdny element ka¿dej
prawdziwie zadowalaj¹cej jednoœci koœcielnej. Komitet Kontynuacji Pracy
uzna³ za konieczne utworzyæ natychmiast komisjê, która mia³a zbadaæ kwe-
stiê wspólnoty Wieczerzy Pañskiej; problem ten sta³ siê  jednym z g³ównych
punktów, które mia³y byæ rozwa¿one na Konferencji w Lund. W ostatnich
piêtnastu latach Koœcio³y zbli¿y³y siê do siebie w dziedzinie kultu, w sposo-
bie myœlenia i w chrzeœcijañskiej dzia³alnoœci. We wszystkich czêœciach
œwiata odczuwa siê piln¹ potrzebê dokonania postêpu w zakresie œciœlejszej
wspólnoty przy Stole Pana.
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131. Istniej¹ chrzeœcijanie, którym ju¿ samo s³owo „interkomunia” sprawia trud-
noœæ. W ich rozumieniu uroczystoœæ Komunii œwiêtej jest aktem Koœcio³a
jako jednego cia³a. Nie mo¿e byæ ona sprawowana w sposób w³aœciwy
przez spo³ecznoœci, które w ¿yciu koœcielnym i doktrynie krocz¹ odrêbnymi
drogami. Takie stanowisko reprezentuje Koœció³ prawos³awny. Tote¿ niejako
z za³o¿enia musimy pamiêtaæ o tym, ¿e w przypadku prawos³awia kwestia
interkomunii, jak siê j¹ zazwyczaj pojmuje, w ogóle nie istnieje.

132. W naszych dyskusjach w sposób naturalny zajmowaliœmy siê g³ównie pogl¹-
dami reprezentowanymi przez Koœcio³y, które s¹ w stanie rozpatrywaæ
wspólnotê sakramentaln¹ bez pe³nej unii organicznej.   Dla niemal wszyst-
kich tych Koœcio³ów kwestia ta staje siê coraz bardziej pal¹ca. Poni¿sze roz-
wa¿ania ukazuj¹, jak powa¿ne s¹ problemy, o które tutaj chodzi.

133. (1) Koœcio³y przez utworzenie Œwiatowej Rady Koœcio³ów uczyni³y decydu-
j¹cy krok w stronê œciœlejszej ³¹cznoœci ze sob¹. Zamanifestowa³y swoj¹
wolê bycia ze sob¹ i wzajemnego dzielenia swoich trosk. To nowe wza-
jemne zobowi¹zanie konfrontuje nas coraz natarczywiej z pytaniem, ja-
kie s¹ powody usprawiedliwiaj¹ce istnienie podzia³u przy Stole Pana.

134. (2) Nowe czynniki w aktualnej sytuacji historycznej domagaj¹ siê, by
wszystkie przeszkody na drodze do wspólnoty nie wynikaj¹ce z funda-
mentalnych ró¿nic w zakresie wiary i ustroju koœcielnego  zosta³y mo¿li-
wie jak najszybciej usuniête. W tym miejscu chcielibyœmy tylko wspo-
mnieæ o nowych mo¿liwoœciach misyjnych w Azji i Afryce, o przeœlado-
waniach i wojnie, miêdzykoœcielnych porozumieniach i uniach na
Wschodzie i na Zachodzie oraz o coraz intensywniejszych apelach m³o-
dzie¿y chrzeœcijañskiej, która domaga siê usuniêcia przeszkód stoj¹cych
na drodze do jednoœci w zakresie wspólnoty i wspólnych dzia³añ.

135. (3) Najusilniej do dzia³añ na rzecz jednoœci wzywa nas jednak nasz Pan. Na-
pomina On dzisiaj swój Koœció³, aby ca³e swoje ¿ycie podporz¹dkowa³
Jego transformuj¹cej mocy. Podczas swej ziemskiej pielgrzymki chrze-
œcijanie podlegaj¹ zawsze  Jego s¹dowi a poœród swoich podzia³ów  ¿yj¹
zawsze w oczekiwaniu na dzieñ, w którym On ostatecznie oddzieli od
innych tych, którzy Mu wiernie s³u¿yli. Ci, którzy naœladuj¹ Chrystusa,
musz¹ podporz¹dkowaæ siê nakazowi Jego modlitwy, aby wszyscy sta-
nowili jedno. S¹ oni zobowi¹zani do pracy i modlitwy w intencji prze-
zwyciê¿enia tego wszystkiego, co dzieli ich od siebie w sakramencie Ko-
munii œw.

136. Istniej¹ chrzeœcijanie, dla których omawiane zagadnienie ma tak wielkie
znaczenie, ¿e ka¿da zw³oka w dochodzeniu do wspólnoty Wieczerzy Pañ-
skiej sprawia im trudnoœci. Boleœnie uœwiadamiamy sobie, ¿e jednoœci¹ dan¹
w Chrystusie nie bêdziemy siê mogli ani cieszyæ, ani dawaæ jej w³aœciwy
wyraz dopóty, dopóki bêdziemy podzieleni przy Stole Pana. Z drugiej strony
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widzimy, ¿e czynniki nieteologiczne mog¹ prowadziæ niekiedy do przed-
wczesnego zjednoczenia chrzeœcijañskich wspólnot. Ogromne znaczenie ma
to, ¿eby wszystkie unie mia³y swoj¹ podstawê w nauce Pisma Œwiêtego
i by³y weryfikowane pod wzglêdem swojej zgodnoœci ze S³owem Bo¿ym.
Nie nale¿y podejmowaæ ¿adnego kroku prowadz¹cego do wspólnoty Wie-
czerzy Pañskiej, który nasze ró¿nice traktowa³by tylko powierzchownie lub
wykorzystywa³ tê wspólnotê jako œrodek schodzenia z drogi trudnoœciom.

B.

137. W latach po Konferencji Edynburskiej coraz bardziej zdawaliœmy sobie
sprawê, jak zasadnicze i skomplikowane s¹ zagadnienia wiary i ustroju ko-
œcielnego, z którymi musimy siê uporaæ, o ile ma byæ osi¹gniêta wiêksza
jednoœæ przy Stole Pana. Chodzi tu nie tylko o kwestiê ludzkiej dumy lub
ograniczonoœci, aczkolwiek przyznajemy, ¿e wszyscy z tymi zjawiskami
mamy do czynienia. Trudnoœci pochodz¹ z g³êbiej siêgaj¹cych ró¿nych prze-
konañ w zakresie istoty Koœcio³a i sakramentów. S¹ one dla nas wszystkich
ciê¿arem i przyczyn¹ g³êbokiej bezradnoœci. Ich charakter i rozmiar zosta³y
ju¿ omówione we wczeœniejszych partiach niniejszego raportu. Osi¹gniêcie
pe³nej wspólnoty sakramentalnej  zale¿y przynajmniej czêœciowo od wiêk-
szej zgody w tych kwestiach.

138. Dla wielu spoœród nas otwarte nabo¿eñstwa komunijne  w Tambaram, Am-
sterdamie i Lund by³y zachêcaj¹c¹ sposobnoœci¹ do praktykowania wspólno-
ty ekumenicznej w tej centralnej czynnoœci kultowej Koœcio³a. Fakt, ¿e nie-
którzy z nas ze wzglêdu na sprawy sumienia nie mogli uczestniczyæ w tych
nabo¿eñstwach, uœwiadomi³ nam wszystkim na nowo, jak trudny to pro-
blem, z którym wszyscy mamy do czynienia. Jednak wszystkie te sytuacje
zmusi³y nas do spojrzenia na samych  siebie z perspektywy mi³oœci i modli-
twy, i widzimy w tym rêkojmiê dla trwa³ej obecnoœci naszego Pana i  Jego
postanowienia doprowadzenia nas wszystkich w koñcu do jednoœci z Nim.

139. Uznajemy zatem,  ¿e zadanie, przed którym stoj¹ jeszcze nasze Koœcio³y,
komplikuje siê, ale wierzymy równie¿, ¿e  lepiej dostrze¿emy problemy, o
które chodzi, oraz potrzebê wspólnej sta³ej refleksji i modlitwy.

2. Terminologia

140 W raporcie z Edynburga dano wyraz przekonaniu, ¿e, gdziekolwiek w roz-
mowie na temat koœcielnej jednoœci dojdzie do zastosowania pojêcia „inter-
komunia”, tam jasno nale¿y zdefiniowaæ jego znaczenie. Wydarzenia ostat-
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nich lat ponownie skierowa³y uwagê na wa¿noœæ tej kwestii, ale stosunki ist-
niej¹ce miêdzy Koœcio³ami s¹ tak ró¿ne, ¿e jest nadzwyczaj trudno znaleŸæ
terminologiê, która by³aby powszechnie do zaakceptowania oraz zrozumia³a
w ró¿nych tradycjach koœcielnych i jêzykach.

141. S³owo „komunia” lub koinonia okreœla jednoœæ wspólnoty w ca³ym ¿yciu
Koœcio³a. S³owem „komunia” wielu chrzeœcijan pos³uguje siê tradycyjnie
równie¿ na okreœlenie w ogóle Wieczerzy Pañskiej.

142. Dla celów ekumenicznej dyskusji i ze wzglêdu na stosunki miêdzy podzielo-
nymi Koœcio³ami po¿¹dane zdaje siê byæ nastêpuj¹ce stosowanie wyra¿eñ i
pojêæ. Nale¿y jednak dobrze pamiêtaæ o tym, ¿e ¿adna z opisanych tutaj re-
lacji nie mo¿e byæ uznana jako spe³nienie tej pe³nej jednoœci, z któr¹ wi¹¿e-
my nasz¹ wiarê, ¿e jest wol¹ Boga dla Jego Koœcio³a. Musimy poczyniæ
dalsz¹ uwagê, ¿e nie wszystkie poszczególne kategorie wykluczaj¹ siê wza-
jemnie. Tak wiêc porozumienie miêdzy Koœcio³em Starokatolickim a pew-
nymi Koœcio³ami Wspólnoty Anglikañskiej, które figuruje poni¿ej pod nr 3,
mog³oby figurowaæ pod nr 2.

143. (1) Pe³na wspólnota komunijna (full communion), przy czym rzadko za-
chodzi potrzeba wymieniania przymiotnika. Chodzi tu o sytuacjê, w któ-
rej Koœcio³y, na podstawie porozumienia doktrynalnego lub przynale¿no-
œci do tej samej grupy konfesyjnej, pozwalaj¹ swoim cz³onkom, upraw-
nionym  do przystêpowania do Sto³u Pañskiego, przyjmowaæ w pe³nej
wolnoœci Wieczerzê Pañsk¹ w ka¿dym z tych Koœcio³ów, i w której du-
chowni tych Koœcio³ów posiadaj¹ swobodê udzielania sakramentów w
ka¿dym Koœciele (tzw. „intercelebracja”); wszystko to dzieje siê w obrê-
bie „rodzin” koœcielnych: prawos³awnej, anglikañskiej, luterañskiej i re-
formowanej (prezbiteriañskiej).

144. (2) Interkomunia i intercelebracja (intercommunion – intercelebration).
Chodzi tu o sytuacjê, w której dwa Koœcio³y, które nie nale¿¹ do tej sa-
mej grupy konfesyjnej, na podstawie porozumienia zezwalaj¹ swoim
pe³noprawnym cz³onkom na ca³kiem swobodne przyjmowanie Wiecze-
rzy Pañskiej w ka¿dym z obu Koœcio³ów, i w której duchowni tych Ko-
œcio³ów posiadaj¹ swobodê udzielania sakramentów w ka¿dym z obu
Koœcio³ów, np. w Koœcio³ach luterañskich i reformowanych we Francji.
Notabene: Stosunki, jakie aktualnie zachodz¹ miêdzy Koœcio³em Indii
Po³udniowych a Koœcio³em Anglii, stanowi¹ szczególny przypadek tej
kategorii, poniewa¿ obowi¹zuj¹ tutaj pewne specyficzne ograniczenia.

145. (3) Interkomunia (intercommunion). Chodzi tu o sytuacjê, w której dwa
Koœcio³y, które nie nale¿¹ do tej samej grupy konfesyjnej, na podstawie
porozumienia pozwalaj¹ swoim pe³noprawnym cz³onkom przyjmowaæ
ca³kiem swobodnie Wieczerzê Pañsk¹ w ka¿dym z obu Koœcio³ów; jako
przyk³ady mo¿na tu wymieniæ Koœcio³y Wspólnoty Anglikañskiej i Ko-
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œció³ Starokatolicki, Koœció³ Protestancko-Episkopalny i Polski Narodo-
wy Koœció³ Katolicki w USA. Gdzie nie wystêpuj¹ bariery  jêzykowe
i inne, tam interkomunia obejmuje równie¿ intercelebracjê.

146. (4) Otwarta komunia (open communion). Chodzi tu o sytuacjê, w której je-
den Koœció³ zaprasza zasadniczo cz³onków innych Koœcio³ów do przyj-
mowania Wieczerzy Pañskiej, gdy uczestnicz¹ oni w jego nabo¿eñstwie
komunijnym. Np. dzieje siê tak w relacjach miêdzy Koœcio³ami metody-
stycznymi, kongregacjonalnymi i wiêkszoœci¹ Koœcio³ów reformowa-
nych.

147. (5) Wzajemnie otwarta komunia (mutual open comunion). Chodzi tu o sy-
tuacjê, w której dwa lub wiêksza liczba  Koœcio³ów zasadniczo zapra-
szaj¹ cz³onków innych Koœcio³ów do Wieczerzy Pañskiej, i w której
cz³onkowie poszczególnych wspólnot  maj¹ zezwolenie na przyjêcie
tego zaproszenia. Wydarzenie to niekoniecznie  obejmuje „intercelebra-
cjê”.

148. (6) Ograniczona otwarta komunia (limited open communion). Chodzi tu o
dopuszczenie do sakramentu cz³onków innych Koœcio³ów, z którymi nie
istnieje ani pe³na wspólnota Wieczerzy Pañskiej ani interkomunia w
przypadkach  doraŸnych lub w innych specjalnych okolicznoœciach.

149. (7) Komunia zamkniêta (closed comunion). Chodzi tu o sytuacjê, w której
dany Koœció³ dopuszcza  tylko w³asnych cz³onków  do Sto³u Pañskiego.

3. Porz¹dek Wieczerzy Pañskiej

A.

150. (1) Jesteœmy zgodni w stwierdzeniu, ze stó³ komunijny jest Sto³em Pana i ¿e
On sam oddaje siê nam w sakramencie Komunii Œwiêtej. Jeœli nie jeste-
œmy w stanie wzajemnie sprawowaæ tej uroczystoœci, to w sposób szcze-
gólnie dotkliwy odczuwamy ból i zgorszenie naszego podzia³u. Wszak
szukamy jednego Pana i wiemy, ¿e, jako bracia w rodzinie Bo¿ej, musie-
libyœmy byæ w stanie uczestniczyæ w jednej Wieczerzy.

151. (2) Dalej jesteœmy zgodni co do tego, ¿e Koœcio³owi powierzona zosta³a od-
powiedzialnoœæ za w³aœciwy przebieg uroczystoœci Wieczerzy Pañskiej.
Koœció³ z ca³¹ powag¹ winien zwracaæ uwagê swoim cz³onkom, ¿e nara-
¿aj¹ siê na s¹d, gdy jedz¹ i pij¹ w sposób niegodny. Poniewa¿ jako Ko-
œcio³y jesteœmy podzieleni, przeto praktyczn¹ odpowiedzialnoœæ za usta-
lanie regu³ dopuszczaj¹cych do Sto³u Pañskiego ponosz¹ ró¿ne Koœcio³y.
Realizuj¹c to zadanie ka¿dy Koœció³ ponosi wielk¹ odpowiedzialnoœæ
przed Bogiem, zw³aszcza gdy odmawia tego sakramentu jakiemukol-
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wiek cz³onkowi ludu Bo¿ego. Na ogó³ warunkiem dopuszczenia do Sto-
³u Pañskiego jest przyjêcie chrztu, trening katechetyczny, wyznanie wia-
ry i przestrzeganie podstawowych standardów ¿ycia chrzeœcijañskiego.
Tak wiêc ¿¹danie niektórych Koœcio³ów, ¿eby konfirmacjê przeprowa-
dza³ biskup, jest tylko jedn¹ z form, w których znajduje swój wyraz ta
odpowiedzialnoœæ Koœcio³a. Równie¿ Koœcio³y, które praktykuj¹ otwart¹
komuniê, stawiaj¹ swoje warunki dla udzia³u w Wieczerzy Pañskiej, i
ich zaproszenie do Sto³u Pana nie mo¿e byæ interpretowane jako zapro-
szenie dla niewierz¹cych i nieprzygotowanych.

152. (3) Jesteœmy zgodni co do tego, ¿e dystrybucja Wieczerzy Pañskiej w po-
dzielonych Koœcio³ach, jeœli opiera siê na s³owach ustanowienia, musi
siê spotkaæ z uznaniem jako rzeczywisty œrodek ³aski, za którego poœred-
nictwem Chrystus sam oddaje siê tym, którzy w wierze przyjmuj¹ usta-
nowione przez Niego elementy, chleb i wino.

153. (4) Koœcio³y w swoim rozumieniu teologicznej interpretacji sakramentu
Wieczerzy Pañskiej poczyni³y postêpy w stronê jednoœci, i wierzymy, ¿e
zgoda w tej dziedzinie jest wiêksza ni¿ siê na ogó³ s¹dzi. Z zadowole-
niem dowiedzieliœmy siê o tym, jak Komitet przygotowawczy ds. inter-
komunii opisa³ ten sakrament, i s¹dzimy, ¿e znaczna wiêkszoœæ naszych
Koœcio³ów  mo¿e przyj¹æ jego przemyœlenia w nastêpuj¹cej nieco skory-
gowanej formie: Sakrament Cia³a i Krwi Chrystusa, oparty na s³owach
ustanowienia, korzystaj¹cy z przeznaczonych do tego celu elementów
chleba i wina, jest: a) posi³kiem upamiêtniaj¹cym inkarnacjê Chrystusa
oraz Jego dzia³alnoœæ na ziemi, Jego œmieræ i zmartwychwstanie; b) sa-
kramentem, w którym On jest prawdziwie obecny, aby oddaæ nam same-
go siebie, powi¹zaæ nas z Nim, z Jego odwieczn¹ ofiar¹ i wzajemnie ze
sob¹; c) w eschatologicznej perspektywie – antycypacj¹ naszej wspólno-
ty z Chrystusem w Jego Królestwie wiecznoœci.

B.

154. Ró¿nimy siê w pogl¹dzie, jak dalece dany Koœció³ ma prawo lub obowi¹zek
odmawiaæ cz³onkom innych Koœcio³ów dostêpu do Sto³u Pañskiego albo
swoich w³asnych cz³onków powstrzymywaæ przed udzia³em w sakramen-
tach innych Koœcio³ów z powodu ró¿nic w wierze i ustroju koœcielnym.

155. (1) Wiêkszoœæ spoœród nas wierzy (nie trac¹c przy tym nawet na moment
ostatecznego celu pe³nej jednoœci), ¿e wœród Koœcio³ów cz³onkowskich
Œwiatowej Rady Koœcio³ów istnieje ju¿ tak fundamentalna jednoœæ, ¿e
wspólne przystêpowanie do Sto³u Pana jest usprawiedliwione lub nawet
po¿¹dane. Reprezentanci tego pogl¹du chcieliby swoje stanowisko wyra-
ziæ w nastêpuj¹cy sposób:
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156. Cennym przygotowaniem do pe³niejszej jednoœci, której oczekujemy, by³oby
poszerzenie praktyki interkomunii miêdzy ró¿nymi Koœcio³ami. Dowodem
na to jest doœwiadczenie Koœcio³a Indii Po³udniowych w latach poprzedzaj¹-
cych ostateczne zjednoczenie w 1947 roku. Interkomunia nie jest substytu-
tem ponownego zjednoczenia. Nie jest celem samym w sobie. Nie impliku-
je, ¿e wszystkie ró¿nice s¹ usuniête lub utraci³y swoje znaczenie. Chocia¿
interkomunia jest pod wieloma wzglêdami czymœ nielogicznym i nieprawi-
d³owym, to jednak musimy sobie uœwiadomiæ, ¿e  sytuacja, w której wszy-
scy siê znajdujemy i z któr¹ musimy siê liczyæ, jest sama wysoce nieprawi-
d³owa. Na podstawie wspólnego cz³onkostwa w Œwiatowej Radzie Koœcio-
³ów uznajemy w innym Koœciele elementy prawdziwego Koœcio³a4. Mimo to
jesteœmy od siebie oddzieleni. Opowiedzenie siê za interkomuni¹ nie jest
równoznaczne z naszym przekonaniem, ¿e wszystkie reprezentowane tutaj
Koœcio³y winny nagle zadeklarowaæ jej wzajemne praktykowanie. Interko-
munia musi byæ zawierana miêdzy dwoma lub wiêksz¹ liczb¹ Koœcio³ów
w oparciu o wspólne ¿ycie w Chrystusie, które wystarcza do tego, ¿eby  jej
praktykowanie wynika³o w sposób naturalny z istniej¹cej rzeczywistoœci.
Mo¿na stawiaæ warunki, mo¿na domagaæ siê nawet ofiar, nie mo¿na jednak
wyzbywaæ siê ¿adnej zasady. Twierdzimy, ¿e interkomunia zawierana w ten
sposób, bez ofiarowania jakiejkolwiek zasady, mo¿e s³usznie i z po¿ytkiem
poprzedzaæ ponowne zjednoczenie. Nasz problem nie zostanie w pe³ni roz-
wi¹zany dopóty, dopóki nie zostanie osi¹gniêta pe³na widzialna jednoœæ.
W miêdzyczasie rozszerzenie praktyki interkomunii  wraz z wszystkimi to-
warzysz¹cymi jej trudnoœciami zdaje siê byæ cennym krokiem do przodu.

157. Tam, gdzie nie mo¿e odbywaæ siê regularna interkomunia, trzeba zadbaæ o
to, aby podczas szczególnych okazji i okolicznoœci praktykowana by³a czê-
œciej otwarta komunia.

158. (2) Inni (nie kwestionuj¹c rzeczywistoœci naszej obecnej jednoœci) wierz¹, ¿e
wspólnota w sakramencie istnieje w³aœciwie tylko tam, gdzie ma miejsce
wiêksza zgodnoœæ w zakresie doktryny, wzajemnie uznany urz¹d lub or-
ganiczna jednoœæ ¿ycia koœcielnego.

159. Pewne Koœcio³y luterañskie, które reprezentuj¹ pogl¹d, ¿e wspólnota przy
Stole Pana zale¿y od jednoœci Koœcio³a i ¿e taka jednoœæ istnieje tylko tam,
gdzie panuje zgoda w zwiastowaniu Ewangelii, nie s¹ w stanie praktykowaæ
interkomunii w sytuacji, w której by to oznacza³o, ¿e fa³szywa lub niewa¿na
jest nauka o rzeczywistej obecnoœci Cia³a i Krwi Jezusa Chrystusa w, z i pod
elementami chleba i wina. Wielu anglikanów, zgodnie z deklaracj¹ Konfe-
rencji w Lambeth z 1930 r., poprze pogl¹d, ¿e interkomunia winna byæ ra-
czej celem ni¿ œrodkiem do przywrócenia jednoœci (uchwa³a 42), i ¿e w swo-

4 Por. Deklaracja z Toronto (1950) nr 12.
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im postêpowaniu winni zawsze kierowaæ siê zasad¹, i¿ w³aœciwym admini-
stratorem sakramentów musi byæ kap³an ordynowany przez biskupa. Dla
prawos³awnych, o czym ju¿ wy¿ej by³a mowa, wspólnota w Eucharystii jest
mo¿liwa tylko miêdzy cz³onkami Koœcio³ów prawos³awnych.

160. Trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e z wyj¹tkiem Koœcio³a grecko-prawos³aw-
nego ¿aden inny Koœció³ cz³onkowski Œwiatowej Rady Koœcio³ów nie inter-
pretuje swojej odpowiedzialnoœci za w³aœciwy porz¹dek Wieczerzy Pañskiej
tak restrykcyjnie, ¿e odmawia z tego powodu sakramentu cz³onkom innych
Koœcio³ów w sytuacjach doraŸnych.

C.

161. Wszystkie nasze Koœcio³y traktuj¹ problemy zwi¹zane z interkomuni¹ jako spra-
wê piln¹. Ró¿nice w praktyce i teologii nie pokrywaj¹ siê tutaj dok³adnie z grani-
cami denominacyjnymi lub konfesyjnymi. W kwestiach tych wystêpuj¹ w pew-
nych Koœcio³ach ostre ró¿nice pogl¹dów. Nie byliœmy w stanie rozwi¹zaæ we
w³asnym gronie ró¿nic i napiêæ. Kwestie te zosta³y przedstawione troskliwie i
szczegó³owo w tomie studiów poœwiêconych interkomunii5 i omówione z ró¿-
nych punków widzenia. Tom ten zas³uguje na bardzo piln¹ uwagê i powinien
zostaæ przeanalizowany powa¿nie  przez wszystkie nasze autorytety koœcielne.

162. Rozmowa, któr¹ mieliœmy ze sob¹ w Lund, doprowadzi³a nas do poczynie-
nia nastêpuj¹cych zaleceñ:
(1) Wszystkie Koœcio³y winny zbadaæ metody, którymi pos³uguj¹ siê przy

ustalaniu porz¹dku Wieczerzy Pañskiej, aby przekonaæ siê, czy istnieje
lub mo¿e istnieæ miêdzy nimi zgodnoœæ pogl¹dów w podstawowych
¿¹daniach, kierowanych do komunikantów. Gdyby wszystkie Koœcio³y
poœwiêci³y tej kwestii wiêksz¹ uwagê, wówczas powsta³aby mo¿liwoœæ
utorowania drogi do dalszych porozumieñ i przygotowania relacji inter-
komunijnych tam, gdzie takie jeszcze nie istniej¹.

163. (2)  Wszystkie Koœcio³y powinny poœwiêciæ uwagê relacji miêdzy ich teolo-
gi¹ i praktyk¹ chrztu a ich teologi¹ i praktyk¹ Wieczerzy Pañskiej.
Nasz¹ uwagê przyci¹gnê³a sugestia, ¿e odmawianie Eucharystii tym, któ-
rzy s¹ ochrzczeni w Jezusie Chrystusie i w³¹czeni do Jego zmartwych-
wsta³ego Cia³a (tzn. Koœcio³a), oznacza albo zaprzeczenie transcendent-
nej rzeczywistoœci chrztu lub próbê schizmy wewn¹trz Cia³a Chrystuso-
wego6. Wierzymy, ¿e to prowokuj¹ce zdanie mog³oby by punktem
wyjœcia dla dalszych owocnych  rozmów ekumenicznych.

5 Intercommunion, the Report of the Theological Commission appointed by the Continuation Committee
of the World Conference on Faith and Order, ed. By Donald M. Baillie and John Marsh, London 1952.

6 Tam¿e s. 339.
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164. (3) Koœcio³y, które domagaj¹ siê pe³nej jednoœci doktrynalnej przed zawar-
ciem wspólnoty Wieczerzy Pañskiej lub ordynacjê udzielon¹ przez bi-
skupa czyni¹ warunkiem wa¿noœci tego sakramentu, winny zbadaæ swoj¹
praktykê dok³adnie w œwietle wyj¹tków, które ju¿ czyni¹ (przypadki
ograniczonej komunii otwartej, communio in extremis, dyspensa itd.).

165. (4) Koœcio³y, które praktykuj¹ wzajemn¹ „komuniê otwart¹”, winny zbadaæ
starannie powa¿ne zastrze¿enia wobec tej praktyki, podnoszone z przy-
czyn doktrynalnych i koœcielno-ustrojowych. Powinny postawiæ sobie
tak¿e pytanie, czy nie musia³yby lub mog³yby zmierzaæ do œciœlejszej
widzialnej jednoœci, mianowicie ze wzglêdu na znaczenie, jakie ten sa-
krament ma dla jednoœci Koœcio³a.

166. Na zakoñczenie tego fragmentu naszego raportu mo¿emy daæ tylko wyraz
naszemu g³êbokiemu rozczarowaniu i naszej trosce, ¿e nie istnieje miêdzy
nami wiêkszy stopieñ zgodnoœci pogl¹dów. Powtarzamy pogl¹d komisji
przygotowuj¹cej tekst o interkomunii, ¿e ani my ani Koœcio³y, z których po-
chodzimy, nie podjêliœmy jeszcze odpowiednio g³êbokiej pokuty, z której
mo¿e siê zrodziæ dopiero uzdrowienie7.

4. Nabo¿eñstwa komunijne
podczas zgromadzeñ ekumenicznych

167. Wzrost ruchu ekumenicznego w ostatnich latach sprawi³, ¿e aktualny sta³ siê
problem nabo¿eñstw komunijnych na konferencjach, w których przez kilka
dni lub tygodni uczestnicz¹ chrzeœcijanie z ró¿nych Koœcio³ów. Ich wspólna
praca i modlitwa doznaje rzeczywistego spe³nienia dopiero wówczas, gdy
mog¹ mieæ tak¿e wspólnotê przy Stole Pana. W sytuacjach, w których
wszystkie reprezentowane Koœcio³y znajduj¹ siê w pe³nej wspólnocie komu-
nijnej lub w interkomunii (lub s¹ gotowe akceptowaæ z takich okazji
„otwart¹ komuniê”), nie istnieje ¿adna trudnoœæ; mo¿e siê odbyæ jedno na-
bo¿eñstwo komunijne, podczas którego któryœ z duchownych celebruje we-
d³ug porz¹dku w³asnego Koœcio³a, a wszyscy mog¹ w tym uczestniczyæ. Ale
tam, gdzie te warunki nie wystêpuj¹, powstaje rzeczywisty problem, który w
ostatnich latach wielu mog³o boleœnie odczuæ. Widzimy, ¿e problemem tym
dopiero zaczynamy siê zajmowaæ i jeszcze nie dostrzegamy wszystkich jego
aspektów.

168. Sakrament Komunii œw. zosta³ powierzony Koœcio³owi Chrystusa i gdziekol-
wiek jakiœ duchowny go udziela, czyni to jako s³uga Koœcio³a powszechne-

7 Tam¿e s. 31.
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go. Jednak¿e w obecnym stanie podzia³u, chocia¿ dzia³a w imieniu Chrystu-
sa, to jednak swój autorytet wyprowadza tylko z jednego z wielu Koœcio³ów.
W aktualnej sytuacji podzia³u musi siê liczyæ tak¿e z tym, ¿e nie bêdzie
uznany przez wszystkich. Nawet jeœli konferencja, która jest zgromadzona
w imieniu Chrystusa, mo¿e byæ uznana za czasow¹ i lokaln¹ ekspresjê Ko-
œcio³a, to jednak nie mo¿e roœciæ sobie prawa do ordynowania w³asnych du-
chownych lub upowa¿niania ich do sprawowania sakramentów. W sytuacji,
gdy cz³onkowie takiej grupy nale¿¹ do Koœcio³ów, które nie praktykuj¹ ze
sob¹ wspólnoty komunijnej (w jeden z wy¿ej wspomnianych sposobów),
wówczas ¿aden z celebransów nie zostaje uznany przez wszystkich jako
osoba upowa¿niona do sprawowania sakramentu. Jeœli nie wszyscy cz³onko-
wie s¹ w stanie zgromadziæ siê przy Stole Pana, wówczas ¿adne z odprawio-
nych nabo¿eñstw nie mo¿e byæ uznane za nabo¿eñstwo komunijne tej kon-
ferencji. Z myœl¹ o takich trudnych sytuacjach chcielibyœmy poczyniæ nastê-
puj¹ce zalecenia:

5. Zalecenia

169. (1) Zawsze powinno odbywaæ siê wspólne nabo¿eñstwo przygotowuj¹ce
Komuniê œw., podczas którego akcent winien byæ po³o¿ony szczególnie
na tym, ¿e z powodu naszego podzia³u musimy czyniæ pokutê.

170. (2) Sposobnoœæ do nabo¿eñstw komunijnych winna byæ stworzona w takich
godzinach,  które ka¿demu cz³onkowi konferencji umo¿liwi¹  przyj¹æ
gdzieœ Wieczerzê Pañsk¹ bez pogwa³cenia w³asnego sumienia lub nielo-
jalnoœci wobec w³asnej tradycji koœcielnej. Nabo¿eñstwa te winny siê
odbywaæ w ró¿nych godzinach.

171. (3) Aczkolwiek niektórzy, z ju¿ wymienionych powodów, sprzeciwiaj¹ siê
otwartym nabo¿eñstwom komunijnym, to przecie¿ wierzymy, ¿e tego ro-
dzaju sposobnoœæ winna byæ dana dla tych wielu, którzy ¿ycz¹ sobie ta-
kich nabo¿eñstw  i posiadaj¹ wewnêtrzn¹ wolnoœæ uczestniczenia
w nich. Takie nabo¿eñstwa, gdzie to mo¿liwe, winny byæ odprawiane na
zaproszenie Koœcio³a lub Koœcio³ów lokalnych, które wyraŸnie sprzyjaj¹
takim nabo¿eñstwom.

172. (4) Podczas konferencji, które odbywaj¹ siê w miejscach oddalonych od
Koœcio³ów lokalnych lub w instytutach ekumenicznych mo¿na przyj¹æ
podobne ustalenia w ³onie konferencji lub wspólnoty. Celebransem
w ka¿dym przypadku powinien byæ duchowny, który udzieli sakra-
mentu wed³ug porz¹dku w³asnego Koœcio³a, a wypowiedziane przez
niego zaproszenie winno byæ zgodne z posiadanymi przez niego kom-
petencjami.
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173. (5) Wa¿ne jest to, ¿eby ci, którzy nie mog¹ uczestniczyæ czynnie w konkret-
nym nabo¿eñstwie komunijnym, byli zapraszani jako cisi uczestnicy,
mimo ¿e nie mog¹ przyj¹æ Komunii œw.   Wielu uzna³o to za autentyczne
b³ogos³awieñstwo Komunii duchowej i za œrodek do osi¹gniêcia g³êbsze-
go zrozumienia i g³êbszej wspólnoty.

174. Czyni¹c te propozycje zdajemy sobie sprawê, ¿e w ¿adnym przypadku nie
rozwi¹zuj¹ one problemu praktycznego, który wynika z jeszcze nierozwi¹-
zanych ró¿nic pogl¹dów w zakresie nauki o Koœciele. Kwestie doktryny i
praktyki wymagaj¹ dalszych badañ. Jesteœmy zgodni w tym, ¿e ta szczegól-
na strona problemu interkomunii musi staæ siê spraw¹ nadzwyczajnej troski
Koœcio³ów i przywódców ruchu ekumenicznego. Szczególnie Komisja Wia-
ra i Ustrój Koœcio³a winna w dalszym ci¹gu dok³adnie badaæ, jakim zasadom
postêpowania winny podlegaæ konferencje i instytuty ekumeniczne.

VI. Dok¹d doszliœmy?

1.

175. Wyznajemy nasz¹ wiarê w jeden œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³,
który jest darem Boga dla zbawienia œwiata. Czyny zbawcze Boga w Chry-
stusie da³y ¿ycie Koœcio³owi, istnieje on w swej historycznej ci¹g³oœci przez
obecnoœæ i moc Ducha Œwiêtego.

176. Powo³aniem Koœcio³a jest wys³awianie Boga przez oddawanie Mu czci i
bezinteresown¹ s³u¿bê dla cz³owieka, dawanie œwiadectwa w ca³okszta³cie
¿ycia o zbawczej ³asce Boga w Jezusie Chrystusie, g³oszenie Dobrej Nowi-
ny ca³emu stworzeniu, czynienie uczniami wszystkie narody oraz zapozna-
wanie narodów i jednostek z przykazaniami Chrystusa.

177. Czynimy te wypowiedzi w przekonaniu, ¿e istnieje fundamentalna jednoœæ
¿ycia w Chrystusie. Chrystus uczyni³ nas swoj¹ w³asnoœci¹ i On nie jest po-
dzielony. Szukaj¹c Go, znajdujemy siê wzajemnie i wdziêcznie pokornym
sercem uznajemy tê przez Boga dan¹ jednoœæ. Umo¿liwia nam ona spogl¹-
daæ w skrusze na nasze podzia³y, a pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego
rodzi siê w nas pragnienie znajdowania nowych dróg zbli¿enia wzajemnego.

178. Nasze dyskusje ukazuj¹ powa¿ne ró¿nice, zw³aszcza w religijnych przeko-
naniach reprezentowanych lub obowi¹zuj¹cych w niektórych Koœcio³ach na
temat  autorytetu w Koœciele, jego granic i sposobu jego definicji. Badanie
tych ró¿nic w pracy przygotowawczej  Komisji Teologicznej i w doœwiad-
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czeniu osobistego spotkania ukazuje dobrze rokuj¹cy stopieñ wspólnych
przekonañ. Uczyniliœmy rzeczywisty postêp i nie ma ¿adnych podstaw do
pesymizmu. Tym niemniej doszliœmy obecnie do punktu, w którym nasze
ró¿nice nie s¹ ³atwe do rozwi¹zania.

179. Czêœæ trudnoœci polega na tym, ¿e jêzyk, który ma wyra¿aæ rozumienie na-
szej wiary, jest niekiedy niedoskona³ym instrumentem dla wzajemnego prze-
kazywania naszych przekonañ. Byæ mo¿e odkryjemy, ¿e jêzyk ten daje czê-
sto wyraz intuicjom, które wskutek podzia³u Koœcio³a odizolowa³y siê od
ca³ej prawdy chrzeœcijañskiej. Szczególny sposób akcentowania przyczynia
siê czêsto do ograniczeñ, z których nie³atwo siê uwolniæ ¿yciu denominacyj-
nemu. W naszych ekumenicznych spotkaniach uczymy siê ogl¹du ca³oœcio-
wego, który musi byæ brany pod uwagê w wierze i ¿yciu podzielonych
cz³onków rodziny Bo¿ej. Stoimy tutaj przed dylematem miêdzy uzasadnion¹
lojalnoœci¹ konfesyjn¹ i pos³uszeñstwem wobec bogatszej jednoœci jednego
Koœcio³a, na istnienie którego uwra¿liwia nas Chrystus i którego klarow-
niejsz¹ wizjê uzyskaliœmy dziêki Ruchowi Wiara i Ustrój Koœcio³a.

2.

180. Œwiadoma, roztropna praca teologiczna by³a zawsze wa¿nym sposobem
osi¹gania postêpu – czytamy w raporcie Komisji Teologicznej o Koœciele.
Tak wiêc nowa praca w ró¿nych dziedzinach rzuca nowe œwiat³o na nasze
ró¿nice pogl¹dów. Proponujemy powa¿ne rozwa¿enie nastêpuj¹cych spraw:

181. Koœció³ ¿yje w oczekiwaniu na ostateczne objawienie Boga w Jezusie Chry-
stusie w okreœlonym momencie historii, lecz temu orêdziu daje œwiadectwo
w ramach rozwijaj¹cych siê dziejów, dostosowuj¹c je do ludzkich potrzeb.
Formy myœlenia i jêzyk,  którym zwiastuje Ewangeliê, podlegaj¹ dlatego
ograniczeniom i historycznym przemianom. Istot¹ ka¿dej epoki historycznej
jest jednak to, ¿e ¿adna z nich nie jest w stanie w pe³ni wyraziæ prawdy ob-
jawienia Bo¿ego. Nie oznacza to, ¿e Koœcio³owi wolno traktowaæ swoje orê-
dzie jako podleg³e historycznemu relatywizmowi, gdy¿ jesteœmy przekona-
ni, ¿e objawienie Boga w Jezusie Chrystusie i biblijne œwiadectwo o Nim
jest jedyne w swoim rodzaju i normatywne dla wszystkich epok. Koœció³
powinien staraæ siê wypowiadaæ tê prawdê ci¹gle w nowy sposób. Ale jego
ukszta³towany przez historiê sposób mówienia i myœlenia musi byæ stale ko-
rygowany na nowo przez treœæ Ewangelii. Dotyczy to tak¿e tych wypowie-
dzi Koœcio³ów, którymi wyznawa³y one swoj¹ wiarê w decyduj¹cych mo-
mentach historii. Musimy zawsze upewniaæ siê, broni¹c naszych szczegól-
nych przekonañ, czy jesteœmy w stanie dokonaæ rozró¿nienia miêdzy
obowi¹zuj¹cym wyznaniem samej wiary a pewnymi sformu³owaniami, które
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byæ mo¿e by³y po czêœci produktem jakiejœ epoki. Jeœli wszystkie denomina-
cje s¹ gotowe to czyniæ w pos³uszeñstwie wobec Ewangelii, wówczas istnie-
je mo¿liwoœæ naszego zbli¿enia wzajemnego.

182. Wysi³ek Koœcio³ów, zmierzaj¹cy dzisiaj do lepszego zrozumienia wzajemne-
go i wobec œwiata, dokonuje siê w intelektualnej atmosferze naznaczonej
powa¿nymi przemianami. Nasze rozumienie Pisma Œwiêtego, na które refor-
matorzy powo³ywali siê w pierwszym rzêdzie, uleg³o powa¿nemu wzboga-
ceniu. Fakt ten jako taki przyczyni³ siê do powstania nowych problemów,
lecz z drugiej strony umo¿liwi³ objawieniu biblijnemu zamanifestowaæ na
nowo swoj¹ wielkoœæ i transcendencjê. Jako przyk³ady mo¿na tu wymieniæ
przemiany na obszarze biblijnej oceny cz³owieka, biblijnych form przekazu i
metod interpretacji Biblii. Te studia biblijne przekraczaj¹ granice denomina-
cyjne i tworz¹ czêsto nowy punkt wyjœcia  w zakresie refleksji nad relacjami
konfesyjnymi.

183. Ponadto naukowe badania nad œwiatem materialnym przyczyni³y siê do
otwarcia nowych i szerokich horyzontów. Wiêkszoœæ naszych podzia³ów po-
przedza wielkie przemiany w zakresie naszego poznania cz³owieka i œwiata,
w którym on ¿yje. Nie zmienia to, oczywiœcie, niczego w naszych central-
nych przekonaniach, wywar³o jednak wp³yw na sposób, w jaki przekazuje-
my je sobie wzajemnie.

3.

184. Ewangelia przemawia zawsze do ludzi w ca³kiem konkretnej sytuacji kultu-
rowej, spo³ecznej, politycznej i ekonomicznej. W tych sytuacjach chrzeœcija-
nin ma dowieœæ i podtrzymaæ swoje pos³uszeñstwo wobec Boga. Koœció³,
który jest trwale odnawiany i zachowywany dziêki zbawczej ³asce Boga,
¿yje w historii i wype³nia sw¹ misjê pod ró¿norodn¹ presj¹, jak¹ wywiera
ograniczone i grzeszne ¿ycie cz³owieka. Znajduje siê on na granicy miêdzy
S³owem a œwiatem, wystawiony stale na pokusy ze strony si³ napêdowych
spo³eczeñstwa, które próbuje siê zorganizowaæ i przetrwaæ bez Boga. Wiele
naszych przewa¿nie nieœwiadomych uprzedzeñ i  pogl¹dów powstaje w wy-
niku œwieckiej pychy  i pewnoœci siebie. Warunki kulturowe traktuje siê nie-
kiedy tak, jak gdyby mia³y istotne znaczenie dla Ewangelii. Zdarza siê, ¿e
d¹¿enia narodowe identyfikuje siê z wol¹ Bo¿¹. Wszyscy przyjêliœmy formy
myœlenia, które wywodz¹ siê nie tylko z Ewangelii, lecz pochodz¹ tak¿e ze
struktury spo³eczeñstwa (np. znajdujemy siê pod wp³ywem sprzecznych po-
gl¹dów na wolnoœæ, sprawiedliwoœæ, równoœæ i demokracjê). Pogl¹dy te za-
ciemniaj¹ niekiedy nasze rozumienie Pisma Œwiêtego i mog¹ byæ przyczyn¹
naszych podzia³ów.
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185. Znaczenia takich wp³ywów na nasze Koœcio³y nie da siê zaprzeczyæ. Ode-
gra³y one swoj¹ rolê przy powstawaniu naszych podzia³ów. Jeszcze dzisiaj
przyczyniaj¹ siê one do  ich utrzymywania. Utrudniaj¹ nasze rozumienie
orêdzia o zbawieniu i powstrzymuj¹ nas powa¿nie w wype³nianiu naszej
misji. Jeœli nie przeanalizujemy ich z ca³¹ powag¹ przed Bo¿ym obliczem,
wówczas nie zauwa¿ymy nawet momentu, w którym znajdziemy siê w sta-
nie niebezpiecznego samozadowolenia. Dlatego Koœcio³y musz¹ zbadaæ te
obszary, w których wp³ywy te wywo³uj¹ najsilniej nieufnoœæ a nawet wro-
goœæ wœród chrzeœcijan. Dostrzegamy te problemy np. w przeciwieñstwie
miêdzy rzymskimi i nierzymskimi formami wyra¿ania katolickoœci oraz
wszêdzie tam, gdzie Koœcio³y ¿yj¹ i dzia³aj¹ na obszarach zdominowanych
przez systemy polityczne znajduj¹ce siê w ostrej opozycji wobec siebie.

186. Kiedy staramy siê zneutralizowaæ napiêcia spowodowane przez te si³y, wów-
czas okazuje siê, ¿e  ukryte czynniki, bêd¹ce przyczyn¹ tych napiêæ,  odkry-
wamy znacznie ³atwiej u innych ni¿ u siebie. Wielk¹ trudnoœæ sprawia nam
bolesne przeanalizowanie w³asnej sytuacji. Jeœli chcemy uporaæ siê odwa¿-
nie i gruntownie z tymi trudno uchwytnymi si³ami, to musimy wys³uchiwaæ
pokornie i ochoczo  to, co maj¹ nam do powiedzenia inni. Bóg pragnie prze-
mawiaæ do ka¿dego przez drugiego cz³owieka i Jego g³os mo¿emy us³yszeæ
tylko w kontekœcie chrzeœcijañskiego braterstwa.

187. Koœció³  w naszej epoce uœwiadamia sobie na nowo istnienie  g³êbokiego
kryzysu, takiego, który charakteryzowa³ epokê apostolsk¹. Przeœladowanie
jest znowu rzeczywistoœci¹, powoduj¹c, ¿e mury, które dziel¹ chrzeœcijan,
staj¹ siê przezroczyste. Nowe spojrzenie na to, co wa¿ne i niewa¿ne, daje
ludowi Bo¿emu g³êbsz¹ œwiadomoœæ jednoœci. Jeœli nasze pos³uszeñstwo
wobec wiary konfrontuje œwiat z silnym œwiadectwem chrzeœcijañskim,
wówczas cierpienie przestaje byæ sytuacj¹ wyj¹tkow¹, lecz staje siê znowu
elementem normalnego doœwiadczenia Koœcio³a. Chrzeœcijanie, którzy ¿yj¹
w bezpiecznym samozadowoleniu, zostaj¹ wezwani nie tylko do poznania
swojej wspólnoty wraz z braæmi  cierpi¹cymi z powodu przeœladowania,
lecz tak¿e do pokornej samokontroli, która rozlicza siê z w³asnych niedostat-
ków i przygotowuje siê do wziêcia na siebie ka¿dego ciê¿aru, który zechce
na nich na³o¿yæ wola Bo¿a.

188. Cz³onkowie m³odych Koœcio³ów wnieœli  do rozumienia  naszego wspólnego
zadania specyficzny element, który powa¿nie wzbogaci³ nasze dyskusje. Pod
presj¹ obowi¹zku misyjnego doszli oni do przekonania, ¿e koniecznoœæ  jed-
noœci bêdzie zrozumiana w pe³ni tylko wówczas, gdy spojrzy siê na ni¹ z per-
spektywy wielkiego zadania misyjnego Koœcio³a. Ich silna œwiadomoœæ naszej
fundamentalnej jednoœci w Chrystusie wynika nie tylko z relatywnej odporno-
œci na wp³ywy, które spowodowa³y i nadal podtrzymuj¹ podzia³y  wœród star-
szych Koœcio³ów, lecz tak¿e jest ich odpowiedzi¹ na ¿¹danie pe³nego pos³u-
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szeñstwa wobec wymogu wiernego œwiadectwa i s³u¿by. W ich doœwiadczeniu
mo¿emy poznaæ naprawdê przewodnictwo Ducha Œwiêtego. Cud tej œwiado-
moœci jednoœci ods³oni³ starszym Koœcio³om tragiczny rozmiar strat w zakre-
sie w³asnego œwiadectwa spowodowany brakiem ich w³asnej jednoœci.

(189)

190. Poza tym wierzymy, ¿e wszyscy chrzeœcijanie s¹ wezwani do intensywniej-
szego wspólnego uczestnictwa w modlitwie i nabo¿eñstwie, do g³êbszej
wspólnoty w pos³uszeñstwie i s³u¿bie. Przez to niemniej ni¿ przez dyskusjê
teologiczn¹ mo¿na zamanifestowaæ i poznaæ jednoœæ Koœcio³a w Chrystusie.

191. Praca Konferencji w Lund i istota jej w³aœciwego wk³adu do ¿ycia Cia³a
Chrystusowego nie mo¿e byæ oceniona w krótkiej perspektywie kilku zaled-
wie dni. Koniec tej Konferencji jest przecie¿ tylko pocz¹tkiem dróg, na któ-
rych jej zmagania z nierozwi¹zanymi problemami Koœcio³a bêd¹ mog³y,
dziêki woli Bo¿ej, wywrzeæ swój wp³yw na ca³¹ spo³ecznoœæ chrzeœcijan.
Zajmuj¹c siê fundamentalnymi kwestiami chrzeœcijañskiej jednoœci, pracuje-
my na znacznie g³êbszej p³aszczyŸnie ni¿ ta, na której nasze Koœcio³y pier-
wotnie odkry³y swoje oczywiste wspólne pogl¹dy. Odkrycie g³êbszego sen-
su napiêæ w ³onie rodziny Bo¿ej zmusi³o nas do zajêcia siê kluczowymi
punktami w zakresie ró¿nic, jakie wystêpuj¹ miêdzy nami. Ani nie usunêli-
œmy naszych ró¿nic, ani nie ukazaliœmy œwiatu prostej metody osi¹gania jed-
noœci. Ale posiadamy zabezpieczenie przed o wiele bardziej niebezpiecznym
samozadowoleniem. Konferencja wezwa³a Koœcio³y zarówno do g³êbszego
uœwiadomienia sobie  wspólnej wiary jak i do bardziej skutecznego wysi³ku
na rzecz dania jej widzialnego i wyraŸnego wyrazu we wspólnym ¿yciu. Dla
osi¹gniêcia wiêkszej zgody trzeba nam jeszcze wiêkszej odwagi i bardziej
œwiadomego zaanga¿owania naszej woli. Wierzymy, ¿e jeœli ktoœ chce czy-
niæ wolê Pana, ten te¿ dowie siê, jaka jest wola Boga wobec Jego dzieci.

192. W zadaniu, które jest przed nami, mo¿e wspó³dzia³aæ  ka¿dy chrzeœcijanin.
Niedoskona³oœæ w zakresie naszego naœladowania Chrystusa jest spowodo-
wana brakami w wype³nianiu woli Bo¿ej. Jeœli nasze Koœcio³y nie potrafi¹
jeszcze uporaæ siê z potrzebami œwiata przez jasne zademonstrowanie  woli i
celu Boga, to przyczyna tego stanu rzeczy tkwi po czêœci w apatii wielu,
którzy nosz¹ imiê Chrystusa. Jeœli chrzeœcijanie powróc¹ pokornie do jedy-
nego Ÿród³a ³aski  i mocy, wówczas przekonaj¹ siê, ¿e znajduj¹ siê z pewno-
œci¹ na  drodze do tej jednoœci, któr¹ Bóg przeznaczy³ dla swojego ludu.
Zatem wzywamy chrzeœcijan z nale¿yt¹ powag¹, by wype³niali swój obo-
wi¹zek sta³ego osobistego poddawania siê woli Bo¿ej. I jeœli wówczas bê-
dziemy gotowi pokornie przyjmowaæ to, co Bóg dla nas przygotowa³, wów-
czas poznamy, ¿e najwiêksze skarby Jego Koœcio³a nie s¹ nigdy dzie³em lu-
dzi, lecz zawsze Bo¿ej ³aski.
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193. Uwaga: Ka¿dy rozdzia³ niniejszego raportu  zosta³ przedstawiony Konferen-
cji na posiedzeniu plenarnym i po zaakceptowaniu  uzgodnionych poprawek
przyjêty nemine contradicente. W podobny sposób przewodnicz¹cy Konfe-
rencji podda³ g³osowaniu raport jako ca³oœæ; zosta³ przyjêty nemine contra-
dicente i zalecony Koœcio³om do rozwa¿enia.
Delegaci reprezentuj¹cy Koœcio³y prawos³awne, bêd¹ce pod jurysdykcj¹ Pa-
triarchy ekumenicznego, wspó³pracowali z Konferencj¹  przedstawiaj¹c
szczegó³owo zarówno na plenum jak i w sekcjach stanowisko prawos³awne.
Nie wziêli jednak udzia³u w g³osowaniu nad przyjêciem tego raportu.

T³umaczenie z jêzyka angielskiego i niemieckiego:
 Karol Karski



137

SYLWETKI

OJCIEC STANIS£AW MUSIA£
1938 – 2004

Moim najg³êbszym marzeniem jest, ¿eby nad moj¹ trumn¹ ¯ydzi odmówili ka-
disz. Wtedy móg³bym w pe³ni nazwaæ siê katolikiem, bo katolickoœæ to „ca³oœæ”
(...), korzenie ¿ydowskie i wyrastaj¹ce z nich pêdy – chrzeœcijañstwo (Stanis³aw
Musia³ SJ, ,,Kadisz za ksiêdza”, [w:] ten¿e, ,,Czarne jest czarne”, Kraków 2003).

To wyznanie zdumiewaj¹ce w ustach katolickiego ksiêdza, jezuity uformowa-
nego przed II Soborem Watykañskim, syna polskich ch³opów. Muszê przyznaæ,
¿e kiedy po raz pierwszy przeczyta³em te s³owa, potraktowa³em je jako piêkn¹
deklaracjê – coœ w rodzaju horyzontu, do którego powinniœmy zmierzaæ, ale prze-
cie¿ i tak wiadomo, ¿e nigdy tam nie dojdziemy.

A potem przysz³a wiadomoœæ o œmierci ks. Stanis³awa Musia³a (5 marca
2004). I jego pogrzeb prowadzony przez kard. Franciszka Macharskiego. I oto na
katolickim cmentarzu, w prawdziwym ,,lesie krzy¿y”, zabrzmia³y s³owa hebraj-
skiej modlitwy za zmar³ych: Niech Pan mi³osierdzia skryje go w ukryciu swych
skrzyde³ na wieki i niech przywi¹¿e jego duszê do wêz³a ¿ycia.

I sta³o siê tak – przynajmniej na chwilê – jakby historia Koœcio³a wróci³a do
swoich pocz¹tków: Bo katolickoœæ to „ca³oœæ”, korzenie ¿ydowskie i wyrastaj¹ce
z nich pêdy – chrzeœcijañstwo.

Stanis³aw Musia³ przyszed³ na œwiat w roku 1938 w £ososinie Górnej. I – jak
to potem podkreœla³ z pewnym zdumieniem – od najwczeœniejszych lat wycho-
wywa³ siê w atmosferze prymitywnego antysemityzmu po³udniowej Polski. W³a-
œciwie nie wiadomo, sk¹d wziê³a siê w nim ta niezwyk³a wra¿liwoœæ na dialog
z ¯ydami. Wp³ynê³y na to, bez w¹tpienia, doœwiadczenia lat wojny. To móg³ byæ
rok 1942, mia³em mo¿e cztery lata – wspomina³. – Do naszego domu w £ososinie
Górnej zapuka³ znajomy ¯yd. Prosi³ o pomoc. Mama przygotowywa³a mu jak¹œ
paczkê z jedzeniem, gdy nadjechali granatowi policjanci i niemieccy ¿andarmi.
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Ojciec zd¹¿y³ uciec, zosta³a tylko mama, dziadek, my – troje dzieci, i ten ¯yd, któ-
ry nie chcia³ uciekaæ.

Za pomoc ¯ydowi mieli nas rozstrzelaæ. Ustawili nas wszystkich, tak mi póŸniej
opowiadano, w szeregu przed domem. I wtedy – to pamiêtam – wiedziony jakimœ
dzieciêcym instynktem, rzuci³em siê i z³apa³em za nogi Niemca, który dowodzi³. On
siê wzruszy³. (...) powiedzia³, ¿e zostawi³ podobnego synka w Niemczech... Wiêcej:
odt¹d co roku, do koñca wojny, przynosi³ mi na œwiêta kolorowe cukierki (...).

A tego ¯yda, któremu chcieliœmy pomóc, przywi¹zali do konia, powlekli przez
wieœ i zabili...

Ten obraz utkwi³ mu w pamiêci na zawsze.
Niemniej, musia³o jeszcze up³yn¹æ przesz³o czterdzieœci lat, ¿eby obudzi³o siê

w nim to bardzo szczególne powo³anie: byæ rzecznikiem i g³osem œwiata, którego
ju¿ nie ma.

Pierwszym etapem na tej drodze by³o ma³e seminarium prowadzone przez je-
zuitów. Musia³ trafi³ tam poniek¹d przez przypadek. Jego nauczycielka, pani Ma-
ria Odziomek, rozes³a³a do ró¿nych zakonów – miêdzy innymi do redemptory-
stów – listy z proœb¹ o przyjêcie Staszka do ma³ego seminarium. Odpowiedzieli
jej tylko jezuici. Po latach ks. Musia³ tak to komentowa³: A¿ mi ciarki przelatuj¹
po plecach, gdy sobie pomyœlê, ¿e o ma³y w³os by³bym teraz wspó³pracownikiem
o. Rydzyka. Z tego ma³ego seminarium – zlikwidowanego wkrótce przez komuni-
stów (1952) – w sposób naturalny trafi³ do zakonu œw. Ignacego Loyoli (by³
wówczas tak m³ody – mia³ 14 lat – ¿e potrzebowa³ specjalnej dyspensy, ¿eby roz-
pocz¹æ nowicjat w Starej Wsi).

Stanis³aw Musia³ prze¿y³ w tym zakonie ponad 50 lat. Dziœ Towarzystwo Je-
zusowe kojarzy siê nam z tzw. Koœcio³em otwartym i z dialogiem miêdzyreligij-
nym. Ale wtedy formacja, któr¹ przechodzili m³odzi jezuici – i chyba nie tylko
oni! – by³a doœæ tradycyjna (czytaj: ma³o ekumeniczna). Kiedy na przyk³ad
ksi¹dz Stanis³aw – jeszcze jako uczeñ ma³ego seminarium w Nowym S¹czu –
chcia³ zobaczyæ od œrodka zbór protestancki, us³ysza³ od swego zakonnego wy-
chowawcy, ¿e pope³ni grzech ciê¿ki, bo to bêdzie udzia³ w obcym kulcie.

M³odego jezuity Musia³a nic nie ci¹gnê³o do ¯ydów ani do ekumenizmu. On
chcia³ siê zajmowaæ filozofi¹. Po œwiêceniach kap³añskich (1963) wyjecha³ na
dalsze studia do Rzymu i Monachium. Nigdy nie ukoñczy³ pracy doktorskiej,
œwietnie pozna³ za to Europê Zachodni¹, gdzie mieszka³ – z niewielkim przerwa-
mi – przez dwadzieœcia lat (miêdzy innymi we W³oszech, w Niemczech, Francji,
Wielkiej Brytanii i Austrii).

Mo¿e w³aœnie wtedy zachwyci³ siê Biedaczyn¹ z Asy¿u? Czêsto powtarza³, ¿e
woli go od za³o¿yciela jezuitów, bo: Œwiêtego Ignacego mo¿na szanowaæ, ale kochaæ
go, tak jak œwiêtego Franciszka, nie mo¿na. Mo¿e w³aœnie wtedy – razem z francisz-
kañskim stylem ¿ycia: ubóstwem i brakiem zainteresowania tytu³ami naukowymi i
koœcielnymi godnoœciami – rozwinê³a siê w nim ta szczególna otwartoœæ na ludzi?
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Drugim etapem w tym szukaniu miejsca, które w Koœciele katolickim wyzna-
czy³ mu Pan Bóg, by³a redakcja ,,Tygodnika Powszechnego”. Ksi¹dz Musia³ trafi³
tam gdzieœ oko³o roku 1980 – i od razu sta³ siê wziêtym autorem. Wielu czytelni-
ków do dziœ pamiêta jego reporta¿ ze strajku w Stoczni Gdañskiej (1980), napisa-
ny w tonacji patriotyczno-religijnej. A potem by³o jeszcze œwietne pisarstwo reli-
gijne: cykl rozwa¿añ zatytu³owany ,,Dwanaœcie koszy u³omków”. Teksty te – re-
cenzowa³ je inny jezuita ks. Stanis³aw Obirek – ³¹czy jedno: troskliwoœæ
o ocalenie ka¿dego odruchu dobra ludzkiego serca. (...) Pisarstwo o. Musia³a
uczy dostrzegaæ pokarm Bo¿y rozproszony w naszym œwiecie i w naszym kulturo-
wym dziedzictwie, pozwala te¿ nasyciæ i zaspokoiæ nasz g³ód Boga.

Autor ,,u³omków” doskonale wie, ¿e liczy siê tylko mi³oœæ. I tego w gruncie
rzeczy usi³uje nas nauczyæ. Na przyk³ad wtedy, gdy cytuje œw. Izaaka Syryjczyka:
,,Pozwól siê przeœladowaæ, ale ty nie przeœladuj, pozwól siê krzy¿owaæ, ale ty nie
krzy¿uj, pozwól, aby ci uw³aczano, ale ty nie uw³aczaj nikomu, pozwól, aby rzuca-
no na ciebie oszczerstwa, ale ty nie rzucaj oszczerstw na nikogo. (...) Os³oñ twoim
p³aszczem tych, którzy b³¹dz¹, i zakryj ich – ale jeœli ju¿ nie mo¿esz wzi¹æ na sie-
bie ich win, ich kary i ich wstydu, nie przygnêbiaj ich”.

To w³aœnie w ,,Tygodniku” zaczê³o siê jego zainteresowanie problematyk¹
¿ydowsk¹. Sta³o siê to – znowu! – poniek¹d przez przypadek. By³a Wigilia 1985
roku. Redakcja sz³a z³o¿yæ ¿yczenia i podzieliæ siê op³atkiem z kard. Machar-
skim, gdy do drzwi zapuka³ Bernard Suchecky,  belgijski ¯yd (z polskimi korze-
niami), dziennikarz ,,Le Soir”. O zajêcie siê niespodziewanym goœciem Jerzy Tu-
rowicz, redaktor naczelny ,,Tygodnika”, poprosi³ ks. Musia³a. A Suchecky przyje-
cha³ do Polski, ¿eby napisaæ tekst o klasztorze karmelitanek w Oœwiêcimiu. To
w³aœnie wtedy po raz pierwszy ks. Stanis³aw Musia³ us³ysza³, jakim problemem
dla ¯ydów jest obecnoœæ zakonnic na terenie Auschwitz.

Tak to siê zaczê³o. Wkrótce na ca³ym œwiecie wybuch³y protesty œrodowisk
¿ydowskich, a kard. Macharski poprosi³ Turowicza i Musia³a o pomoc w rozwi¹-
zaniu  tej sprawy. Ksi¹dz Musia³ zosta³ jego doradc¹, uczestnikiem rokowañ
w Genewie w sprawie przeniesienia klasztoru karmelitanek z terenu by³ego obozu
koncentracyjnego w Oœwiêcimiu, wreszcie sekretarzem Komisji Episkopatu Pol-
ski ds. Dialogu z Judaizmem. Ta problematyka wci¹ga³a go coraz bardziej. Zacz¹³
o ¯ydach czytaæ, zacz¹³ z nimi rozmawiaæ...

Wtedy jeszcze wypowiada³ siê w sposób doœæ wywa¿ony – by³ przecie¿ ko-
œcielnym urzêdnikiem. I zdarza³o siê, ¿e obrywa³ – za polski Koœció³, za polski
antysemityzm. Zachowywa³ siê wówczas niezwykle lojalnie – broni³ swojego
Koœcio³a najlepiej jak umia³ (jako obroñca tego¿ Koœcio³a uczestniczy³ kiedyœ
w debacie telewizyjnej z Hansem Küngiem).

W pewnym momencie jednak – pod wp³ywem lektury wspomnieñ albo spotkañ
z ludŸmi – coœ siê w nim prze³ama³o. Tak jakby wiêcej rozumia³ (WyobraŸ sobie
¿ycie ¯yda, wiecznie tropionego, jego lêk przed ka¿dym szmerem, który móg³ ozna-
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czaæ, ¿e tym razem id¹ po niego). Tak jakby poczu³ ciê¿ar tamtej, wojennej, obojêt-
noœci ogó³u polskich katolików: Jako chrzeœcijanin zacz¹³em siê pytaæ, jak to by³o
mo¿liwe. Jak mój Koœció³ móg³ milczeæ? Im jestem starszy, tym bardziej ci¹¿y mi
grzech milczenia Koœcio³a w sprawie Szoa. Nie pozwala mi ju¿ na pe³ny uœmiech...

Zacz¹³ bywaæ w miejscach, w których obecnoœæ katolickiego ksiêdza wcale
nie by³a oczywista (na zaproszenie ,,dzieci Holokaustu” obchodzi³ – wspólnie
z nimi – ¿ydowskie œwiêta). Mo¿na by³o go spotkaæ w marszu w rocznicê likwi-
dacji krakowskiego getta... Na nowo odkrywa³, po co ¿yje. Je¿eli uda mi siê cho-
cia¿ dwie, trzy osoby odwróciæ od nienawiœci, od prymitywnego antysemityzmu –
mówi³ – to ju¿ ¿ycie bêdzie mia³o sens.

To w³aœnie wtedy powsta³ g³oœny tekst, opublikowany w ,,Tygodniku Po-
wszechnym” (1997), ,,Czarne jest czarne” (o antysemityzmie w polskim Koœcie-
le), po którym i na niego, i na redakcjê ,,TP” posypa³y siê gromy. Ale ks. Musia³
ju¿ nie potrafi³ – nie chcia³ – milczeæ ani bawiæ siê w dyplomacjê. Pisa³ otwarcie,
bez autocenzury: o krzy¿ach na oœwiêcimskim ¿wirowisku, o sandomierskim ob-
razie przedstawiaj¹cym rzekomy mord rytualny, o Jedwabnem i o milczeniu Piusa
XII, o problemach zwi¹zanych z kanonizacj¹ Edyty Stein... Nie zawsze chyba
mia³ racjê, czasem ponosi³y go emocje. Jego publicystyka nie by³a ch³odnym
wywa¿aniem racji – by³a raczej krzykiem, biciem w dzwony ,,na trwogê”.

I za to – za odwagê cywiln¹ i bezkompromisowoœæ – otrzyma³ nagrodê mie-
siêcznika ,,Press”, tzw. polskiego Pulitzera. By³ tak¿e laureatem presti¿owej Na-
grody im. Jana Karskiego i Poli Nireñskiej. Dla wielu (chrzeœcijan, ¯ydów i nie-
wierz¹cych) sta³ siê dziêki swym tekstom autorytetem moralnym. Ale nie dla
wszystkich. Bo byli i tacy – w wiêkszoœci chrzeœcijanie, niestety – którzy trakto-
wali go jak... zdrajcê (jeden z hierarchów nazwa³ go nawet przedstawicielem
opcji ¿ydowskiej) i zwolennika jakiegoœ religijnego synkretyzmu.

A przecie¿ ks. Stanis³aw Musia³ by³ œwiadkiem Jezusa Chrystusa. I znakomicie
rozumieli to ci, z którymi prowadzi³ dialog. Na nazwaniu czarnego czarnym zyskuj¹
wszyscy – pisa³ we wspomnieniu o nim, opublikowanym w ¿ydowskim miesiêczniku
,,Midrasz” Konstanty Gebert. – Bo wtedy widaæ te¿, ¿e bia³e jest bia³e. Staszek poka-
za³ nam „bia³¹” twarz chrzeœcijañstwa. Chrzeœcijañstwa, które nie tylko zas³uguje na
szacunek nale¿ny ka¿dej wierze, ale budzi uczucie bliskoœci, zaufania. Chrzeœcijañ-
stwa, od którego mo¿na siê uczyæ. Ju¿ za to samo jesteœmy mu wdziêczni.

By³ katolikiem integralnym – jednym z tych, który naprawdê uwierzy³ w katolic-
koœæ Koœcio³a i wyci¹gn¹³ z tego wnioski. Dopiero judaizm – pisa³ – daje Koœcio³owi
pe³niê jego katolickoœci, powszechnoœci. Nie chodzi tutaj o powszechnoœæ horyzon-
taln¹, obejmuj¹c¹ wszystkie narody, ale o tê wertykaln¹, zgodn¹ z histori¹ zbawienia:
o Izrael, ten wybrany przez Boga, i o nas, pochodz¹cych z pogañstwa. O tak¹ katolic-
koœæ chodzi. Mo¿na powiedzieæ, ¿e bez Izraela zabrak³oby Koœcio³owi katolickoœci.

Proœba o kadisz by³a logiczn¹ konsekwencj¹ jego wiary.
Janusz Poniewierski
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PROFESOR STEFAN SWIE¯AWSKI
– CZ£OWIEK SOBORU

(1907 – 2004)

S¹ ludzie, którzy mimo sêdziwego wieku  zachowuj¹ m³odzieñczego ducha
pozwalaj¹cego im prze¿ywaæ œwiat w nieustannym zachwycie, a z drugiej strony
nie godziæ siê na to, co w tym œwiecie z³e. Tacy ludzie nigdy nie spoczywaj¹ na
laurach, nie zrzêdz¹ i nie narzekaj¹, ¿e „za moich czasów to by³o inaczej”, lecz
ca³y czas zachowuj¹ œwie¿oœæ spojrzenia na rzeczywistoœæ, która ich otacza
i – choæ si³y ju¿ nie te – s³u¿¹ z pasj¹ ideom, które urzek³y ich w m³odoœci.

Takim cz³owiekiem by³ zmar³y 18 maja 2004 r. wybitny filozof,  œwiecki audy-
tor Soboru Watykañskiego II prof. Stefan Swie¿awski, przyjaciel Karola Wojty³y,
któremu przepowiedzia³, ¿e zostanie papie¿em. By³ œwiatowej s³awy historykiem
filozofii œredniowiecznej, autorem wielu wa¿nych dzie³, z których nale¿y wymie-
niæ przede wszystkim ”Dzieje filozofii europejskiej  XV wieku”.

Urodzony w Ho³ubiach (dzisiejsza Ukraina) w bogatej rodzinie ziemiañskiej
móg³ odziedziczyæ du¿y maj¹tek, jednak wybra³ s³u¿bê nauce. Ten wybór okaza³
siê s³uszny nie tylko dlatego, ¿e dzia³alnoœæ naukowa jest uwa¿ana za aktywnoœæ
ludzk¹ wy¿szego rzêdu. Maj¹tek Swie¿awskich po drugiej wojnie œwiatowej dia-
bli wziêli – inaczej mówi¹c zosta³ zarekwirowany przez w³adzê komunistyczn¹.

Nie miejsce tu na opisywanie dokonañ naukowych Stefana Swie¿awskiego,
wieloletniego profesora KUL oraz Uniwersytetów: Jagielloñskiego, Warszawskie-
go i Poznañskiego. To, ¿e piszemy o nim na tych ³amach ma uzasadnienie w tym,
¿e by³ wielkim orêdownikiem idei ekumenizmu i dialogu miêdzyreligijnego. Nie
dzia³a³ w strukturach ekumenicznych, nie podejmowa³ spektakularnych inicjatyw
(mo¿e poza jedn¹, o której mowa bêdzie poni¿ej), lecz budowa³ klimat jednoœci
poprzez swoje publikacje naukowe, wyk³ady na uczelniach i w ró¿nych koœciel-
nych oœrodkach,  wypowiedzi dla mediów i osobiste kontakty.
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Ekumenizm mia³ w genach, gdy¿ w jego ¿y³ach p³ynê³a krew polska, rusko-
litewska i ormiañska. Tak na dobre ¿y³ on Soborem Watykañskim II wiele lat
przed jego rozpoczêciem. Nale¿a³ do Stowarzyszenia Katolickiej M³odzie¿y Aka-
demickiej „Odrodzenie”, które ju¿ w przedwojennych czasach realizowa³o na
miarê ówczesnych mo¿liwoœci soborowy postulat wspó³odpowiedzialnoœci laika-
tu za Koœció³ oraz wyró¿nia³o siê ¿yczliwym, przyjaznym stosunkiem do „inaczej
wierz¹cych”, zw³aszcza zaœ do ¯ydów.

Mo¿na sobie wyobraziæ radoœæ Profesora, gdy Jan XXIII zwo³a³ po blisko stu
latach kolejny sobór, który sta³ siê zgromadzeniem ekumenicznym nie tylko ze
wzglêdu na obecnoœæ niekatolickich obserwatorów, lecz nade wszystko z tego
powodu, ¿e  z d¹¿enia do jednoœci chrzeœcijan oraz z dialogu z wyznawcami in-
nych religii uczyni³ jedno z najwa¿niejszych zadañ Koœcio³a katolickiego. Prof.
Swie¿awski  by³ jedynym audytorem œwieckim zza „¿elaznej kurtyny” na Sobo-
rze. Uczestniczy³ w dwóch ostatnich jego sesjach , a na zakoñczenie Vaticanum II
wraz ze s³ynnym filozofem francuskim Jacquesem Maritainem odbiera³ od papie-
¿a Paw³a VI  orêdzie do intelektulistów œwiata.

Profesor uwa¿a³ Sobór Watykañski II za najwa¿niejsze wydarzenie XX wieku.
Okreœli³ on bowiem samoœwiadomoœæ Koœcio³a, otworzy³ go na œwiat i ustali³
priorytety, wœród których znalaz³ siê ekumenizm. Profesor z satysfakcj¹ podkre-
œla³, ¿e Vaticanum II by³o pierwszym soborem, który nie rzuca³ anatem, nie potê-
pia³, co by³o przejawem jego otwartoœci. Na pytanie Tomasza Królaka w ksi¹¿ce
„Kontemplacja i zdradzony œwiat. Rozmowy z prof. Stefanem Swie¿awskim”,
dlaczego to akurat uwa¿a za jedno z najdonioœlejszych dokonañ Soboru, odpo-
wiedzia³: Dlatego, ¿e taka postawa jest jakby pierwszym krokiem do ekumenizmu,
zaœ od dawna – jeszcze w „Odrodzeniu” marzyliœmy o ekumenicznych rozwi¹za-
niach, o tym, ¿eby nastêpowa³y  kroki zbli¿enia i porozumienia. Pamiêtam jak ra-
dowaliœmy siê na wieœæ o pierwszych kontaktach miêdzy Koœcio³em katolickim i
anglikanami; kiedy zaczêto prowadziæ rozmowy z niektórymi grupami protestanc-
kimi. Natomiast przyjêcie na Soborze drogi, która wyszukuje wszystko to, co jest
mo¿liwe do przyjêcia we wszystkich innych orientacjach, pogl¹dach czy religiach
– jest wyraŸnie wytyczon¹ drog¹ do ekumenizmu. Wydawa³o siê to rzecz¹ ogrom-
nie wa¿n¹. Zdaniem Profesora, Koœció³ otwarty, to znaczy naprawdê realnie szu-
kaj¹cy porozumieñ a nie ró¿nic.

Takiej wizji Koœcio³a, dalekiej od postawy triumfalizmu i poczucia jedyno-
zbawczoœci, s³u¿y³ przez ca³e swoje ¿ycie. Echem w Europie  odbi³ siê artyku³
prof. Swie¿awskiego postuluj¹cy rehablitacjê Jana Husa, opublikowany w „Tygo-
dniku Powszechnym” z 9 lutego 1986 r. Autor napisa³: Wydaje siê wiêc wymo-
giem sprawiedliwoœci, aby Ojciec œw. zechcia³ wszcz¹æ rewizjê procesu, potêpia-
j¹cego Husa na soborze w Konstancji – i oczyœciæ tê wielk¹ mêczeñsk¹ postaæ z
zarzutów nies³usznie j¹ obci¹¿aj¹cych. W g³êbokim przeœwiadczeniu prof. Swie-
¿awskiego czeski reformator herezji nie g³osi³. Przecie¿ jego tezy dotycz¹ce Ko-
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œcio³a, za które poniós³ okrutn¹ œmieræ, pokrywaj¹ siê z g³ównymi wytycznymi
eklezjologii og³oszonej przez Drugi Sobór Watykañski. Przecie¿ to Vaticanum II
g³osi ideê Koœcio³a jako ludu Bo¿ego, prymat s³u¿by i œwiêtoœci, promocji œwiec-
kich, Komunii œw. czêstej i pod dwiema postaciami dla wszystkich – oraz uprzywi-
lejowanego stanowiska ubogich i ubóstwa – uzasadnia³ Profesor. Mo¿na przyj¹æ
jako pewnik, ¿e Jan Pawe³ II, który przyjaŸni³ siê z prof. Swie¿awskim i czyta³
„Tygodnik Powszechny”, zapozna³ siê z tym artyku³em i ¿e to, co zosta³o tam
napisane mia³o wp³yw na wypowiedzi papie¿a o Husie. Podczas swoich pierw-
szych wizyt w Czechach i S³owacji papie¿ dokona³ rewizji oceny reformatora, a
konsekwencj¹ tego by³o powo³aniem w Czechach komisji ewangelicko-katolic-
kiej badaj¹cej sprawê Husa.

Ostatnie lata ¿ycia prof. Swie¿awski i jego ukochana ¿ona Maryœ (zmar³a kilka
miesiêcy  przed nim) spêdzili w ewangelickim domu opieki „Tabita” w Konstan-
cinie pod Warszaw¹. Bardzo dobrze œwiadczy to o luteranach, gorzej o jego ma-
cierzystym Koœciele rzymskokatolickim, dla którego ¿y³ i pracowa³. Dziwne, ¿e
nikt nie pomyœla³ o tym, aby dwoje niedo³ê¿nych, starych  ludzi znalaz³o miejsce
w którymœ z domów opieki Koœcio³a katolickiego. Przys³owie o Murzynie, który
zrobi³ swoje i teraz mo¿e odejœæ nasuwa siê tutaj samo. Szkoda, ¿e trzeba je od-
nieœæ do rzeczywistoœci Koœcio³a, gdzie powinny panowaæ inne obyczaje i zasa-
dy. Pogrzeb na cmentarzu w podwarszawskich Laskach mia³ ekumeniczny. Wziê-
³o w nim udzia³ dwóch luterañskich duchownych: ks. S³awomir Sikora i ks. Ro-
man Pawlas. Ten ostatni zasiada w kapitule Orderu ECCE HOMO,
przyznawanego osobom, które daj¹ œwiadectwo bezinteresownej mi³oœci bliŸnie-
go. On te¿ by³ gor¹cym rzecznikiem uhonorowania prof. Swie¿awskiego tym od-
znaczeniem. Niestety, wrêczenia orderu 27 czerwca 2004 r. w Tomaszowie Mazo-
wieckim Profesor ju¿ nie doczeka³.

Grzegorz Polak
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PIERRE MICHALON – KRZEWICIEL
EKUMENIZMU DUCHOWEGO
(1911 – 2004)

Pierre Michalon, nale¿¹cy do francuskiego Towarzystwa Ksiê¿y Sulpicjan
(Companie des Pretres de Saint-Sulpice) zakoñczy³ swoj¹ ziemsk¹ pos³ugê
Bogu i Koœcio³owi w dniu 2 stycznia 2004 roku w Saint-Rambert-sur-Loire.
Uroczystoœciom pogrzebowym w dniu 6 stycznia w katedrze œw. Jana Chrzci-
ciela w Lyonie przewodniczy³ kard. Philippe Barbarin, arybiskup Lyonu, nato-
miast homiliê wyg³osi³ luterañski pastor Jean Tartier, wspó³przewodnicz¹cy
Grupy z Dombes.

Zmar³y w wieku 92 lat, spadkobierca ekumenizmu duchowego zainicjowanego
przez Abbé Paula Couturiera, zas³u¿y³ siê w wielkim stopniu dla Ekumenii. Od-
grywa³ wa¿n¹ rolê nie tylko w Koœciele francuskim. Urodzony 16 czerwca 1911
w Saint-Etienne, Pierre Michalon przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie w 1933 roku w
Seminarium Œw. Ireneusza w Lyonie. Uzyska³ stopieñ doktora teologii w Rzymie
na podstawie pracy ukazuj¹cej sens komunii (jednoœci) wobec misterium zbaw-
czego Chrystusa. By³ profesorem Pisma Œwiêtego, a jednoczeœnie pe³ni³ funkcjê
ojca duchowego (directeur spirituel) seminariów duchownych w Viviers, Angers
i Lyonie.

O. Michalon spotka³ Paula Couturiera w 1942 roku w seminarium w Viviers,
prowadzonym przez sulpicjan, których zadaniem by³a formacja przysz³ych ksiê-
¿y. W tym w³aœnie czasie, w pe³ni przekonany do ekumenizmu jako m³ody ksi¹dz
i biblista, przemierza³ na motorze drogi, aby móc spotkaæ siê z pastorami i wspól-
notami protestanckimi. O Biblii mówi³ w sposób godny podziwu – poœwiadcza je-
den z jego uczniów – Potrafi³ uczyniæ z niej S³owo ¿ywe i dziêki temu zyska³ sobie
uznanie i wielki autorytet w œrodowiskach ekumenicznych, w których Biblia znaj-
duje miejsce szczególne.
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Po œmierci Couturiera o. Michalon ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³ temu, by jego
dziedzictwo by³o ci¹gle ¿ywe. Stale ponawia³ i czyni³ bardziej powszechnym
jego wezwanie do powszechnej modlitwy o jednoœæ chrzeœcijan. Za namow¹ se-
kretarza generalnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, W. Visser ’t Hoofta oraz uzy-
skuj¹c wsparcie i b³ogos³awieñstwo kard. Gerliera stworzy³ w 1954 roku Centrum
Interkonfesyjne „Unité Chrétienne” w Lyonie. Kierowa³ nim dynamicznie i z za-
anga¿owaniem do 1991 roku, wydaj¹c jednoczeœnie czasopismo “Pages Docu-
mentaires” (od 1972 roku w wyniku porozumienia z czasopismem „Unitas”
ukazuje siê ono pod nowym tytu³em “Unité Chrétienne”). Jednoczeœnie wspó³pra-
cowa³ w wieloma innymi czasopismami teologicznymi, m.in. z „Esprit et Vie”,
„La Croix”.

Przez niemal 40 lat (w latach 1947-1986) by³ jednym z najbardziej dynamicz-
nych cz³onków Grupy z Dombes, któr¹ Abbé Couturier powo³a³ do istnienia
w 1937 roku jako zespó³ dialogu katolicko-protestanckiego (stanowi¹ go do dzi-
siaj teologowie reformowani, luterañscy i katoliccy; historiê, specyfikê Grupy
oraz jej podstawowe za³o¿enia metodologiczno-teologiczne prezentuje artyku³
w SiDE nr 2 z 2003 roku). D³ugoletni dyrektor Centrum Unité Chrétienne pe³ni³
równie¿ rolê konsultora-eksperta Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan podczas
Soboru Watykañskiego II. W 1965 roku o. Michalon mia³ równie¿ swój udzia³
przy tworzeniu katedry ekumenizmu na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwer-
sytetu w Lyonie.

Z ojcem Pierre’m Michalonem mia³em szczêœcie spotkaæ siê tylko raz w 2002
roku (mile wspomina³ pobyt w Polsce, w Lublinie, pamiêta³ rozmowy z ks. Wa-
c³awem Hryniewiczem, którego z kolei goœci³ w Lyonie i którego teksty publiko-
wa³ w „Unité Chrétienne”). Ten wówczas 91-letni staruszek nie sprawia³ wra¿e-
nia zmêczonego ¿yciem, a tym bardziej pojawiaj¹cymi siê trudnoœciami w dialo-
gu ekumenicznym. Do ostatnich dni ¿ycia podejmowa³ niestrudzenie inicjatywy,
które mia³y na celu przybli¿enie tego momentu, w którym bêdzie mo¿liwa pe³na
jednoœæ chrzeœcijan.

Bêd¹c uczniem i jednym z pierwszych kontynuatorów myœli i dzia³añ Paula
Couturiera, o. Michalon od œmierci Aposto³a jednoœci chrzeœcijañskiej w 1953
roku publikowa³ artyku³y i ksi¹¿ki propaguj¹ce ideê ekumenizmu duchowego.
Jego wielk¹ zas³ug¹ by³o nadanie inicjatywom Abbé Couturiera dobrze zorgani-
zowanych form; m.in. Centrum „Unité Chrétienne” od 1958 roku do dzisiaj przy-
gotowuje i rozpowszechnia ró¿norodne materia³y, dokumenty, które s³u¿¹ wspól-
notom chrzeœcijañskim na wszystkich kontynentach w pe³niejszym prze¿ywaniu
corocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Pod kierow-
nictwem o. Michalona Centrum organizowa³o tak¿e rekolekcje i spotkania grup
biblijnych. Wytrwa³oœæ w animowaniu ró¿nego rodzaju przedsiêwziêæ wynika³a
z jego wielkiego przekonania o koniecznoœci umacniania ¿ycia duchowego
u wszystkich ludzi, których spotyka³ na swojej drodze. W swoich dzia³aniach
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okazywa³ siê byæ cz³owiekiem skutecznym i konsekwentnym, choæ zarazem deli-
katnym ciep³ym i serdecznym.

O. Michalon podj¹³ i kontynuowa³ tak¿e inn¹, nie mniej wa¿n¹ ideê Couturie-
ra. Chodzi mianowicie o postulat ³¹czenia ekumenizmu doktrynalnego z ekume-
nizmem duchowym. W niejednym artykule czy ksi¹¿ce podkreœla³, ¿e ekumenizm
duchowy jest autentycznym klimatem, w którym urzeczywistnia siê praca teolo-
giczna. Najlepszym przyk³adem realizowania tego postulatu s¹ prace wspomnia-
nej Grupy z Dombes. Ten ponad dziewiêædziesiêcioletni teolog z przekonaniem
œwiadczy³ o tym, ¿e ekumenizm duchowy jest cennym œwiat³em Grupy z Dombes
w podejmowanym przez ni¹ dialogu doktrynalnym, a ka¿da teologia bêdzie da-
waæ owoce w takiej mierze, w jakiej bêdzie przenikniêta modlitw¹.

Odwo³uj¹c siê do swojego czterdziestoletniego cz³onkostwa w Grupie, o. Mi-
chalon wskazywa³ ponadto na niezast¹pion¹ rolê teologów w ¿yciu Koœcio³a. Po-
mimo tego, ¿e Grupa z Dombes nie by³a i nadal nie jest organem oficjalnego dia-
logu, nie stanowi doktrynalnego autorytetu, nie jest synodem czy kolegium bisku-
pów, to jednak jej cz³onkowie s¹ ludŸmi kompetentnymi, zwi¹zanymi
z Koœcio³em, prawdziwymi œwiadkami pracuj¹cymi w wolnoœci. Podkreœla³, ¿e
coraz bardziej konieczne jest to, aby teologowie doœwiadczali prawdziwej wolno-
œci w Koœciele na p³aszczyŸnie refleksji i prowadzonych badañ ze wzglêdu na
swój autorytet. Istnieje bowiem obok autorytetu hierarchicznego autorytet teolo-
gów, intelektualistów, którzy pracuj¹ dla dobra Koœcio³a, którzy poszukuj¹. Uwa-
¿a³, ¿e trzeba zostawiæ teologom, ¿yj¹cym Koœcio³em i dla Koœcio³a, potrzebn¹
p³aszczyznê wolnoœci, nawet kosztem pewnego ryzyka.

W ostatniej ksi¹¿ce prezentuj¹cej myœl Couturiera („Prier 15 jours avec l’abbé
Paul Couturier”, Nouvelle Cité 2003, ss. 128), opublikowanej na krótko przed
œmierci¹, o. Michalon w 15 medytacjach przybli¿y³ najwa¿niejsze intuicje Apo-
sto³a jednoœci chrzeœcijañskiej. Podj¹³ w nich m.in. temat modlitwy arcykap³añ-
skiej Chrystusa zapisanej w J 17, 21. Wed³ug wspólnego przekonania obydwu
pionierów ekumenizmu, konieczne jest s³uchanie Jezusa, który modli siê w nas,
który modli siê we wszystkich chrzeœcijanach o jednoœæ. Michalon przyjmuje za
swoje tak¿e inne idee Couturiera: niewidzialny klasztor tych, którzy modl¹ siê o
jednoœæ, ale tak¹, jakiej pragnie Chrystus i za pomoc¹ takich œrodków, jakich
chce Chrystus; pokora, która otwiera zamkniête drzwi, prawdziwa wielkoœæ Marii
Dziewicy etc.

Podczas uroczystoœci pogrzebowych prowincja³ sulpicjan, O. Pitaud podkre-
œla³, ¿e wszechstronna aktywnoœæ O. Michalona mia³a swoje Ÿród³o w jego ¿yciu
duchowym. Natomiast pastor Tartier, by³y prezydent Federacji Koœcio³ów Prote-
stanckich we Francji przywo³a³ w homilii obraz Jezusa, który zanim uczyni³ cud
rozmno¿enia chleba, odda³ siê wewnêtrznej modlitwie, nie s³uchaj¹c racjonalnego
rozumowania uczniów, lecz kieruj¹c do nich wezwanie, budz¹ce ich odpowie-
dzialnoœæ: Wy dajcie im jeœæ. Kiedy Jezus dzia³a, oczekuje jednoczeœnie czynnego
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uczestnictwa wszystkich, którzy siê do Niego przyznaj¹, oczekuje, ¿e Jego
uczniowie bêd¹ Jego ramionami. Odnosz¹c tê myœl do osoby o. Michalona, pastor
podkreœla³, ¿e by³ on na swój sposób i dziêki swojemu zaanga¿owaniu jednym
z tych ramion Pana: on tak¿e karmi³, powodowa³ myœlenie, dzia³anie i modlitwê
(cyt. za: „Unité des Chrétiens” 2004 nr 134, s. 36).

Odejœcie ks. Pierre’a Michalona jako œwiadka wiary jest wezwaniem do ¿ycia,
indywidualnie i we wspólnocie Koœcio³ów, ¿ycia przenikniêtego pragnieniem i
przepe³nionego dzia³aniem na rzecz jednoœci wszystkich uczniów Chrystusa. Ko-
nieczne jest odnalezienie swojego miejsca, swojego poczucia odpowiedzialnoœci,
aby byæ ramieniem Pana, podaj¹cym po¿ywienie temu œwiatu, tak spragnionemu
sensu i nadziei, pokoju i sprawiedliwoœci, jednoœci i mi³oœci, których Ÿród³o jest
spoza tego œwiata. W tym te¿ zawiera siê pierwszorzêdny wymóg prawdziwej
Ekumenii, który sta³ siê udzia³em o. Michalona.

Ryszard Obarski
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KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH
Styczeñ – czerwiec 2004

Z zagranicy

 Dialog miêdzywyznaniowy bêdzie g³ównym priorytetem Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów. W wywiadzie udzielonym agencji ENI nowy sekretarz generalny ŒRK
Samuel Kobia stwierdzi³, ¿e mocno odczuwa, i¿ ŒRK jest najlepsz¹ platform¹ do
globalnego dialogu miêdzywyznaniowego i miêdzyreligijnego. – S¹dzê, ¿e nie ma
innej organizacji, która mia³aby mandat do tego, czy nawet mo¿liwoœæ uczynienia
tego – podkreœli³ nowy sekretarz generalny. Ks. Kobia, metodysta z Kenii, jest
pierwszym Afrykañczykiem na stanowisku sekretarza generalnego ŒRK.

 Jan Pawe³ II przyj¹³ w Watykanie dwóch naczelnych rabinów Izraela: aszkenazyj-
skiego – Jonê Metzgera i sefardyjskiego – Shlomo Amara (16 stycznia). Rabini
zaprosili papie¿a do z³o¿enia wizyty w rzymskiej synagodze z okazji 100-lecia jej
istnienia (23 maja). Wyrazili tak¿e wdziêcznoœæ za papieskie apele przeciwko an-
tysemityzmowi i terroryzmowi, prosz¹c jednoczeœnie o ich „powtarzanie”.

 Papie¿ zaapelowa³ o udzia³ w Tygodniu Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan.
W œwiecie spragnionym pokoju jest spraw¹ nagl¹c¹, by wspólnoty chrzeœcijan
zgodnie g³osi³y Ewangeliê, by dawa³y œwiadectwo Bo¿ej mi³oœci, która je jed-
noczy, by nios³y radoœæ, nadziejê i pokój, staj¹c siê zaczynem nowej ludzkoœci
– powiedzia³ Jan Pawe³ II przed niedzieln¹ (18 stycznia) modlitw¹ „Anio³
Pañski”. Po modlitwie papie¿ zwróci³ siê do wszystkich ludzi Wschodu,
a zw³aszcza Chiñczyków, Wietnamczyków i Koreañczyków, obchodz¹cych
chiñski Nowy Rok, ¿ycz¹c im pokoju i dostatku.
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 Rosyjski Koœció³ Prawos³awny uznaj¹c pierwszeñstwo honorowe patriarcha-
tu w Konstantynopolu nie zgadza siê na uznanie powszechnej jurysdykcji
tego¿ nad prawos³awnymi w diasporze. – Patriarchat w Konstantynopolu
jest pierwszym wœród równych i nigdy nie poddawaliœmy tego w w¹tpliwoœæ.
Poddajemy tylko w w¹tpliwoœæ prawo do jego jurysdykcji nad prawos³awny-
mi w diasporze, czyli tam gdzie Koœcio³y powsta³y w wyniku emigracji czy
misji – powiedzia³ metropolita Cyryl. Metropolita przypomnia³, ¿e dziêki
dzia³alnoœci Koœcio³a rosyjskiego powsta³y wspólnoty w Chinach, Korei, Ja-
ponii czy na Alasce, i wyrazi³ zdumienie, ¿e owoce misji rosyjskich maj¹
podlegaæ Konstantynopolowi. Zdaniem Cyryla Patriarchat ekumeniczny
uwa¿a, ¿e jest odpowiedzialny za ca³e prawos³awie, a to niezgodne jest
z rozumieniem prymatu honorowego Konstantynopola, jakie posiada Rosyj-
ski Koœció³ Prawos³awny. Patriarchat Konstantynopola nieco zainspirowa³
siê rzymskokatolickim rozumieniem papiestwa i chce je stosowaæ do siebie –
podkreœli³ Cyryl.

 Wiceprezydent Œwiatowej Federacji Luterañskiej, bp dr Eero Huovinen
z Finlandii wezwa³ 19 stycznia w Watykanie do pog³êbienia porozumienia
osi¹gniêtego w 1999 r. poprzez podpisanie Wspólnej deklaracji w sprawie
nauki o usprawiedliwieniu pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a ŒFL.
W s³owach powitania do papie¿a Jana Paw³a II stwierdzi³ tak¿e, ¿e po-
trzebne jest poszerzenie tego konsensu o kolejne otwarte kwestie. Szczere
pragnienie widzialnej jednoœci oraz wspólnej Eucharystii wymaga do-
tarcia do korzeni wspólnej wiary chrzeœcijañskiej, powiedzia³ wiceprezydent
ŒFL. Huovinen przewodniczy³ fiñskiej delegacji ekumenicznej, przyjêtej
przez papie¿a Jana Paw³a II z okazji œwiêta œw. Henrika oraz Tygodnia
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Papie¿ Jan Pawe³ II wyrazi³ swój podziw
dla postêpu w relacjach pomiêdzy katolikami oraz luteranami w ostatnich
piêciu latach, odk¹d zosta³a podpisana Wspólna deklaracja. Wyrazi³ tak¿e
nadziejê, ¿e luteranie i katolicy bêd¹ powiêkszali w praktyce duchowoœæ
wspólnoty.

 Do przestrzegania praw cz³owieka w czasie wojny zachêcili cz³onkowie
Islamsko-Katolickiego Komitetu £¹cznoœci w opublikowanym komunikacie.
Komitet obradowa³ w dniach 19-20 stycznia w Watykanie na temat godnoœci
i praw cz³owieka w konfliktach zbrojnych, w œwietle nauczania chrzeœcijañ-
stwa i islamu. Na czele delegacji katolickiej sta³ przewodnicz¹cy Papieskiej
Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego abp Michael Fitzgerald, zaœ islamskiej –
prof. Hamid bin Ahmad Al.-Rifaie, przewodnicz¹cy Miêdzynarodowego Is-
lamskiego Forum na rzecz Dialogu – Jeddah. Cz³onków Islamsko-Katolickie-
go Komitetu £¹cznoœci przyj¹³ 20 stycznia Jan Pawe³ II.
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 W dniu 21 stycznia zmar³ wybitny teolog ewangelicki, Jan Miliè Lochman.
Zmar³y urodzi³ siê 3 kwietnia 1922 roku w Nowym Mieœcie nad Metuji. Teo-
logiê studiowa³ w Pradze, St. Andrews (Szkocja) i Bazylei (Szwajcaria). Do
roku 1968 by³ profesorem teologii systematycznej na Wydziale im. Komeñ-
skiego w Pradze. Potem obj¹³ katedrê teologii systematycznej w Bazylei. Pe³-
ni³ tak¿e funkcjê dziekana wydzia³u teologicznego i rektora uniwersytetu
w Bazylei. Wyk³ada³ na wielu uniwersytetach we wszystkich czêœciach œwia-
ta, od 1990 regularnie równie¿ w Republice Czeskiej. Z jego bogatego dorob-
ku przypomnijmy publikacje Ojcze nasz, Dekalog, Credo, w których na nowo
wy³o¿y³ elementarne wartoœci chrzeœcijañskie. Wk³ad europejskiej Reformacji
i teologiê wspó³czesn¹ bada³ w porównaniu i na podstawie Reformacji cze-
skiej i Jednoty braterskiej. Obok pracy akademickiej anga¿owa³ siê w dzia³al-
noœæ Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformo-
wanych.

 W dniach 26-31 stycznia przebywa³a w Stambule (Turcja) delegacja Œwiato-
wej Federacji Luterañskiej pod przewodnictwem jej prezydenta biskupa
Marka Hansona i sekretarza generalnego ks. dr Ishmaela Noko. Tematem
rozmów podczas spotkania z patriarch¹ Konstantynopola Bart³omiejem I
by³y m.in. postêpy w miêdzynarodowym dialogu luterañsko-prawos³awnym,
a przede wszystkim teologia S³owa i Sakramentu w tradycji prawos³awnej
i luterañskiej. Bp Hanson, który jest zwierzchnikiem najwiêkszego Koœcio³a
luterañskiego w USA, w swoim przemówieniu podkreœli³ pozytywn¹ dzia-
³alnoœæ patriarchy w zakresie ochrony naturalnego œrodowiska cz³owieka,
a tak¿e w dziedzinie pokoju i pojednania. Zwróci³ uwagê, ¿e wiele ³¹czy
luteranów i prawos³awnych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki mamy
pozytywn¹ historie dialogu ekumenicznego i wspólnego œwiadectwa na
rzecz sprawiedliwoœci i pokoju dla wszystkich. Delegacja luterañska spot-
ka³a siê równie¿ z patriarch¹ ormiañskim Mesropem II i z przedstawiciela-
mi islamu.

 W stosunkach z Koœcio³em rzymskokatolickim nie ma zmian na lepsze –
stwierdzi³ podczas wyk³adu 27 stycznia w Moskwie metropolita smoleñski
i kaliningradzki Cyryl, przewodnicz¹cy Wydzia³u Kontaktów Zagranicznych
Patriarchatu Moskiewskiego. Cyryl za najbardziej z³o¿one uzna³ stosunki
z Patriarchatem ekumenicznym Konstantynopola, który w sposób szczególny
uwa¿a siê za Koœció³ odpowiedzialny za losy ca³ego prawos³awia. Jest to
sprzeczne ze stanowiskiem RKP, co daje o sobie znaæ w konfliktach w Estonii
i na Ukrainie, gdzie istniej¹ ró¿ne struktury, zale¿ne od Moskwy b¹dŸ Kon-
stantynopola. Metropolita smoleñski zapewni³, ¿e RKP bêdzie aktywnie zaj-
mowaæ siê spraw¹ roz³amu miêdzy Koœcio³ami serbskim i macedoñskim, dzia-
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³aj¹c na rzecz ich pojednania. Bardzo pozytywnie mówca oceni³ rozpoczête
niedawno rozmowy RKP z Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym za Granic¹.
Jego zdaniem obie strony nawzajem sobie wybaczy³y i zapanowa³a miêdzy
nimi atmosfera chrzeœcijañska i pe³na pojednania. Wyrazi³ nadziejê, ¿e oczeki-
wana wizyta w Rosji g³owy tego Koœcio³a metropolity Laura przyczyni siê do
dalszego rozwoju dialogu.

 Jeœli Watykan ustanowi patriarchat greckokatolicki w Kijowie, w stosunkach
katolicko-prawos³awnych znowu nastanie atmosfera wrogoœci – napisa³ w li-
œcie do Jana Paw³a II patriarcha Bart³omiej I. Honorowy zwierzchnik œwiato-
wego prawos³awia podkreœli³, ¿e krok ten doprowadzi do zerwania teologicz-
nego dialogu miêdzy Koœcio³em katolickim a prawos³awnymi. O mo¿liwoœci
nadania rangi patriarchatu Koœcio³owi greckokatolickiemu na Ukrainie wspo-
mnia³ kard. Walter Kasper w liœcie do rosyjskiego patriarchy Aleksego II, któ-
ry dokument ten przes³a³ do wiadomoœci autokefalicznych Koœcio³ów prawo-
s³awnych. Wszystkie te Koœcio³y odnios³y siê negatywnie do perspektywy
stworzenia patriarchatu grekokatolickiego na Ukrainie.

 Obraduj¹cy w Seattle, USA, amerykañski oddzia³ Miêdzynarodowej Komisji
Anglikañsko-Rzymskokatolickiej wyda³ dokument, który stwierdza, ¿e angli-
kanie nie maj¹ ¿adnych powodów teologicznych, aby nie dzieliæ z rzymskimi
katolikami maryjnych prawd wiary. Podczas spotkania w Seattle Koœció³ an-
glikañski reprezentowa³ prymas Australii, arcybiskup Peter Carnley z Perth.
Po stronie katolickiej, przewodniczy³ arcybiskup Seattle, Alexander Brunett.
Obu hierarchom towarzyszy³a tak¿e liczna grupa teologów i duchownych.
Dokument zosta³ przyjêty z du¿ym aplauzem wyra¿onym zarówno przez an-
glikanów, jak i katolików. „Maria: ³aska i nadzieja w Chrystusie” – jak brzmi
tytu³ dokumentu – bêdzie teraz przedstawiony do zatwierdzenia w Watykanie
oraz w Canterbury.

 Bractwo œw. Piusa X, za³o¿one przez arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, w dal-
szym ci¹gu utrzymuje, ¿e przyczyn¹ cichej apostazji w Europie, o której
mówi³ Jan Pawe³ II, jest ekumenizm. Prze³o¿ony wspólnoty ksi¹dz Bernard
Fellay poinformowa³ 2 lutego w Rzymie o liœcie, jaki w tej sprawie wystoso-
wano do papie¿a oraz kardyna³ów. Zdaniem lefebrystów ekumenizm w obec-
nej postaci jest jedn¹ z g³ównych przyczyn indyferentyzmu religijnego w dzi-
siejszej Europie. Obarczaj¹ za to win¹ m.in. kard. Waltera Kaspera, obecnego
przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, któremu zarzu-
caj¹ „herezjê”. Bractwo œw. Piusa X, za³o¿one w 1970 r. we Fryburgu szwaj-
carskim, dzia³a obecnie w 59 krajach i liczy 453 kap³anów. Ma szeœæ semina-
riów duchownych, w których kszta³ci siê 178 alumnów.
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 Liczba ochrzczonych katolików wzros³a w 2003 r. o 10 milionów i wynosi
obecnie 1,071 miliarda, co stanowi ok. 17 proc. ludzkoœci. Blisko po³owa
z nich mieszka w obu Amerykach. W Koœciele rzymskokatolickim jest ok.
405 tys. kap³anów i prawie 783 tysi¹ce zakonnic. Informacje te przynosi naj-
nowsza edycja „Annuario Pontificio” (Rocznika Papieskiego) na rok 2004,
które przedstawi³ 3 lutego Janowi Paw³owi II watykañski sekretarz stanu kar-
dyna³ Angelo Sodano.

 W Kairze odby³o siê 4 lutego pierwsze spotkanie Miêdzynarodowej Komisji
ds. Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Katolickim a Staro¿ytnymi
Koœcio³ami Wschodu. Chodzi o szeœæ chrzeœcijañskich wschodnich wspól-
not niekatolickich, zwanych równie¿ Koœcio³ami przedchalcedoñskimi: kop-
tyjski, syryjski, ormiañski apostolski, etiopski, erytrejski i syro-malankarski.
Na czele delegacji watykañskiej sta³ kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Gospodarzem spotkania by³ Ko-
œció³ koptyjski w Egipcie. Za punkt wyjœcia do rozmów przyjêto postêpy
w dialogu miêdzy obu stronami po Soborze Watykañskim II na trzech szcze-
blach: doktrynalnym, sakramentalnym i instytucjonalnym. Przyczyni³o siê
do tego podpisanie szeregu wspólnych deklaracji przez papie¿y i zwierzch-
ników poszczególnych Koœcio³ów przedchalcedoñskich. Pomimo istniej¹-
cych ró¿nic mo¿na zauwa¿yæ pewne postêpy w dialogu zw³aszcza w spra-
wach chrystologicznych. Jeszcze wiêksze zbli¿enie notuje siê w dziedzinie
rozumienia i praktyki sakramentów. Doprowadzi³o to ju¿ do konkretnych
decyzji o charakterze duszpasterskim. Niemniej jednak za istotniejsze uzna-
no zagadnienia eklezjologiczne. S¹ one bowiem podstaw¹ do dalszego roz-
woju dialogu i zbli¿enia. Uznano, ¿e sposobnym narzêdziem mo¿e byæ tu
eklezjologia komunii, wypracowana przez Vaticanum II. Podczas spotkania
w Kairze ustalono, ¿e nastêpne posiedzenie Miêdzynarodowej Komisji ds.
Dialogu Teologicznego odbêdzie siê w Rzymie za rok i bêdzie poœwiêcone
w³aœnie problemom eklezjologicznym.

 9 lutego zmar³ w Ziemi Œwiêtej arcykap³an Szalom Ben Amram (82 lata), du-
chowy zwierzchnik Samarytan. Uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê na Górze
Garizim w Autonomii Palestyñskiej. Na pogrzeb przybyli prawie wszyscy
cz³onkowie tej niewielkiej grupy etniczno-religijnej, powsta³ej w IV w. przed
Chr., a dziœ licz¹cej ok. 650 cz³onków. Zgodnie ze zwyczajem starszyzna wy-
bra³a nowego arcykap³ana, którym zosta³ Elazar Ben Zadak. Arcykap³an nie
tylko jest duchowym przywódc¹ Samarytan, ale te¿ sprawuje w³adzê s¹dow-
nicz¹ w zakresie ¿ycia religijnego, etycznego i rodzinnego. Pomimo wielowie-
kowych przeœladowañ przez ¯ydów, chrzeœcijan i muzu³manów, Samarytanie
zdo³ali zachowaæ swoj¹ odrêbnoœæ narodowo-religijn¹.
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 Biskup Adrian Czietwiergow zosta³ wybrany 10 lutego zwierzchnikiem Ro-
syjskiego Koœcio³a Prawos³awnego Staroobrzêdowego. Dotychczas by³ on bi-
skupem Kazañskim i Wiatskim. Staroobrzêdowcy, zwani tak¿e starowiercami,
pojawili siê w Rosji w po³owie XVII w. w wyniku sprzeciwu sporej czêœci du-
chowieñstwa i œwieckich prawos³awnych wobec reform liturgicznych i teolo-
gicznych, wprowadzanych w latach 1655-60 przez ówczesnego patriarchê mo-
skiewskiego Nikona. Liczebnoœæ tej wspólnoty w Rosji jest oceniana na co
najmniej pó³tora miliona. Koœció³ ma ponad 250 parafii w Rosji, na Ukrainie,
Bia³orusi i w Kazachstanie.

 Synod Generalny Koœcio³a Anglii skrytykowa³ 13 lutego propozycjê uznania
prymatu papieskiego, zawart¹ w ekumenicznym uzgodnieniu „Dar autorytetu”
Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolickiej z 1999 r. Strona
anglikañska tego dialogu wyrazi³a gotowoœæ uznania „uniwersalnego pryma-
tu” biskupa Rzymu w pojednanym Koœciele, jak równie¿ – pod pewnymi wa-
runkami – jego nieomylnoœci. Zdecydowana wiêkszoœæ uczestników synodu
stwierdzi³a jednak, ¿e uzgodnienie jest bardzo niejasne i czysto akademickie
w kontekœcie choæby anglikañskiej praktyki œwiêceñ kap³añskich kobiet, na co
nie zgadza siê papie¿.

  W dniach 17-20 lutego obradowa³ w Genewie Komitet Wykonawczy Œwiato-
wej Rady Koœcio³ów. Podczas obrad nast¹pi³o oficjalne wprowadzenie
w urz¹d nowego sekretarza generalnego ks. dr. Samuela Kobia. Przy tej okazji
z³o¿y³ on swoje pierwsze sprawozdanie z kilkutygodniowej dzia³alnoœci na
tym stanowisku. Poza tym sporo uwagi poœwiêcono wynikom pracy w dzie-
dzinie walki z HIV/AIDS. Omawiano te¿ stan przygotowañ do nastêpnego
Zgromadzenia Ogólnego ŒRK, które zbierze siê w 2006 r. w Porto Alegre
(Brazylia). Ustalono liczbê delegatów oraz ustalono kryteria przydzia³u miejsc
dla poszczególnych Koœcio³ów cz³onkowskich.

 Rosyjski Koœció³ Prawos³awny i Koœció³ rzymskokatolicki zdecydowa³y siê
powo³aæ komisjê dla rozwi¹zania dziel¹cych je problemów. Uzgodnienie w tej
sprawie zosta³o osi¹gniête 19 lutego podczas spotkania metropolity Cyryla,
odpowiedzialnego w Patriarchacie moskiewskim za dialog ekumeniczny,
i kard. Waltera Kaspera. Przy tej okazji kard. Kasper powiedzia³, ¿e Watykan
niezwykle powa¿nie traktuje sprzeciw Koœcio³ów prawos³awnych wobec po-
wo³ania unickiego patriarchatu w Kijowie. – Stolica Apostolska chce zacho-
waæ dobre relacje z Koœcio³ami prawos³awnymi – podkreœli³ kardyna³. Przed-
stawiciel Watykanu spotka³ siê równie¿ 22 lutego z patriarch¹ Aleksym II.
Uwa¿amy, ¿e powinny byæ realizowane zasady, które przyj¹³ Sobór Watykañ-
ski II wobec Koœcio³ów prawos³awnych, traktuj¹c je jako Koœcio³y siostrzane,
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powiedzia³ zwierzchnik rosyjskiego prawos³awia. – Niestety, w ostatnim cza-
sie odnosimy wra¿enie, ¿e Koœció³ katolicki odszed³ od tego, doda³. Aleksy II
zarzuci³ te¿ katolikom prozelityzm i skrytykowa³ wprowadzenie przed dwoma
laty sta³ych diecezji katolickich na terenie Rosji.

 W ci¹gu ostatniego roku iloœæ wiernych rozmaitych Koœcio³ów luterañskich
wzros³o o 570 tysiêcy osób – wynika z danych Œwiatowej Federacji Luterañ-
skiej. Obecnie na œwiecie do ró¿nych wspólnot luterañskich nale¿y 65 957
685 osób. To spory wzrost, tym bardziej, ¿e w roku 2000 by³o nieco mniej ni¿
64 miliony naœladowców Marcina Lutra. Wiêkszoœæ z luteranów na œwiecie
nale¿y do Koœcio³ów bêd¹cych cz³onkami ŒFL (62,3 milionów osób). Liczba
Koœcio³ów cz³onkowskich tej organizacji wynosi 136. Najwiêkszy wzrost
liczby wierz¹cych Koœcio³y luterañskie zaobserwowa³y w Afryce (o ponad
milion), gdzie ¿yje obecnie ponad 13 milionów luteranów. Rekord rozwoju
zanotowa³ Koœció³ Rwandy, który w ci¹gu roku od wst¹pienia do ŒFL po-
wiêkszy³ siê dwukrotnie. Najwiêksz¹ wspó³not¹ luterañsk¹ pozostaje jednak
w Afryce Koœció³ Etiopski Mekane Yesus, z 4 milionami wiernych. Liczba
wiernych spad³a natomiast wyraŸnie (o 640 tysiêcy osób) w Europie. Obecnie
wszystkie Koœcio³y tej tradycji licz¹ tam nieco mniej ni¿ 36 milionów wier-
nych. Spadek liczebnoœci zaobserwowaæ mo¿na we wszystkich niemal wspól-
notach Starego Kontynentu, równie¿ w najwiêkszym (poza Niemcami, gdzie
iloœæ luteranów równie¿ spad³a) Koœciele Szwecji. Wzrost liczebnoœci wœród
luteranów zaobserwowaæ mo¿na tylko w Islandii oraz w krajach nieluterañ-
skich, czyli w Irlandii i Wielkiej Brytanii.

 Koœció³ Baptystów Po³udnia, licz¹ca 16 mln cz³onków najwiêksza protestanc-
ka wspólnota w USA, wyst¹pi³ ze Œwiatowego Zwi¹zku Baptystycznego.
Amerykañscy baptyœci zarzucili Zwi¹zkowi zbytni liberalizm i obronê nienor-
malnych i niebezpiecznych teologii, w tym m.in. wspieranie ordynacji kobiet.
ŒZB powsta³ w 1905 r.; skupia baptystów ze 119 krajów.

 Komitet Wykonawczy Œwiatowej Federacji Luterañskiej podczas swojego po-
siedzenia w dniach 21 do 23 lutego zatwierdzi³ mandaty do dwóch nowych
komisji dialogu ekumenicznego: do Miêdzynarodowej Komisji Luterañsko-
Anglikañskiej oraz Wspólnej Komisji Luterañsko-Reformowanej. Zadaniem
nowej komisji miêdzy ŒFL a Wspólnot¹ Anglikañsk¹ jest analiza i realizacja
raportu Miêdzynarodowej Anglikañsko-Luterañskiej Grupy Roboczej (2000-
2002) pt. „Wzrastaj¹ca wspólnota”. Poza tym rozwa¿y ona, w jaki sposób
mo¿e siê bardziej w³¹czyæ w ruch ekumeniczny. Z kolei nowa komisja lute-
rañsko-reformowana zajmie siê analiz¹ i realizacj¹ raportu „Powo³ani do
wspólnoty i wspólnego œwiadectwa”, który by³ opracowywany przez mieszan¹
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grupê robocz¹ ŒFL i Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych w la-
tach 1999-2001. Komitet Wykonawczy mianowa³ ponadto ks. bp. Donalda J.
McCoida z Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Ameryki (ELCA) nowym
luterañskim przewodnicz¹cym Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej.

 W uroczystoœæ Katedry œw. Piotra papie¿ Jan Pawe³ II wspomnia³ szczególn¹
pos³ugê, jak¹ Pan powierzy³ przywódcy Aposto³ów, by utwierdza³ i prowadzi³
Koœció³ w jednoœci wiary. W rozwa¿aniach przed niedzieln¹ modlitw¹ Anio³
Pañski 22 lutego Jan Pawe³ II podkreœli³, ¿e na tym polega pos³uga Piotrowa –
szczególne zadanie – do którego biskup Rzymu jest powo³any, aby s³u¿yæ ca³e-
mu ludowi chrzeœcijañskiemu. Ta niezbêdna misja nie opiera siê na zdolno-
œciach ludzkich, lecz na samym Chrystusie, który jest kamieniem wêgielnym
wspólnoty Koœcio³a.

 Unikanie uogólnieñ w odniesieniu do innych religii oraz zdolnoœæ do samo-
krytyki by³y tematem rzymskiej sesji Katolicko-Islamskiej Komisji Wspólnej.
Podczas spotkania, zakoñczonego 25 lutego, wiele miejsca poœwiêcono tak¿e
zagadnieniu obrony praw cz³owieka. Abp Michael Fitzgerald, kieruj¹cy Pa-
piesk¹ Rad¹ ds. Dialogu Miêdzyreligijnego, wskaza³ na potrzebê uniezale¿-
nienia religii od polityki. Libañski profesor Youssef El Hage zaapelowa³ o
wiêksz¹ samokrytykê, przypominaj¹c proœbê papie¿a o przebaczenie win ludzi
Koœcio³a. Szejk al-Zafzaf, prezes sta³ego Komitetu przy Uniwersytecie
Al-Azhar w Kairze, który przewodniczy³ stronie muzu³mañskiej, stwierdzi³,
¿e dla wyznawców islamu taki akt jest niemo¿liwy. Zgodnie z Koranem jedna
osoba nie mo¿e odpowiadaæ za winy innej. Za³o¿ona w 1998 r. Komisja
Wspólna spotyka siê co roku, na przemian w Kairze i Rzymie.

 GroŸba zwierzchników prawos³awnych, ¿e utworzenie na Ukrainie patriarcha-
tu greckokatolickiego zniszczy dialog ekumeniczny, przypomina „ultimatum”
i bliska jest “szanta¿u” napisali biskupi greckokatoliccy z Ukrainy w oœwiad-
czeniu (1 marca) poœwiêconym niedawnej wizycie kard. Kaspera w Moskwie.
Wielu grekokatolików – czytamy w dokumencie – wyrazi³o zaniepokojenie i
w jakiejœ mierze oburzenie z powodu, ¿e sprawê wewnêtrznego rozwoju nasze-
go Koœcio³a dyskutowano nie w Kijowie, Lwowie czy Rzymie, ale w Moskwie
i – co wiêcej – bez naszego udzia³u. Biskupi wezwali wiernych do modlitwy
o uznanie Koœcio³a greckokatolickiego przez Watykan za patriarchat.

 Religijni zwierzchnicy z b. republik ZSRR debatowali w Moskwie na temat
wolnoœci wyznania. W konferencji uczestniczy³o ponad 300 przedstawicieli
prawos³awia, judaizmu, islamu i buddyzmu; nie zaproszono jednak nikogo
z Koœcio³a katolickiego i innych wyznañ chrzeœcijañskich – t³umacz¹c, ¿e
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w³adze Rosji nie uznaj¹ ich za rdzenne wyznania w tym kraju. Metropolita
Cyryl, druga osobistoœæ Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, stwierdzi³, ¿e
prawos³awie, islam, judaizm i buddyzm istniej¹ w tym regionie od tysiêcy lat,
reszta zaœ zosta³a do nas przetransportowana.

 Otwart¹ debat¹ na temat aktualnoœci teologii Karla Rahnera zakoñczy³ siê
5 marca w Rzymie kongres poœwiêcony dzie³u niemieckiego teologa. Przez
dwa dni w wyk³adach, referatach i dyskusjach prowadzonych na Uniwersyte-
cie Laterañskim, dokonywano krytycznej oceny dzie³a urodzonego przed stu
lat wielkiego teologa. Rahner by³ Niemcem i cz³onkiem zakonu jezuitów.
Odegra³ wa¿n¹ rolê jako konsultant podczas II Soboru Watykañskiego. W
swojej teologii pos³ugiwa³ siê tzw. metod¹ transcendentaln¹, która polega na
opisywaniu fundamentalnych i powszechnych doœwiadczeñ cz³owieka, w któ-
rych spotyka on Boga i Jego ³askê, nawet jeœli nie potrafi sobie tego uœwiado-
miæ. Doprowadzi³o go to do koncepcji „chrzeœcijañstwa anonimowego”,
zgodnie z któr¹ obok chrzeœcijañstwa w historycznej i spo³eczne j postaci ist-
nieje jego forma ukryta, wykraczaj¹ca poza ramy organizacyjne Koœcio³ów.

 Emerytowany arcybiskup metropolita Wiednia kard. Franz König zmar³ 13
marca w wieku 98 lat. By³ jeden z najwybitniejszych ludzi Koœcio³a rzymsko-
katolickiego XX wieku. Wywar³ istotny wp³yw na prace II Soboru Watykañ-
skiego. Jako pierwszy „zachodni” kardyna³ podró¿owa³ do krajów wschodnio-
europejskich, by³ przyjacielem Polski i Polaków. Urodzi³ siê 3 sierpnia 1905 r.
w miejscowoœci Rahestein na terenie diecezji Sankt Pölten. Po studiach w se-
minarium duchownym w swej diecezji, a tak¿e na Papieskim Uniwersytecie
Gregoriañskim i Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz na Uniwersy-
tecie Katolickim w Lille (Francja) przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie 28 paŸdzierni-
ka 1933 r. w Rzymie. W 1952 r. Pius XII mianowa³ go biskupem koadiutorem
Sankt Pölten z prawem nastêpstwa. Sakrê przyj¹³ 31 sierpnia tego¿ roku.
10 maja 1956 r. zosta³ mianowany arcybiskupem metropolit¹ Wiednia. Na tym
stanowisku pozostawa³ prawie 30 lat. Na swym pierwszym konsystorzu,
15 grudnia 1958 r., Jan XXIII powo³a³ go w sk³ad Kolegium Kardynalskiego.

     Kard. König bra³ czynny udzia³ w przygotowaniach do Soboru Watykañskie-
go II a póŸniej w jego pracach. Wniós³ wielki wk³ad w powstanie soborowej
deklaracji o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich „Nostra aetate”.
Szybko zwróci³ na siebie uwagê zarówno ojców soborowych, jak i przede
wszystkim Paw³a VI, który 6 kwietnia 1965 r. powo³a³ go na pierwszego prze-
wodnicz¹cego nowo utworzonego Sekretariatu dla Niewierz¹cych. Stanowi-
sko to piastowa³ przez 15 lat (do 27 czerwca 1980 r.). Od po³owy lat szeœæ-
dziesi¹tych arcybiskup Wiednia wielokrotnie jeŸdzi³ do oœciennych i dalszych
krajów socjalistycznych: do Czechos³owacji, na Wêgry, do Rumunii i Polski,
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pe³ni¹c tam rolê nieoficjalnego wys³annika papieskiego. Rozleg³e zaintereso-
wania humanistyczne i religijne kardyna³a zaowocowa³y m.in. utworzeniem
przezeñ w 1964 r. w Wiedniu Fundacji „Pro Oriente”, stawiaj¹cej sobie za za-
danie lepsze poznanie i zbli¿enie z Koœcio³ami wschodniochrzeœcijañskimi,
szczególnie tzw. niechalcedoñskimi. By³ te¿ doktorem honorowym szeregu
uczelni, m.in. 2003 r. obdarzy³ go tym tytu³em Uniwersytet Jagielloñski.

 Z dat¹ 25 marca ukaza³ siê dokument „Redemptionis Sacramentum” watykañ-
skiej Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, krytykuj¹cy
ostro „liturgiczne nadu¿ycia”, obejmuj¹ce koncelebracjê Eucharystii przez ka-
p³anów rzymskokatolickich i duchownych protestanckich. Dokument odnoto-
wuje z wielkim smutkiem, ¿e inicjatywy ekumeniczne, choæ podejmowane
w dobrej intencji, koñcz¹ siê niekiedy praktykami eucharystycznymi sprzecz-
nymi z dyscyplin¹, za której poœrednictwem Koœció³ wyra¿a swoj¹ wiarê. Do-
kument Kongregacji, podpisany przez jej prefekta kard. Francisa Arinze, po-
niek¹d doprecyzowuje zasady, które rok wczeœniej sformu³owa³ Jan Pawe³ II
w encyklice „Ecclesia de Eucharistia”.

   Prezydent i sekretarz generalny Konferencji Koœcio³ów Europejskich, ks.
Jean-Arnold de Clermont i ks. Keith Clements przebywali w dniach 31 marca
do 2 kwietnia z wizyt¹ u patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bart³o-
mieja I. Przedmiotem rozmów by³y nastêpuj¹ce kwestie: recepcja Karty Eku-
menicznej, treœæ nowej konstytucji Unii Europejskiej i jej znaczenie dla dialo-
gu miêdzy Koœcio³ami i UE, sprawa przyjêcia Turcji do UE (popierana przez
Patriarchat), potrzeba zintensyfikowania dialogu miêdzyreligijnego, zaktywi-
zowanie m³odego pokolenia do dzia³añ ekumenicznych. Przy okazji patriarcha
podkreœli³ znaczenie KKE na polu zacieœniania jednoœci miêdzy Koœcio³ami
i dawania œwiadectwa w spo³eczeñstwie.

 Liderzy najwiêkszych religii w Europie zgromadzili siê w Moskwie (4 kwiet-
nia), aby wspólnie wyraziæ swoj¹ determinacjê w walce ze œwiatowym terro-
ryzmem. Nastêpnie zwierzchnicy i przedstawiciele Koœcio³ów i wspólnot reli-
gijnych podpisali wspólny dokument przeciwstawiaj¹cy siê aktom terrory-
stycznym. Na spotkaniu w Moskwie Koœció³ katolicki reprezentowa³
arcybiskup Brukseli, kardyna³ Gotfried Danneels. Obecni byli tak¿e: Aleksy II
– prawos³awny patriarcha Moskwy i Ca³ej Rosji, Roman Sirat – Naczelny
Rabin Pary¿a i Francji, Gunnar Stalsett – luterañski biskup Oslo. Na spotkanie
przybyli równie¿ przedstawiciele innych wspólnot religijnych: muzu³mañ-
skich, buddyjskich i wyznawcy hinduizmu. Wszyscy oni tworz¹ Europejsk¹
Radê Liderów Religijnych. W wydanym oœwiadczeniu liderzy zaznaczyli, ¿e
istnieje olbrzymia potrzeba, aby przyjœæ z pomoc¹ mieszkañcom Kosowa nê-
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kanym walkami na tle religijnym i etnicznym. Trzeba ta¿ rozwa¿yæ problem,
jak zapobiec kolejnym atakom terrorystycznym ekstremistów islamskich w
stolicach i du¿ych miastach Europy, takim, jak na przyk³ad Moskwa i Madryt
zaatakowane przez terrorystów muzu³mañskich.

 Samuel Kobia, sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów w przes³aniu
wielkanocnym do Koœcio³ów cz³onkowskich wezwa³ do wznowienia prac
nad ustaleniem wspólnej dla wszystkich chrzeœcijan daty Wielkanocy. Mam
nadziejê, ¿e chrzeœcijanie na ca³ym œwiecie po³¹cz¹ siê w modlitwie i
wspólnej celebracji œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego – napisa³ Kobia,
przypominaj¹c, ¿e w tym roku Wielkanoc jest obchodzona tego samego dnia
we wszystkich Koœcio³ach. Koœcio³y zrzeszone w ŒRK rozpoczê³y ju¿ roz-
mowy na temat ujednolicenia daty Wielkanocy, jednak fakt, ¿e wyznaczenie
tej daty jest œciœle zwi¹zane z tradycjami liturgicznymi poszczególnych
wspólnot, opóŸni³ postêpy w pracach a w³aœciwie niemal ca³kowicie je za-
trzyma³. W wielkanocnym liœcie Samuel Kobia przyzna³ i¿, zawiod³y wysi³-
ki podejmowane dot¹d w kierunku rozwi¹zania tego problemu, jednak¿e
podkreœli³, i¿ ŒRK nadal bêdzie czyni³o starania, by trwaj¹cy dialog zakoñ-
czy³ siê sukcesem. Do dziœ nie dosz³o jednak do ¿adnych konkretnych usta-
leñ w tej sprawie. Samuel Kobia wyra¿a jednakowo¿ nadziejê, ¿e ju¿ wkrót-
ce wspólne obchodzenie Wielkanocy bêdzie regu³¹ a nie tylko przypadkow¹
zbie¿noœci¹ w kalendarzach.

 Patriarcha Bart³omiej I formalnie przyj¹³ przeprosiny Jana Paw³a II za udzia³
Koœcio³a katolickiego w spl¹drowaniu Konstantynopola przed 800 laty. Papie¿
prosi³ prawos³awie o przebaczenie podczas wizyty w Grecji w 2001 r. 13
kwietnia, w 800. rocznicê zdobycia Konstantynopola przez krzy¿owców, ho-
norowy zwierzchnik œwiatowego prawos³awia – pozytywnie odpowiadaj¹c na
papiesk¹ proœbê – powiedzia³: Duch pojednania jest silniejszy ni¿ duch niena-
wiœci. Podkreœli³ te¿ potrzebê jednoœci Europy, cytuj¹c s³owa Jana Paw³a II
o obu p³ucach chrzeœcijañstwa.

 Muzu³manie w Hiszpanii domagaj¹ siê oddania im do u¿ytku czêœci katolic-
kiej katedry w Kordobie, wzniesionej na by³ym meczecie – powsta³ym z kolei
na fundamentach jeszcze starszego koœcio³a. W regionie Kordoby mieszka ok.
500 wyznawców islamu (na 300 tys. w ca³ym kraju). Organizacje islamskie
uwa¿aj¹ jednak, ¿e obiekt powinien wróciæ do nich, przynajmniej w czêœci,
staj¹c siê miejscem dialogu miêdzy religiami. ¯¹danie spotka³o siê z popar-
ciem lewicowych partii Hiszpanii. Muzu³manie poinformowali, ¿e proœbê
przedstawili wczeœniej Watykanowi. Stolica Apostolska mia³a stwierdziæ, ¿e
w tej sprawie kompetentny jest tylko miejscowy biskup.
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  W dniach 18 – 20 kwietnia odby³a siê w Budapeszcie konsultacja na temat:
„Reperkusje poszerzenia Unii Europejskiej w nowych pañstwach cz³onkow-
skich – rola Koœcio³ów”. Zgromadzi³a ona ponad 50 uczestników – przywód-
ców koœcielnych i ekspertów z 10 nowych pañstw UE i krajów kandyduj¹cych
jak równie¿ reprezentantów ekumenicznych organizacji partnerskich. Organi-
zatorami spotkania byli: Komisja „Koœció³ i Spo³eczeñstwo” Konferencji Ko-
œcio³ów Europejskich i Koœció³ Reformowany na Wêgrzech. Debata koncen-
trowa³a siê wokó³ nastêpuj¹cych zagadnieñ: rola wartoœci w przysz³ej UE,
perspektywa wymiany kulturalnej w procesie rozwoju to¿samoœci UE, mo¿li-
woœæ specyficznego wk³adu nowych pañstw cz³onkowskich do UE, postrzega-
nej jako wspólnota wartoœci. Zwrócono uwagê na to, ¿e istniej¹ ró¿nice miê-
dzy chrzeœcijanami Wschodu i Zachodu w rozumieniu specyficznych warto-
œci, takich jak rodzina, partnerstwo homoseksualne, tradycja zaanga¿owania
Koœcio³ów w sprawy spo³eczne, polityczne i inne. Uczestnicy podkreœlali, ze
Koœcio³y mog¹ odegraæ wa¿n¹ rolê w tworzeniu socjalnego wymiaru UE.

 19 kwietnia minê³o 475 lat od chwili, kiedy to w Spirze (Speyer) szeœciu nie-
mieckich ksi¹¿¹t oraz przedstawiciele 14 miast zaprotestowali przed królem
Ferdynandem, bratem cesarza Karola V Habsburga, przeciwko próbom hamo-
wania Reformacji przez obraduj¹cy w tym mieœcie sejm Rzeszy. Ewangeliccy
ksi¹¿êta powo³ywali siê nie tylko na wczeœniejsze postanowienia, przyznaj¹ce
swobodê wyznania na zdominowanych przez Reformacjê terenach, lecz tak¿e
na wolnoœæ sumienia i obronê wiary. Tym samym miasta i elektorzy opowie-
dzieli siê po stronie augustiañskiego mnicha i reformatora Marcina Lutra.
Przyjmuje siê, ¿e nazwa „protestantyzm” zawdziêcza swoj¹ nazwê w³aœnie
protestacji na sejmie w Spirze. Z okazji jubileuszu 475-lecia protestacji i stu-
lecia Koœcio³a Pamiêci w Spirze, Ewangelicki Koœció³ Palatynatu zaplanowa³
szereg wydarzeñ religijno-kulturalnych, m.in. wyk³ady, wystawy artystyczne,
koncerty oraz nabo¿eñstwa z udzia³em w³adz pañstwowych, duchownych
ewangelickich z kraju i zagranicy, a tak¿e goœci ekumenicznych. Jednym
z mówców podczas uroczystoœci by³ kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy Pa-
pieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.

 Przewodnicz¹cy watykañskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem
kard. Walter Kasper wzi¹³ udzia³ w zakoñczonej 29 kwietnia w Berlinie konfe-
rencji na temat antysemityzmu. Zorganizowane przez Organizacjê Bezpieczeñ-
stwa i Wspó³pracy w Europie (OBWE) spotkanie okreœli³ jako „znacz¹ce”. Jego
zdaniem kraje europejskie w³aœciwie zareagowa³y na nowe formy antysemity-
zmu. Kardyna³ jednoznacznie i ostro odrzuci³ ka¿dy przejaw wrogoœci wobec
¯ydów motywowany religijnie. Nie mo¿e istnieæ ¿aden chrzeœcijañski antysemi-
tyzm. Antysemityzm podcina korzenie chrzeœcijañstwa – przestrzega³.
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 Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bart³omiej I zerwa³ 30 kwietnia
³¹cznoœæ liturgiczn¹ i administracyjn¹ z arcybiskupem Aten i ca³ej Grecji
Chrystodulosem. Powodem podjêcia tej decyzji by³y utrzymuj¹ce siê od wielu
miesiêcy napiêcia miêdzy obu Koœcio³ami wokó³ mianowania nowych bisku-
pów w pó³nocno-wschodniej Grecji, a bezpoœrednio – wybór przez Koœció³
Grecji trzech metropolitów bez zgody patriarchy. Obraduj¹cy 28 maja na nad-
zwyczajnym posiedzeniu Œwiêty Synod Koœcio³a Grecji zgodzi³ siê przyj¹æ
¿¹dania Patriarchatu Konstantynopola i cofn¹æ nominacje podjête bez jego
zgody. W toku omawiania ca³ej sprawy hierarchowie skrytykowali postêpo-
wanie abpa Chrystodulosa. Sam arcybiskup, który na obrady przyby³ ju¿ po
zakoñczeniu g³osowania, okreœli³ uchwa³y Synodu jako akt ofiary w celu za-
chowania pokoju koœcielnego oraz jako gest jednoœci i pokoju.

 Ks. kanonik Gregory Cameron, szef Spraw Ekumenicznych Biura Wspólnoty
Anglikañskiej potwierdzi³, ¿e Miêdzynarodowa Komisja Anglikañsko-Rzym-
skokatolicka (ARCIC) ukoñczy³a prace nad dokumentem „Maria: ³aska i na-
dzieja w Chrystusie”, który zarysowuje teologiczne ramy dla wspólnego rozu-
mienia roli Marii w chrzeœcijañstwie. Dokument zostanie opublikowany –
wraz z dwoma komentarzami, anglikañskim i katolickim – w pierwszej po³o-
wie przysz³ego roku. Jego ukoñczenie oznacza wype³nienie wszystkich kwe-
stii zawartych w agendzie dla dialogu miêdzy obydwoma wyznaniami, jak¹
w 1966 roku zaakceptowali papie¿ Pawe³ VI i arcybiskup Michael Ramsey.
Istniej¹ce ju¿ wspólne dokumenty anglikañsko-katolickie dotycz¹ m.in. Eu-
charystii, urzêdu i w³adzy w Koœciele, zbawienia i zasad etycznych. Ostatni
dokument ARCIC, wydany w 1999 roku, nosi³ tytu³ „Dar w³adzy”.

 Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr Samuel Kobia odwiedzi³
1 maja patriarchê ekumenicznego Konstantynopola Bart³omieja I. Podczas po-
witania patriarcha stwierdzi³, ¿e Patriarchat ekumeniczny, jako jeden z cz³on-
ków za³o¿ycieli ŒRK, zawsze w pe³ni wspó³pracowa³ z Rad¹ w przesz³oœci i
zamierza swoj¹ wspó³pracê kontynuowaæ równie¿ w przysz³oœci. Sekretarz ge-
neralny podkreœli³ pioniersk¹ rolê Patriarchatu ekumenicznego w dziedzinie
ekologii i stosunków miêdzyreligijnych, stwierdzaj¹c, ¿e jest to wa¿ne Ÿród³o in-
spiracji dla nas wszystkich. Ks. dr Kobia odwiedzi³ równie¿ Prawos³awne Semi-
narium Teologiczne na wyspie Chalki. Chocia¿ uczelnia ta zosta³a zamkniêta
przez w³adze tureckie w 1971 r., to obecnie trwaj¹ starania zmierzaj¹ce do jej
ponownego uruchomienia. Na zakoñczenie sekretarz generalny odwiedzi³ rów-
nie¿ ormiañskiego patriarchê Stambu³u i ca³ej Turcji Mesropa II.

 Najwiêksze w dotychczasowej historii Unii Europejskiej rozszerzenie spowo-
dowa³o znaczny przyrost ludnoœci: do obecnych 381 milionów w 15 krajach
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z dniem 1 maja dosz³o ok. 74 miliony z 10 nowych krajów cz³onkowskich.
Tym samym licz¹ca 25 pañstw wspólnota osi¹gnê³a liczbê 455 milionów
mieszkañców. Wraz z przyst¹pieniem nowych pañstw zmieni³a siê tak¿e reli-
gijna mapa UE. Dotychczas 53 proc. obywateli w pañstwach cz³onkowskich
stanowili katolicy, 16 proc. protestanci, 9 proc. anglikanie, po 3 proc. prawo-
s³awni i muzu³manie oraz 0, 3 proc. – wyznawcy judaizmu. 16 proc. miesz-
kañców nale¿a³o do innych wyznañ lub okreœla³o siê jako bezwyznaniowcy.
Obecnie do 207 milionów katolików unijnych dosz³o 56 milionów, a wiêc trzy
czwarte nowych mieszkañców UE.

 „Rola chrzeœcijan we wspó³czesnym œwiecie” pod takim has³em prowadzili
rozmowy rosyjscy prawos³awni i baptyœci, którzy spotkali siê na specjalnej
konferencji w Moskwie zorganizowanej wspólnie przez Patriarchat Moskiew-
ski oraz rosyjsk¹ Uniê Chrzeœcijan Baptystów. Odpowiedzialny za kontakty
zewnêtrzne Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego metropolita Cyryl wspólnie
z prezydentem Unii Chrzeœcijan Baptystów Jurijem Cyrylowiczem Sipko pod-
kreœlili, ¿e chrzeœcijanie w nowym tysi¹cleciu powinni dawaæ œwiatu œwiadec-
two jednoœci i zgody.  Tematami przewodnimi wspólnych rozmów by³y spra-
wy dotycz¹ce stosunków Koœcio³a i religii wobec pañstwa, s³u¿by spo³ecznej i
asystencji koœcielnej oraz patriotyzmu wœród chrzeœcijan. Szczególnie ostatni
temat wywo³a³ o¿ywion¹ dyskusjê, poniewa¿ odnosi³ siê do problemu s³u¿by
chrzeœcijan w armii rosyjskiej. Uczestnicy seminarium z obu wyznañ odnieœli
siê tak¿e z du¿¹ uwag¹ wobec potrzeby zaanga¿owania Koœcio³ów w procesie
wychowawczym i edukacyjnym spo³eczeñstwa i narodu rosyjskiego.

 Koœció³ katolicki i luterañski s¹ „zranione” w ich pos³ugach i wspólnotach
przez brak pe³nej komunii miêdzy sob¹ – stwierdza uzgodnienie, przyjête
w ramach oficjalnego dialogu katolicko-luterañskiego w USA. Dokument –
“Koœció³ jako wspólnota zbawienia” – zawiera apel, ¿eby oba Koœcio³y uzna-
³y, i¿ ka¿dy z nich urzeczywistnia, nawet je¿eli w niedoskona³y sposób, jeden
Koœció³ Jezusa Chrystusa i ma udzia³ w tradycji apostolskiej. Strony wzywaj¹
równie¿ do wzajemnego uznania, choæby czêœciowego, urzêdowych pos³ug w
obu wspólnotach. Przekonuj¹, ¿e prezentowane w ich tradycjach ró¿ne ujêcia
pos³ugi biskupa i prezbitera winny byæ postrzegane jako zjawiska komple-
mentarne, a nie jako Ÿród³o podzia³u.

  W oœrodku pielgrzymkowym Patriarchatu Moskiewskiego zakoñczy³o siê
6 maja pierwsze dwudniowe spotkanie wspólnej grupy roboczej katolicko-
prawos³awnej, powo³anej w celu rozpatrywania problemów w stosunkach
miêdzy obu Koœcio³ami. Omawiano sytuacje konfliktowe w Rosji, na Ukra-
inie, Kazachstanie i Uzbekistanie. Przedstawiciel Patriarchatu protojerej Wsie-
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wo³od Czaplin wœród przypadków budz¹cych podejrzenia prawos³awnych
o prozelityzm wymieni³ dzia³alnoœæ kilku domów dziecka prowadzonych
przez siostry katolickie, a w których, jego zdaniem, próbowano nawracaæ
dzieci na katolicyzm. Przedstawiciel Koœcio³a katolickiego ks. Igor Kowalew-
ski oœwiadczy³, ¿e jego Koœció³ nie traktuje Rosji jako kraju misyjnego.
Doda³, ¿e zadaniem wspólnej grupy roboczej bêdzie zbieranie i badanie infor-
macji o sytuacjach konfliktowych i szukanie sposobów ich rozwi¹zywania.

  W dniach 6-13 maja obradowa³a na Krecie Wspólna Grupa Robocza Œwiatowej
Rady Koœcio³ów i Koœcio³a Rzymskokatolickiego. By³o to jej pi¹te i ostatnie
posiedzenie przed nastêpnym Zgromadzeniem Ogólnym ŒRK w 2006 r. Przyjê-
to trzy dokumenty studyjne opracowane przez podkomitety, a dotycz¹ce nastê-
puj¹cych kwestii: „Eklezjologiczne i ekumeniczne implikacje wspólnego
chrztu”, „Istota i cel dialogu ekumenicznego”, „Rzymskokatolickie uczestnic-
two w krajowych i regionalnych radach Koœcio³ów”. Uczestnicy zaaprobowali
raport z dzia³alnoœci Wspólnej Grupy Roboczej w latach 1999-2005. Raport
wraz z dokumentami studyjnymi przed³o¿ony zostanie do akceptacji Papieskiej
Radzie ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Zgromadzeniu Ogólnemu ŒRK.

 W czterdziest¹ rocznicê powstania Papieskiej Rady do spraw Dialogu Miêdzy-
religijnego na posiedzeniu plenarnym, trwaj¹cym od 14 do 19 maja, przewodni-
cz¹cy Rady, angielski arcybiskup Michael Louis Fitzgerald podkreœla³, ¿e dla
za³agodzenia wszelkich konfliktów religijnych niezbêdny jest dialog. Podkreœli³
przy tym, ¿e powstanie Rady w 1964 roku z inicjatywy Paw³a VI, by³o wyra-
zem nowej wizji Koœcio³a – ustalonej na Soborze Watykañskim II – który powi-
nien utrzymywaæ dialog ze wszystkimi. Œwiat siê zmieni³, w szczególnoœci
œwiat zachodni sta³ siê pluralistyczny i to nadaje znaczenia relacjom miêdzy ka-
tolikami, miêdzy chrzeœcijanami a osobami wyznaj¹cymi inne religii, tak¿e
w celu wspierania pokoju na œwiecie - powiedzia³ arcybiskup. Wyrazem tego
dialogu by³o zorganizowanie w 1986 roku w Asy¿u wspólnej modlitwy o pokój,
w której uczestniczyli przywódcy najwiêkszych religii. W kwestii pogodzenia
potrzeby dialogu i powinnoœci g³oszenia Ewangelii arcybiskup Fitzgerald przy-
pomnia³, ¿e papie¿ powiedzia³, i¿ dialog miêdzyreligijny jest czêœci¹ misji
ewangelizacyjnej Koœcio³a, dlatego te¿ jest to jedno z zadañ Koœcio³a.

 O zamiarze odnowienia jednoœci miêdzy Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym
Poza Granicami Rosji a Patriarchatem moskiewskiem – poinformowali
zwierzchnicy obu wspólnot patriarcha Aleksiej II i metropolita £awr. Decyzjê
tak¹ podjêto podczas rozmów miêdzy zwierzchnikami obu Koœcio³ów, które od-
by³y siê w Moskwie. – Podczas odbytych spotkañ wyra¿ono wspólne pragnienie
Patriarchatu i Koœcio³a zagranicznego przezwyciê¿enia tragicznych podzia³ów
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naszego narodu, które nast¹pi³y na skutek rewolucji i wojny domowej – napisa-
no w oficjalnym oœwiadczeniu Patriarchatu. Podczas rozmów zdecydowano
równie¿ o podjêciu wszystkich mo¿liwych wysi³ków w celu odbudowania
wspólnoty eucharystycznej i kanonicznej jednoœci RKP, za której czêœæ zawsze
uwa¿a³ siê Koœció³ emigracyjny. Komisje zaj¹æ siê maj¹ wypracowaniem stano-
wiska w sprawie relacji miêdzy Koœcio³em a pañstwem i wobec ekumenizmu,
a tak¿e okreœliæ status Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego Poza Granicami
Rosji, jako samozarz¹dzaj¹cej siê czêœci Patriarchatu Moskiewskiego.

 W Bernie obradowa³a po raz pierwszy Miêdzynarodowa Komisja Teologiczna
ds. Dialogu miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Konferencj¹ Biskupów
Starokatolickich. O powo³aniu komisji zadecydowano w Roku Jubileuszo-
wym 2000, a do jej ukonstytuowania dosz³o w ubieg³ym roku na mocy decyzji
Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej
oraz Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Gospodarzem spotkania by³
Chrzeœcijañsko-Katolicki (starokatolicki) Koœció³ Szwajcarii. Ze strony staro-
katolickiej komisji przewodniczy³ bp Frotz-Rene Müller, a z rzymskokatolic-
kiej bp Paul-Werner Scheele, emerytowany biskup Würzburga.  Rozmowy
skoncentrowane by³y na dotychczasowych zgodnoœciach w teologii i ¿yciu
koœcielnym miêdzy Koœcio³em starokatolickim i rzymskokatolickim. Zajêto
siê równie¿ analiz¹ problemów koœcielnoprawnych oraz istniej¹cych ró¿nic.
Nowa komisja obradowaæ bêdzie dwa razy w roku.

 Jan Pawe³ II wystosowa³ przes³anie z okazji 100-lecia rzymskiej synagogi.
Na zorganizowanych 23 maja obchodach papie¿a reprezentowali kardyna³o-
wie: Camillo Ruini, wikariusz dla diecezji rzymskiej i Walter Kasper, prze-
wodnicz¹cy watykañskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem.
D³ug¹ drogê przebyliœmy od owego 13 kwietnia 1986, kiedy po raz pierwszy –
po Apostole Piotrze – Biskup Rzymu z³o¿y³ wam wizytê – napisa³ Jan Pawe³ II.
– By³a ona uœciskiem braci, którzy odnajduj¹ siê po d³ugim czasie, w którym
nie brakowa³o nieporozumieñ, odepchniêcia i cierpienia. Koœció³ katolicki,
poprzez Sobór Watykañski II, otwarty przez b³ogos³awionego Jana XXIII,
a w szczególnoœci poprzez deklaracjê »Nostra aetate«, otworzy³ swe ramiona
przed wami, pomny, ¿e »Jezus jest ¯ydem, i jest nim na wieki«. Na Soborze
Watykañskim II Koœció³ w sposób jednoznaczny i raz na zawsze potwierdzi³
odrzucenie antysemityzmu we wszystkich jego postaciach. Papie¿ wspomnia³
ofiary Szoah, a tak¿e tych chrzeœcijan, którzy (...) odwa¿nie zareagowali tak¿e
w tym mieœcie, by udzieliæ konkretnej pomocy przeœladowanym ¯ydom, okazu-
j¹c im solidarnoœæ i pomoc, czasem nara¿aj¹c w³asne ¿ycie. Przypomnia³ te¿,
¿e Koœció³ prosi³ o wybaczenie swej odpowiedzialnoœci w jakikolwiek sposób
zwi¹zanej z plag¹ antyjudaizmu i antysemityzmu.
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 Kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan,
przebywa³ w dniach 24-28 maja w Ziemi Œwiêtej. Podczas pobytu z³o¿y³ on
braterskie wizyty dwóm patriarchom jerozolimskim: prawos³awnemu i ormiañ-
skiemu. Rozmawiano o rozwoju stosunków ekumenicznych miêdzy tymi Ko-
œcio³ami a Koœcio³em katolickim. Spotka³ siê tak¿e z innymi miejscowymi
zwierzchnikami Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Odwiedzi³ te¿ Betlejem, gdzie m.
in. odprawi³ mszê œw.. W Instytucie Ekumenicznym Tantur wyg³osi³ referat na
miêdzyreligijnej konferencji poœwiêconej przebaczeniu. Celem pobytu hierar-
chy watykañskiego w Izraelu by³o te¿ o¿ywienie i próba rozwi¹zania trudnych
problemów koœcielno-izraelskich. Kardyna³ z³o¿y³ wizytê prezydentowi Mosze
Kacawowi i rozmawia³ z przedstawicielami miejscowych w³adz na temat roz-
wi¹zania niektórych spraw konfliktowych. Kard. Kasper, który jest jednoczeœnie
przewodnicz¹cym Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem, spotka³ siê
tak¿e z g³ównymi rabinami Izraela: aszkenazyjskim i sefardyjskim. Wyrazi³ za-
dowolenie z rozwoju dialogu katolicko-¿ydowskiego oraz potwierdzi³ wolê Jana
Paw³a II i Koœcio³a pog³êbiania stosunków z judaizmem.

  Prezydenci Œwiatowej Rady Koœcio³ów opublikowali – jak co roku – orêdzie
z okazji Œwiêta Zes³ania Ducha Œwiêtego. M. in. zawiera ono nastêpuj¹ce s³o-
wa: Zapraszamy wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie Œwiatowej Rady Koœcio³ów,
¿eby w to Œwiêto Zes³ania Ducha Œwiêtego wspólnie modli³y siê o to, ¿eby
Duch móg³ nas po³¹czyæ w mi³oœci i pokoju (...) Wszyscy musimy podporz¹d-
kowaæ siê osobiœcie mi³osierdziu i ³asce Bo¿ej. Istota cz³owieka jest zagro¿ona
przez chciwoœæ, egoizm i brak nadziei. Jezus obieca³ nam, ¿e przyjœcie Ducha
Œwiêtego przyczyni siê do zespolenia nas wszystkich, abyœmy wspólnie swoim
¿yciem dawali przyk³ad Jego mi³oœci i pokojowi oraz sk³adali o tym œwiadec-
two (. ..) Oznacza to, ¿e nie bacz¹c na p³eæ, rasê, wiek i pozycjê spo³eczn¹
mamy podaæ sobie d³onie i ukazaæ w ten sposób, ¿e Duch Œwiêty ma moc
spleœæ ca³¹ ludzkoœæ z Bo¿¹ ³ask¹ i mi³oœci¹. Ró¿ne jêzyki, którymi mówili
uczniowie, by³y oznak¹, ¿e ca³a ludzkoœæ z³¹czona zostaje przez Ducha Œwiête-
go dla misyjnego zadania na rzecz wszystkich ludzi.

 Papie¿ popiera aspiracje Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego (UKGK)
do nadania mu rangi patriarchatu, przypominaj¹c jednoczeœnie, ¿e sprawa ta jest
przedmiotem konsultacji z innymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi. Zachêca jednak
do cierpliwoœci w tej sprawie. Oœwiadczy³ to 3 czerwca sam Jan Pawe³ II pod-
czas specjalnej audiencji dla cz³onków Sta³ego Synodu tego Koœcio³a
z arcybiskupem wiêkszym Lwowa, kardyna³em Lubomyrem Huzarem na czele.

 Dr Rowan Williams jest pierwszym od ponad 60 lat arcybiskupem Canterbury,
który przemawia³ do Konferencji Metodystów. Anglikañski hierarcha otrzy-
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ma³ owacjê na stoj¹co. Powiedzia³ zebranym, ¿e podpisanie porozumienia
anglikañsko-metodystycznego jest okazj¹ dla wielkich nadziei, które bêdzie
otwieraæ kolejne drzwi. – Mam nadziejê, ¿e staniemy siê wiêcej, ni¿ przyja-
ció³mi – stwierdzi³ prymas Anglii. – Jakiego rodzaju ludŸmi jesteœmy? –
pyta³ arcybiskup w swoim wyst¹pieniu. – LudŸmi wybranymi. Trzeba jed-
nak powiedzieæ, ¿e nie zawdziêczamy naszej sytuacji w³asnym wyborom,
ale decyzji Boga. Nie wybra³eœ mnie, mówi Jezus w czwartej Ewangelii, ja
wybra³em ciebie – przypomina³ komentuj¹c I List œw. Piotra. Prezydent
Konferencji, ks. Will Morrey podziêkowa³ arcybiskupowi za przemówienie.
Mówi³ te¿ o solidarnoœci, jaka ³¹czy Koœció³ Anglii z Koœcio³em Metody-
stycznym Wielkiej Brytanii. Jednym z goœci Konferencji by³ tak¿e arcybi-
skup Walii, Barry Morgan.

 W ramach obchodów dni poœwiêconych zagadnieniu ruchów anabaptystycz-
nych (Täufertag) w Zurychu ks. Rüdi Reich przeprosi³ mennonitów w imie-
niu Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego za wszystkie przeœladowania,
jakich doznali od ewangelików w XVI i XVII wieku. Podczas konferencji,
która odby³a siê w g³ównym koœciele w Zurychu (Großmünster) dosz³o do
symbolicznych gestów pojednania. Ks. Rüdi Reich powiedzia³: Wyznajemy,
¿e ówczesne przeœladowanie jest wed³ug naszego dzisiejszego przekonania
zdrad¹ Ewangelii i ¿e w tym punkcie nasi reformowani ojcowie mylili siê.
Ks. Reich podkreœli³, ¿e Koœció³ Ewangelicko-Reformowany uznaje wier-
nych tradycji anabaptystycznej za siostry i braci, a ich zbory za czêœæ Cia³a
Chrystusowego. W imieniu Konferencji Mennonitów Szwajcarskich prze-
prosiny reformowanych przyj¹³ Ernest Geiser. Ods³oniêto równie¿ tablicê,
upamiêtniaj¹c¹ przywódców ruchu anabaptystycznego, którzy zostali zamor-
dowani w Zurychu.

 W dniach 16-19 czerwca obradowa³ w Miñsku (Bia³oruœ) komitet koordyna-
cyjny Komisji Nadzwyczajnej ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych
w pracach Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Uczestnicy udzielili poparcia zmia-
nom w zasadach podejmowania decyzji i w przepisach cz³onkowskich ŒRK.
Prowadzili te¿ teologiczne rozwa¿ania na temat eklezjologii. W spotkaniu
uczestniczy³ sekretarz generalny ŒRK, ks. dr Samuel Kobia, który wykorzy-
sta³ tê wizytê, ¿eby siê tak¿e spotkaæ z przywódcami religijnymi i politycz-
nymi Bia³orusi. Komitet zapozna³ siê równie¿ z planami wprowadzania
metodologii konsensu podczas posiedzeñ ŒRK. Odnoœne propozycje bêd¹
przetestowane podczas najbli¿szego posiedzenia Komitetu Naczelnego
w 2005 r. Obradom wspó³przewodniczyli: bp Rolf Koppe (Koœció³ Ewange-
licki w Niemczech) i metropolita Gennadios z Sassiny (Patriarchat Konstan-
tynopola).
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 W dniach 21-25 czerwca br. obradowa³a w Canterbury Miêdzynarodowa
Komisja ds. Dialogu Anglikañsko-Prawos³awnego. Spotkanie to odby³o siê
w ramach trzeciej fazy dialogu, która rozpoczê³a siê w 1989 roku. Przedmio-
tem refleksji teologicznych jest eklezjologia w œwietle wiary trynitarnej, ze
szczególnym naciskiem na Osobê Chrystusa oraz Ducha Œwiêtego. Komisja
otrzyma³a projekt wspólnego stanowiska nt. s³u¿by œwieckich w Koœciele,
ordynacji kobiet i mê¿czyzn, herezji i schizmy, oraz episkopatu. Nastêpne
spotkanie Komisji odbêdzie siê w 2005 r. Zaplanowane jest wydanie ca³o-
œciowego raportu o stanie dialogu miêdzy prawos³awiem i anglikanizmem
w obszernej publikacji przewidzianej na 2006 rok. Na czele Komisji stoi
dwóch wspó³przewodnicz¹cych: metropolia Jan z Pergamonu (Patriarchat
Konstantynopola) oraz anglikañski biskup Mark Dyer. Dialog ekumeniczny
miêdzy prawos³awiem i anglikanizmem rozpocz¹³ siê w 1973 roku. Do-
tychczas podpisano dwie dwustronne ugody w Moskwie (1976) oraz
w Dublinie (1984).

  W dniach 25-27 czerwca odbywa³a siê w Wittenberdze, miejscu narodzin
Reformacji, konsultacja poœwiêcona eklezjologii z udzia³em teologów prawo-
s³awnych i protestanckich. Zosta³a zorganizowana wspólnie przez Konferen-
cjê Koœcio³ów Europejskich i Wspólnotê Koœcio³ów Ewangelickich w Euro-
pie (do niedawna znan¹ jako Leuenberska Wspólnota Koœcio³ów). Og³oszony
komunikat zwraca uwagê na problemy, które stwarzaj¹ trudnoœci w relacjach
prawos³awno-protestanckich, np. na fakt, ¿e w obu tradycjach wystêpuj¹ te
same terminy, które posiadaj¹ czêsto odmienn¹ treœæ i s¹ interpretowane
w ró¿ny sposób. Komunikat mówi te¿ o potrzebie przezwyciê¿enia ekskluzy-
wizmu, wed³ug którego nie ma prawdy i zbawienia poza okreœlonym Koœcio-
³em. Implikuje to nowe rozumienie herezji i schizmy.

 Z okazji obchodzonego 26 czerwca Miêdzynarodowego Dnia Poparcia Ofiar
Tortur sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr Samuel Kobia
wyrazi³ solidarnoœæ z ide¹ tego dnia i stanowczo potêpi³ znêcanie siê nad ludŸ-
mi. Stwierdzi³ m. in.: Chocia¿ nie ma bardziej odra¿aj¹cej ani tak powszech-
nie potêpianej nieludzkiej praktyki, tortury fizyczne i psychiczne oraz inne for-
my okrutnego i nieludzkiego obchodzenia siê z innymi obecnie narastaj¹ i s¹
systematycznie stosowane w wielu krajach, tak ¿e w praktyce nie ma kraju,
który by³by od nich wolny. Uzupe³niaj¹co doda³: Tortury we wszystkich swych
formach pozostaj¹ pogwa³ceniem bezwzglêdnej ewangelicznej wartoœci i god-
noœci osoby ludzkiej oraz œwiêtoœci ¿ycia, uznawanej przez ŒRK.

  Spotkanie z Janem Paw³em II i wysokimi przedstawicielami Stolicy Apo-
stolskiej, podpisanie wspólnej deklaracji katolicko-prawos³awnej i przeka-
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zanie greckiej wspólnocie prawos³awnej w Rzymie koœcio³a œw. Teodora –
to g³ówne owoce piêciodniowej wizyty patriarchy ekumenicznego Kon-
stantynopola Bart³omieja I w Wiecznym Mieœcie w dniach 28 czerwca – 2
lipca. Okazj¹ do niej by³a przypadaj¹ca w tym roku 40. rocznica historycz-
nego spotkania papie¿a Paw³a VI i patriarchy Konstantynopola Atenagora-
sa I w styczniu 1964 r. w Jerozolimie. W podpisanej deklaracji papie¿ i
patriarcha wyrazili nadziejê na zacieœnienie wspó³pracy katolicko-prawo-
s³awnej w kontekœcie integracji europejskiej. Wœród najwa¿niejszych
wspólnych wyzwañ dokument ten wymienia walkê z plag¹ terroryzmu,
dzia³alnoœæ na rzecz pokoju i za¿egnania wielu bolesnych konfliktów,
uœwiadomienie Europie jej korzeni chrzeœcijañskich i prowadzenie praw-
dziwego dialogu z islamem. Inne wyzwania to obrona œwiêtoœci ¿ycia
ludzkiego i walka z zanieczyszczeniem planety, przede wszystkim zaœ g³o-
szenie z odnowionym zapa³em orêdzia Ewangelii, wraz z ukazywaniem
wspó³czesnemu cz³owiekowi, jak bardzo pomaga mu ona w odnalezieniu
samego siebie i budowaniu bardziej ludzkiego œwiata. Obaj hierarchowie
byli te¿ zgodni co do potrzeby jak najszybszego wznowienia prac Miêdzy-
narodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³ami katolic-
kim i prawos³awnym.

  Rosyjscy prawos³awni powinni zrozumieæ, ¿e likwidacja przez Stalina Koœcio-
³a greckokatolickiego na Ukrainie by³a zbrodni¹, w której ówczesny Rosyjski
Koœció³ Prawos³awny mia³ pewien udzia³. Wydarzenia te powinny staæ siê dzi-
siaj okazj¹ do wyra¿enia proœby o przebaczenie, ale tym razem przez œwiat
prawos³awny – powiedzia³ znany teolog prawos³awny Olivier Clément. Ko-
mentuj¹c dla w³oskiego dziennika „Avvenire” wizytê patriarchy Konstantyno-
pola Bart³omieja I u papie¿a Jana Paw³a II, francuski teolog wyrazi³ nadziejê,
¿e jest ona znakiem tego, i¿ mo¿liwe jest wznowienie katolicko-prawos³awne-
go dialogu teologicznego, w którym najwa¿niejszym problemem jest rozumie-
nie Koœcio³a.

  W 2003 r. 137 narodowych Towarzystw Biblijnych rozpowszechni³o na ca-
³ym œwiecie 431 mln egzemplarzy Biblii, Nowego Testamentu i innych tek-
stów Pisma Œwiêtego. Jest to o 146 mln (25 proc.) egzemplarzy mniej w po-
równaniu z rokiem 2002 – poinformowa³ Œwiatowy Zwi¹zek Towarzystw Bi-
blijnych (UBS) w swoim corocznym raporcie. Regres w rozpowszechnianiu
tekstów biblijnych UBS t³umaczy przede wszystkim zmiana zasad w prowa-
dzeniu statystyk. Tym razem m. in. nie brano pod uwagê wydawnictw i orga-
nizacji niezrzeszonych w UBS, a zajmuj¹cych siê wydawaniem i rozpo-
wszechnianiem Biblii. Wiêkszoœæ tekstów biblijnych Towarzystwa Biblijne
rozpowszechni³y w obu Amerykach.
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Z kraju

 Po raz siódmy Koœció³ katolicki w Polsce obchodzi³ 15 stycznia Dzieñ Dialo-
gu Chrzeœcijañsko-Judaistycznego. Centralne obchody odby³y siê w tym roku
w Poznaniu, a towarzyszy³o im has³o: Stañcie siê b³ogos³awieñstwem (Zach
8, 13). W ramach Dnia Dialogu zorganizowano w Poznaniu szereg spotkañ.
Uroczysty charakter mia³y te¿ obchody w Krakowie.

 W dniu 16 stycznia odby³o siê w Warszawie tradycyjne spotkanie noworoczne
Polskiej Rady Ekumenicznej. Udzia³ w nim wziêli m. in. zwierzchnicy Koœcio-
³ów cz³onkowskich PRE, prymas Koœcio³a Rzymskokatolickiego kardyna³ Józef
Glemp, a tak¿e przedstawiciel zwi¹zku gmin wyznaniowych ¿ydowskich.
W imieniu Prezydenta RP pozdrowienie przekaza³ minister Marek Unger, a ks.
abp Jeremiasz – prezes Polskiej Rady Ekumenicznej wyg³osi³ przemówienie,
w którym stwierdzi³: Wszystkich nas powinna ³¹czyæ têsknota za pokojem,
szczególnie tam, gdzie zagro¿enia s¹ najwiêksze. Modlimy siê równie¿ za tych,
którzy pragn¹ przywróciæ pokój na Bliskim Wschodzie, a w szczególnoœci za
tych, którzy sw¹ s³u¿b¹ s¹ tam obecni. Pokój potrzebny jest równie¿ w naszym
kraju. (...) Istnieje pilne zapotrzebowanie na œwiadomych i odpowiedzialnych
obywateli w³asnego suwerennego pañstwa. Koœcio³y chrzeœcijañskie w Polsce
chc¹ uczestniczyæ w tej dyskusji. Posiadaj¹ niekiedy zaskakuj¹c¹ wrêcz m¹-
droœæ, wyros³¹ z wielowiekowej tradycji. Chcielibyœmy byæ partnerami nie tylko
od œwiêta, ale równie¿ w powszedniej ¿mudnej i trudnej pracy.

 W œwi¹tyniach ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich w ca³ej Polsce obchodzo-
ny by³ w dniach 18-25 stycznia Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ
Chrzeœcijan. Tradycyjnie ju¿ przedstawiciele ró¿nych nurtów chrzeœcijañstwa
odwiedzali siê wzajemnie na nabo¿eñstwach ekumenicznych i g³osili tam ka-
zania. W tym roku has³em obchodzonej na ca³ym œwiecie oktawy by³y s³owa
z Ewangelii œw. Jana: Mój pokój wam dajê (J 14, 27).

 Dnia 22 stycznia obradowa³ Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego w Pol-
sce, najwiêkszego wydawcy Pisma Œwiêtego w Polsce. W spotkaniu wziêli
udzia³ przedstawiciele Koœcio³ów cz³onkowskich: Ewangelicko-Augsburskie-
go, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Anglikañ-
skiego, Rzymskokatolickiego, Prawos³awnego, Polskokatolickiego, Starokato-
lickiego Mariawitów, Chrzeœcijan Baptystów, Adwentystów Dnia Siódmego i
Zborów Chrystusowych, a tak¿e ks. M. Kotil – prezydent Œwiatowego Zwi¹z-
ku Towarzystw Biblijnych na Europê i Œrodkowy Wschód oraz P. Wiggle-
sworth – sekretarz generalny na Europê i Œrodkowy Wschód. Komitet Krajo-
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wy zatwierdzi³ powo³anie Ma³gorzaty Platajs na stanowisko dyrektora gene-
ralnego Towarzystwa. Jest ona cz³onkiem Koœcio³a Ewangelicko-Augsbur-
skiego. Barbara Enholc-Narzyñska, d³ugoletnia dyrektor generalny Towarzy-
stwa, równie¿ z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, przesz³a na emeryturê.
Towarzystwo Biblijne w Polsce zosta³o za³o¿one w 1816 r., a od 1946 r. jest
cz³onkiem Œwiatowego Zwi¹zku Towarzystw Biblijnych. W ostatnim czasie
wyda³o m.in. ekumeniczny przek³ad Nowego Testamentu i Psalmów.

 Wybór kazañ ekumenicznych z lat 1982-2003 pod tytu³em „Po³¹czeni chle-
bem S³owa” ukaza³ siê nak³adem wydawnictwa „Adam”. W wiêkszoœci s¹ to
kazania wyg³oszone w koœciele œw. Marcina w Warszawie podczas Tygodnia
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Wyboru dokona³y siostry franciszkanki s³u-
¿ebnice krzy¿a. Autorami kazañ s¹ duchowni Koœcio³a rzymskokatolickiego,
prawos³awnego, starokatolickiego mariawitów, polskokatolickiego, anglikañ-
skiego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelic-
ko-metodystycznego, baptystycznego i adwentystycznego.

 Pod znakiem modlitwy o pokój i tolerancjê odbywa³y siê 26 stycznia central-
ne obchody IV Dnia Islamu w Koœciele katolickim w Polsce. Na modlitewne
spotkanie w auli Papieskiego Wydzia³u Teologicznego „Bobolanum” w War-
szawie, któremu przewodniczy³ bp Tadeusz Pikus, przybyli m.in. duchowni
obu religii, ambasadorzy krajów islamskich w Polsce, cz³onkowie ruchów
i stowarzyszeñ katolickich oraz wierni. Muzu³manie i katolicy modlili siê
wspólnie równie¿ w Krakowie, Lublinie oraz w Misyjnym Seminarium Du-
chownym Ksiê¿y Werbistów w Pieniê¿nie.

 W dniach 29 stycznia – 1 lutego w Centrum Kultury i Nauki Wydzia³u Teolo-
gicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Œl¹skim k. Opola obradowa³
Wspólny Komitet Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) oraz Konfe-
rencji Koœcio³ów Europejskich (KKE). Przedmiotem obrad by³y aktualne wy-
zwania i perspektywy ekumenizmu w Europie. Odby³a siê te¿ dyskusja na temat
„Karty Ekumenicznej” oraz obecnoœci islamu w Europie.  Ponadto zajêto siê
przygotowaniami do III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, plano-
wanego na rok 2007. Ustalono, ¿e zgromadzenie to nie bêdzie jednorazowym
wydarzeniem, lecz raczej procesem. W przeci¹gu trzech lat (2005-2007) Ko-
œcio³y bêd¹ omawiaæ na p³aszczyŸnie lokalnej, regionalnej i europejskiej jego
g³ówny temat: „Chrystus jest œwiat³em przysz³oœci” oraz zastanowi¹ siê nad od-
powiedzialnoœci¹ i rol¹ chrzeœcijan we wspó³czesnej Europie. Gospodarzem
spotkania by³ ks. arcybiskup Alfons Nossol, ordynariusz diecezji opolskiej. Ob-
rady zakoñczono udzia³em w nabo¿eñstwach niedzielnych w koœciele pw.
œw. Sebastiana oraz w kaplicy parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu.
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 Koœció³ katolicki w Polsce liczy prawie 34, 4 milionów ochrzczonych –
poda³ G³ówny Urz¹d Statystyczny w najnowszym opracowaniu nt. wyznañ
religijnych. Drugi pod wzglêdem liczebnoœci – jest Polski Autokefaliczny
Koœció³ Prawos³awny zrzeszaj¹cy 508, 7 tys. osób. W pierwszej trójce zna-
leŸli siê jeszcze Œwiadkowie Jehowy. Maj¹ oni w Polsce 124,3 tys. wyznaw-
ców. Wed³ug GUS do najwa¿niejszych wyznañ religijnych w Polsce nale¿¹
tak¿e: Koœció³ Ewangelicko-Augsburski z 79 tys. ochrzczonych, Koœció³
Starokatolicki Mariawitów (24,1 tys.), Koœció³ Polskokatolicki (21,9 tys.) i
Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy (20,3 tys.). Dynamicznie rozwija siê równie¿
Koœció³ Adwentystów Dnia Siódmego, który liczy 9,5 tys. wiernych. Ponad-
to Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce ma obecnie 4,4 tys.
ochrzczonych, a Koœció³ Ewangelicko-Reformowany – 3,6 tys. Wed³ug naj-
nowszych danych Muzu³mañski Zwi¹zek Religijny zrzesza 5,1 tys. osób,
a mormoni, czyli Koœció³ Jezusa Chrystusa Œwiêtych w Dniach Ostatnich
1,1 tys. cz³onków. GUS podaje równie¿, ¿e Koœció³ katolicki w Polsce ma
10 025 parafii i 28 331 ksiê¿y.

 Aktualne problemy Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego (UKGK) by³y
tematem dwudniowych obrad Sta³ego Synodu Biskupów tego Koœcio³a
w Przemyœlu. Zakoñczonemu 17 lutego spotkaniu przewodniczy³ zwierzchnik
UKGK, metropolita kijowsko-halicki kard. Lubomyr Huzar. Obecni byli bi-
skupi greckokatoliccy z ca³ego œwiata. Uczestnicy spotkania rozmawiali na
temat bie¿¹cych problemów Koœcio³a, analizowali wykonanie postanowieñ
poprzednich synodów oraz mówili o przygotowaniach do Synodu Biskupów,
który ma siê odbyæ w dniach 4-12 paŸdziernika w Kijowie.

 O. Stanis³aw Musia³, jezuita, zmar³ 5 marca wieczorem w Krakowie. By³
znanym rekolekcjonist¹, duszpasterzem, filozofem i publicyst¹. Urodzi³ siê
w 1938 roku w £ososinie Górnej k. Limanowej. Studiowa³ filozofiê na Wy-
dziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w latach 1957-
1960 oraz teologiê na Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie
w latach 1960-1964. Studiowa³ tak¿e w Rzymie i Monachium. By³ cz³on-
kiem redakcji „Tygodnika Powszechnego” oraz Komitetu Episkopatu do
spraw Dialogu z Judaizmem od czasu jego powstania, w latach 1986 – 1995
pe³ni³ w nim funkcjê sekretarza. By³ autorem opracowañ naukowych i wielu
tekstów publicystycznych w prasie krajowej i zagranicznej. Ostatnio wyda³
w Wydawnictwie Literackim ksi¹¿ki: „Czarne jest czarne” – wybór tekstów
poœwiêconych problematyce stosunków miêdzy chrzeœcijanami a ¯ydami i
„Dwanaœcie koszy u³omków” – wybór felietonów publikowanych od wielu
lat na ³amach „Tygodnika Powszechnego”. W 1987 roku przyczyni³ siê m.in.
do podjêcia decyzji o przeniesieniu klasztoru karmelitanek z terenu obozu
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w Oœwiêcimiu, wystêpowa³ przeciwko wznoszeniu krzy¿y na oœwiêcimskim
¿wirowisku. Otrzyma³ Nagrodê im. Jana Karskiego i Poli Nireñskiej za
rok 2001, przyznawan¹ przez ¯ydowski Instytut Naukowy autorom prac na
temat stosunków polsko-¿ydowskich oraz publikacji najlepiej odzwiercie-
dlaj¹cych wk³ad ¯ydów polskich w kulturê polsk¹. W uzasadnieniu podkre-
œlono, ¿e Musia³ konsekwentnie wystêpuje przeciwko antysemityzmowi 
i ksenofobii.

 Desmond Tutu, emerytowany anglikañski arcybiskup Kapsztadu (RPA) oraz
laureat pokojowej Nagrody Nobla (1984) za walkê z apartheidem, otrzyma³
doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Arcybiskup urodzi³ siê
w 1931 roku w Klerksdorp w Afryce. W 1958 r. zdecydowa³ siê na studiowa-
nie teologii. Ju¿ dwa lata póŸniej zosta³ ordynowany. Lata 1962-1966 to dal-
sze studia teologiczne w Wielkiej Brytanii, gdzie przysz³y arcybiskup otrzy-
ma³ tytu³ magistra teologii. Po studiach wróci³ do Afryki, gdzie przez 5 lat
wyk³ada³ teologiê na uczelniach w Botswanie, Lesoto i Suazi. Po tym czasie
wyjecha³ do Londynu. Wkrótce (1975) zosta³ pierwszym czarnoskórym dzie-
kanem katedry œw. Marii w Johannesburgu. Rok póŸniej – biskupem Lesotho,
a w 1978 r. - pierwszym czarnoskórym sekretarzem generalnym Rady Koœcio-
³ów Po³udniowej Afryki. Pod jego kierownictwem sta³a siê ona instytucj¹ zna-
cz¹c¹ wiele w ¿yciu politycznym i religijnym RPA. Bp Desmond Tutu zapew-
nia³ m.in. pomoc ofiarom apartheidu. Z powodu swoich kontrowersyjnych,
niepochlebnych w stosunku do panuj¹cego systemu rz¹dzenia wypowiedzi
odmawiano mu przez wiele lat wydania paszportu, uniemo¿liwiaj¹c tym sa-
mym wyjazdy zagraniczne. Sytuacja zmieni³a siê dopiero w 1982 r. Pod naci-
skiem miêdzynarodowej opinii publicznej uchylono ten zakaz. Jego walka o
sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ i o zniesienie rasowych podzia³ów zosta³a uhonoro-
wana w 1984 r. pokojow¹ Nagrodê Nobla.

  Dnia 11 marca odby³o siê we W³oc³awku XIII posiedzenie Komisji Miesza-
nej do Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim i Ko-
œcio³em Starokatolickim Mariawitów. Podzielono siê informacjami na temat
przebiegu tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Strona ma-
riawicka przedstawi³a ksi¹¿kê „Teologia Mi³osierdzia Bo¿ego. Materia³y
z sympozjów ekumenicznych w £odzi w latach 1991, 1992, 1994”. Podjêto
wstêpn¹ refleksjê nad mo¿liwoœci¹ zorganizowania wspólnego sympozjum
naukowego. Teologowie mariawiccy udzielili odpowiedzi na pytania strony
rzymskokatolickiej dotycz¹ce pism Marii Franciszki Koz³owskiej: „Notatki
z objawieñ Mateczki z Roku Jubileuszowego 1918”. Strona rzymskokatolicka
przekaza³a przek³ady tekstów ³aciñskich, kierowanych w 1904 r. przez bp.
Szembeka do Stolicy Apostolskiej. Postanowiono podj¹æ pracê nad ka¿dym
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z dokumentów, dotycz¹cych oficjalnego postawienia tzw. kwestii mariawic-
kiej w latach 1903-1906 w trzech aspektach: ustalenia genezy, opisania treœci i
okreœlenia stosunku do niego ka¿dej ze stron. Nastêpne posiedzenie odbêdzie
siê 6 paŸdziernika w £odzi.

 „Przywróæmy Ducha Europie!” – wezwali w specjalnym przes³aniu uczestni-
cy V Zjazdu GnieŸnieñskiego. Zjazd obradowa³ od 12 do 14 marca pod ha-
s³em: „Europa Ducha. Chrzeœcijanie w procesie integracji europejskiej”.
Przedstawiciele ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, liderzy nowych wspól-
not apostolskich, politycy, ludzie kultury i mediów z 15 krajów w czasie licz-
nych wyst¹pieñ, debat, dyskusji a tak¿e wspólnych modlitw starali siê wska-
zaæ duchowe fundamenty integracji Europy. W wystosowanym na zakoñcze-
nie Zjazdu przes³aniu uczestnicy zauwa¿yli, ¿e rozszerzenie Unii Europejskiej
o kolejne dziesiêæ krajów to prze³omowy etap historii, który wzywa do reflek-
sji nad fundamentami Starego Kontynentu. Dlatego chc¹c odkryæ sens procesu
zjednoczeniowego, Europa musi na nowo odnaleŸæ swoj¹ duszê – napisali.

 13 marca odby³o siê szóste spotkanie Komitetu ds. Dialogu z Religiami Nie-
chrzeœcijañskimi Episkopatu Polski. Omówiono obchody IV Dnia Islamu
(26 stycznia) oraz aktualne dokumenty na temat dialogu miêdzyreligijnego
Stolicy Apostolskiej oraz Episkopatu Polski. Zasygnalizowano te¿ potrzebê
utworzenia funkcji diecezjalnych referentów ds. dialogu miêdzyreligijnego
(obok dzia³aj¹cych ju¿ referentów ekumenicznych). Poinformowano, ¿e funk-
cjonuje ju¿ strona internetowa poœwiêcona dialogowi miêdzyreligijnemu.

 Prawos³awny metropolita smoleñski i kaliningradzki Cyryl otrzyma³ tytu³
doktora honoris causa Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej. Przewodni-
cz¹cy Wydzia³u Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego odebra³ to wy-
ró¿nienie 29 marca w siedzibie ChAT w Warszawie. Abp Cyryl otrzyma³ wy-
ró¿nienie z r¹k prawos³awnego metropolity Warszawy i ca³ej Polski abp.
Sawy. W laudacji abp Sawa stwierdzi³, ¿e goœæ z Rosji otrzyma³ doktorat ho-
norowy ChAT-u za dzia³alnoœæ duszpastersk¹, ekumeniczn¹, spo³eczn¹ i na-
ukow¹. Zwróci³ te¿ uwagê na zas³ugi abp. Cyryla w kontaktach miêdzyprawo-
s³awnych i ekumenicznych, a tak¿e jego udzia³ w przedsiêwziêciach pokojo-
wych oraz wk³ad w rozwój kultury Rosji i jej promocjê na œwiecie. Podkreœla³
te¿ jego zas³ugi dydaktyczne i naukowe, a tak¿e dzia³ania duszpasterskie w
jego diecezji, zw³aszcza dzie³o rekonstrukcji starych cerkwi i budowy nowych
koœcio³ów. Obecny na uroczystoœci prymas Polski, kard. Józef Glemp z³o¿y³
gratulacje abp. Cyrylowi. Abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej,
gratuluj¹c metropolicie Cyrylowi, przypomnia³ jego starania, by spo³eczeñ-
stwo rosyjskie nie by³o ateistyczne. Uda³o mu siê przezwyciê¿yæ izolacjê Ko-



173

Z KRAJU

œcio³a prawos³awnego w Rosji – powiedzia³. Abp Cyryl podziêkowa³ za przy-
znane mu wyró¿nienie. – Jestem szczerze wzruszony zarówno zaszczytem,
jaki uczyni³ mi Senat uczelni, jak i s³owami laudacji abp. Sawy i gratulacji
Prymasa polski kard. Józefa Glempa i abp. Jeremiasza – powiedzia³. Na uro-
czystoœæ przybyli licznie duchowni Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Pra-
wos³awnego, a tak¿e przedstawiciele innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich.

 W dniach 29 i 30 marca odby³y siê obrady miêdzynarodowego sympozjum
naukowego na temat „Kultura i duchowa wieloœæ bogactwem Europy”. Sym-
pozjum zorganizowa³a Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie
wspólnie z Fundacj¹ Ekumeniczn¹ „Tolerancja” i Fundacj¹ Wspó³pracy Pol-
sko-Niemieckiej. Uczestnicy obrad, prawos³awni, katolicy rzymscy i ewange-
licy, po wys³uchaniu trzech referatów – metropolita Cyryl „Pluralizm kulturo-
wy i religijny jako szansa dla Unii Europejskiej i jej s¹siadów”; biskup Axel
Noack „Pluralizm kulturowy i religijny jako integralny element polityki euro-
pejskiej”; arcybiskup Alfons Nossol „Polskie doœwiadczenie wspó³¿ycia ró¿-
norakich kultur i religii” – i dyskusji, przyjêli wspólny komunikat.

 Imam Tomasz Miœkiewicz zosta³ pierwszym po wojnie muftim Muzu³mañ-
skiego Zwi¹zku Religijnego w RP. Wyboru dokona³ 15. nadzwyczajny kon-
gres Zwi¹zku, który 3 kwietnia zakoñczy³ siê w Suchowoli. Wyznawcy islamu
zadeklarowali, ¿e chc¹ zbudowaæ meczet w Warszawie i szko³ê koraniczn¹
w Bia³ymstoku oraz posiadaæ ordynariat wojskowy (imamat). Kongres przyj¹³
tak¿e projekt ustawy reguluj¹cej stosunek pañstwa do Muzu³mañskiego
Zwi¹zku Religijnego (dotychczas obowi¹zywa³a ustawa z 1936 r.).

 Abp Józef Michalik, nowy przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski,
w rozmowie z Katolick¹ Agencj¹ Informacyjn¹ (KAI nr 13 z 4 kwietnia) wy-
powiedzia³ siê m. in. na temat stanu ekumenizmu w Polsce. Powiedzia³ m. in.:
Ekumenizm jest naszym obowi¹zkiem, jest znakiem tego uniwersalizmu Ko-
œcio³a, jaki obecny jest ju¿ na kartach Ewangelii. Powiedzia³bym, ¿e wezwanie
ku budowie jednoœci jest wrêcz jedn¹ z kwestii dominuj¹cych w Ewangelii.
Jezus o jednoœæ modli³ siê gor¹co podczas ostatniej wieczerzy. Jest to wiêc
niejako jego testament. I dalej: Symbolicznym i piêknym gestem ekumenicznym
by³a droga krzy¿owa sprawowana w GnieŸnie podczas kongresu „Europa Du-
cha” przez biskupów z oœmiu Koœcio³ów chrzeœcijañskich, tak¿e udzia³ prawo-
s³awnego metropolity Sawy w obchodach 25-lecia pos³ugi biskupiej Prymasa
Glempa oraz obecnoœæ biskupa Janusza Jaguckiego z Koœcio³a Ewangelicko-
Augsburskiego na tej¿e uroczystoœci. Abp Michalik zastanawia³ siê nad tym:
Co mo¿na wiêcej zrobiæ? I udzieli³ nastêpuj¹cej odpowiedzi: Zale¿y to od oby-
dwu stron. Zawsze ten Koœció³, który jest wiêkszy i silniejszy winien wykazy-
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waæ wiêksz¹ cierpliwoœæ i zrozumienie dla drugiej strony. Jeœli chodzi o dialog
ekumeniczny na ziemi polskiej, to jestem pe³en nadziei. Dostrzegam otwartoœæ
do dialogu ze strony wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich zgromadzonych
w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Mam wra¿enie, ¿e pewna wzajemna nieuf-
noœæ z roku na rok topnieje.

 W bie¿¹cym roku Koœcio³y chrzeœcijañskiego Wschodu i Zachodu w tym sa-
mym czasie œwiêtuj¹ Dzieñ Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chry-
stusa. Modliæ siê bêd¹ do Zmartwychwsta³ego Pana, który cierpia³ za nasze
grzechy, umar³ na Krzy¿u, zmartwychwsta³ i zwiastuje nam ¿ycie wieczne.
Tajemnica zmartwychwstania Chrystusa jest najg³êbsz¹ tajemnic¹ naszej
wiary. Zwiastuj¹c Zmartwychwstanie og³aszamy pocz¹tek Królestwa Bo¿ego
na ziemi – czytamy w wielkanocnym przes³aniu Koœcio³ów cz³onkowskich
Polskiej Rady Ekumenicznej. Du¿¹ czêœæ przes³ania zajmuje kwestia przy-
st¹pienia Polski do UE. Koœcio³y cz³onkowskie PRE przypominaj¹, ¿e Kon-
ferencja Koœcio³ów Europejskich i Europejska Konferencja Biskupów
Koœcio³a Rzymskokatolickiego podpisa³y w Strassburgu Kartê Ekume-
niczn¹, w której popar³y integracjê opart¹ na wspólnych fundamentalnych
wartoœciach, wywodz¹cych siê z chrzeœcijañstwa. PRE przypomina, ¿e jej
Koœcio³y cz³onkowskie popar³y starania Polski do przyst¹pienia do Unii Eu-
ropejskiej. Uczyni³y to w g³êbokim przekonaniu, ¿e nasz kraj nie mo¿e staæ
obok, ¿e powinniœmy nale¿eæ do szerokiej wspólnoty narodów, ¿e musimy
mieæ w niej nale¿ne miejsce i uczestniczyæ w budowie zjednoczonej Europy –
g³osi dokument.

 Nabo¿eñstwem w parafii ewangelicko-augsburskiej w Warszawie rozpoczê³y
siê kolejne Ekumeniczne Dni Biblijne, które od dziesiêciu lat s¹ organizowane
przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Przez ca³y maj w ró¿nych koœcio³ach
w Polsce odbywa³y siê nabo¿eñstwa z udzia³em chrzeœcijan z wielu wspólnot.
Jak co roku, organizatorzy tego œwiêta Biblii przygotowali S³owo na Ekume-
niczne Dni Biblijne. Has³em tegorocznych obchodów by³ cytat „Œpiewajcie
Panu...” (Ps. 9,12), a S³owo, dotycz¹ce Psalmów, przygotowa³ Koœció³ Staro-
katolicki Mariawitów. Ekumeniczne Dni Biblijne obchodzono poza Warszaw¹
tak¿e w £odzi i Sosnowcu.

 Œwiatowej s³awy historyk filozofii œredniowiecznej, promotor odnowy Ko-
œcio³a, przyjaciel Jana Paw³a II prof. Stefan Swie¿awski zmar³ 18 maja
w Konstaninie Jeziornej. 97-letni uczony w ostatnich latach mieszka³ w tam-
tejszym Ewangelickim Oœrodku Diakonii „Tabita”. By³ autorem monumen-
talnych „Dziejów filozofii europejskiej w XV wieku” i kilkudziesiêciu in-
nych ksi¹¿ek publikowanych tak¿e za granic¹. Powo³any przez kard. S. Wy-
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szyñskiego na œwieckiego eksperta II Soboru Watykañskiego uczestniczy³
w dwóch ostatnich sesjach tego zgromadzenia. By³ jedynym œwieckim audy-
torem soborowym z krajów komunistycznych. Podczas Soboru uczestniczy³
w przygotowaniu konstytucji duszpasterskiej „Gaudium et spes”. Na zakoñ-
czenie Vaticanum II wraz z Jacquesem Maritainem odebra³ z r¹k Paw³a VI
orêdzie do intelektualistów. Przez wiele lat anga¿owa³ siê na rzecz rehabili-
tacji Jana Husa. W sprawie tej prowadzi³ rozleg³¹ korespondencjê z Janem
Paw³em II.

 W Kodniu nad Bugiem (woj. lubelskie) odby³o siê w dniach 28-30 maja 21.
Spotkanie Ekumeniczne M³odych. Motto tegorocznego spotkania brzmia³o:
„Mój pokój wam dajê” (J 14,27). Konferencje poprowadzili: ks. prof. Micha³
Czajkowski, ks. prof. Leonard Górka i redaktor Jan Turnau. Odprawiano mo-
d³y w ró¿nych rytach liturgicznych, wys³uchano prelekcji o prawos³awiu, ka-
tolicyzmie, judaizmie i islamie. Arcybiskup rzymskokatolicki Alfons Nossol –
ju¿ tradycyjnie – skierowa³ do uczestników list z wezwaniem, aby byli s³uga-
mi pojednania. Mimo niewielkiej frekwencji (zaledwie sto osób) by³o ciep³o
i ekumenicznie.

 Po raz pierwszy w siedmioletniej historii Rady Wspólnej Katolików i Muzu³-
manów kobieta zosta³a jej sekretarzem generalnym (14 czerwca). Funkcjê ob-
jê³a Halina Szahidewicz, przewodnicz¹ca Gminy Muzu³mañskiej w Bia³ym-
stoku. Wspó³przewodnicz¹cymi Rady – po raz trzeci – wybrano Selima Cha-
zbijewicza i Zdzis³awa Bieleckiego. Niedawno w sk³ad Rady weszli
muzu³manie z Litwy, Bia³orusi i Ukrainy.

 Katolicy, prawos³awni, protestanci, ¯ydzi, muzu³manie i buddyœci modlili siê
podczas pogrzebu Jacka Kuronia na Pow¹zkach (26 czerwca). Dalaj Lama
przys³a³ list, w którym zapewni³ o modlitwie w tybetañskich klasztorach. Ja-
cek pyta³ o sens i cel ¿ycia, o coœ takiego, co pozwala przezwyciê¿yæ œmieræ
i cierpienie – mówi³ ks. Adam Boniecki. Przypomnia³, ¿e za³o¿yciel Komitetu
Obrony Robotników mówi³ o sobie, ¿e jest cz³owiekiem Ewangelii, zafascy-
nowanym Jezusem, ale pozbawionym ³aski wiary: Wyznawa³ zasadê, ¿e droga
do Boga prowadzi przez cz³owieka, a jeœli kocha siê cz³owieka, to kocha siê
Boga – podkreœli³ redaktor naczelny “TP”. Konstanty Gebert odmówi³ kadisz,
¿ydowsk¹ modlitwê za zmar³ych. Mówi³, ¿e Kuroñ – jak biblijny Aaron –
³¹czy³ wszystkich: chrzeœcijan i ¯ydów, buddystów i muzu³manów, wierz¹-
cych i niewierz¹cych. Nad trumn¹ modlili siê tak¿e Waldemar Zych z Polskiej
Unii Buddystów, ks. Lech Tranda z Koœcio³a ewangelicko-reformowanego,
ks. Henryk Paprocki z Koœcio³a prawos³awnego oraz przedstawiciele polskich
muzu³manów.
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 Ks. dr Alfred Jagucki – jeden z najwybitniejszych duchownych luterañskich w
Polsce – zmar³ 28 czerwca w Dziêgielowie ko³o Cieszyna w wieku 90 lat. Po-
grzeb odby³ siê 6 lipca w ewangelickim koœciele Jezusowym w Cieszynie.
Przez wiele lat przewodzi³ luterañskiemu ruchowi ewangelizacyjno-misyjne-
mu i diakonii oraz by³ cz³onkiem Synodu swego Koœcio³a i radc¹ Wydzia³u
Synodalnego. Urodzi³ siê 21 marca 1914 r. w Kramniku na SuwalszczyŸnie.
W 1938 r. zosta³ ordynowany na pastora. Od roku 1945 r. pe³ni³ pioniersk¹
s³u¿bê na Mazurach. W latach 1959-63 by³ seniorem (zwierzchnikiem) diece-
zji mazurskiej. W latach 1963-84 pe³ni³ funkcjê proboszcza najwiêkszej para-
fii luterañskiej w Polsce – w Cieszynie.

 Polska Rada Ekumeniczna wyda³a w czerwcu oœwiadczenie nastêpuj¹cej tre-
œci: Przyjêcie Konstytucji Europejskiej jest wielkim wydarzeniem w wielowie-
kowej historii pañstw i narodów UE. Posiada ogromne znaczenie dla przysz³o-
œci ca³ego kontynentu europejskiego. Konstytucyjny zapis o regulacji stosun-
ków pañstwo-koœcio³y, pozostawiaj¹cy te sprawy w suwerennej gestii pañstw,
a tak¿e na³o¿ony przez Konstytucjê na organy UE obowi¹zek prowadzenia
dialogu z Koœcio³ami chrzeœcijañskimi, organizacjami religijnymi oraz zobo-
wi¹zanie do respektowania innych organizacji spo³ecznych jest istotnym po-
stêpem na drodze dialogu Koœcio³ów chrzeœcijañskich z Uni¹ Europejsk¹. Art.
51 przysz³ej Konstytucji europejskiej z jego trzema paragrafami gwarantuje
z jednej strony Koœcio³om dotychczasow¹ suwerennoœæ, z drugiej natomiast
umo¿liwi prowadzenie rozmów z instytucjami UE na jej wszystkich szczeblach.
Polska Rada Ekumeniczna wraz z wieloma Koœcio³ami cz³onkowskimi Konfe-
rencji Koœcio³ów Europejskich nie kryje ¿alu, ¿e szefowie pañstw i rz¹dów nie
zdecydowali siê na wpisanie do preambu³y Konstytucji europejskiej oœwiad-
czenia o znaczeniu chrzeœcijañstwa i judaizmu w historii naszego kontynentu.
Wierzymy jednak, ¿e przyjêta Konstytucja uzyska wsparcie narodów i pañstw
cz³onkowskich UE oraz przyczyni siê do pozytywnej wspó³pracy i zbli¿ania ich
obywateli.

Opracowa³ Karol Karski
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PODSTAWOWA POLSKA BIBLIOGRAFIA
DO STUDIUM DOGMATYKI

PROTESTANCKIEJ
(Wybór)

Poni¿szy wykaz bibliograficzny przygotowany zosta³ z myœl¹ o osobach stu-
diuj¹cych teologiê protestanck¹. Zawiera zatem pozycje podstawowe, ³atwiej do-
stêpne i g³ównie druki zwarte. Skupiono siê na fachowych opracowaniach tema-
tów dogmatycznych, choæ w przypadku braku lepszych tekstów przywo³uje siê
sporadycznie literaturê popularno-naukow¹. Obok publikacji prezentuj¹cych per-
spektywê protestanck¹ w jej wariantach wyznaniowych, wymieniono (a jest ich
wiêkszoœæ) dzie³a, które wysz³y spod pióra autorów nale¿¹cych do innych trady-
cji konfesyjnych, przede wszystkim rzymskokatolickiej. Dzieje siê tak z dwóch
powodów. Po pierwsze, skromny jest zasób dostêpnych w polszczyŸnie prote-
stanckich tekstów dogmatycznych, w zwi¹zku z czym student dogmatyki ewan-
gelickiej w naturalny sposób odwo³ywaæ siê musi do istniej¹cych opracowañ teo-
logicznych czyli g³ównie katolickich. Po drugie zaœ, co trzeba odnotowaæ z satys-
fakcj¹, nie sposób uprawiaæ dzisiaj teologii, w tym i dogmatyki, abstrahuj¹c od
dorobku teologicznego innych nurtów chrzeœcijañstwa: a ten na gruncie polskiej
akademickiej teologii rzymskokatolickiej jest coraz bardziej znacz¹cy i coraz bar-
dziej ekumenicznie otwarty. Dzisiejszy student dogmatyki protestanckiej znajdzie
w naukowych dzie³ach teologii katolickiej cenn¹ pomoc dla w³asnego wysi³ku
zg³êbiania prawd wiary chrzeœcijañskiej.

Zebrany materia³ podzielono wed³ug schematu g³ównych traktatów dogma-
tycznych. Ujêto je doœæ konwencjonalnie i nie powinny rodziæ zasadniczych kon-
trowersji. Spis otwiera rejestr pomocnych wykazów bibliograficznych, nastêpnie
przedstawiono literaturê po¿yteczn¹ dla studium wszystkich dogmatycznych loci.
Bibliografia posiada charakter sygnalizacyjny, ma jedynie wskazaæ istnienie wa¿-
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nych pozycji, st¹d zastosowano najprostszy wzór zapisu bibliograficznego. Nie
wymienia siê wydañ Biblii, która jest najwa¿niejszym Ÿród³em formalnym do-
gmatyki i której obecnoœæ w ró¿nych edycjach w bibliotece adepta dogmatyki jest
oczywistoœci¹.
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RECENZJE

ZDZIS£AW JÓZEF KIJAS:

ODPOWIEDZI NA 101 PYTAÑ
O EKUMENIZM

Kraków: Wydawnictwo WAM 2004, 367 s.

Jednym z g³ównych problemów zg³aszanych przez teologów pracuj¹cych nad
przezwyciê¿eniem podzia³u wewn¹trz chrzeœcijañstwa jest recepcja dotychczaso-
wych osi¹gniêæ ruchu ekumenicznego. Jak sprawiæ, by dorobek dialogów teolo-
gicznych przenikn¹³ do ¿ycia codziennego Koœcio³ów, by sta³ siê bogactwem nie
tylko zaanga¿owanych ekumenicznie dzia³aczy, ale ka¿dego chrzeœcijanina?
W jaki sposób wychowywaæ m³ode pokolenia w duchu otwartoœci? Nie jest to
³atwe zadanie, chocia¿ mo¿liwoœci podaje siê wiele. Jedn¹ z nich s¹ opracowania
nios¹ce rzeteln¹ informacjê na temat innych konfesji, zachêcaj¹ce do wzajem-
nych kontaktów i popularyzuj¹ce dotychczasowe osi¹gniêcia dialogów ekume-
nicznych. Do udanych tego typu przedsiêwziêæ nale¿y wydana w wydawnictwie
WAM praca o. Zdzis³awa Józefa Kijasa OFMConv. Odpowiedzi na 101 pytañ o
ekumenizm wprowadzaj¹ca czytelnika w wiele zagadnieñ zwi¹zanych z tematem
jednoœci chrzeœcijañstwa.

W kontekœcie dotychczasowych prac w jêzyku polskim poruszaj¹cych zagad-
nienia ekumeniczne ksi¹¿ka zas³uguje na uwagê z kilku wzglêdów. Przede
wszystkim jako pozycja najœwie¿sza uwzglêdnia ostatnie osi¹gniêcia i najbardziej
nagl¹ce problemy dialogów.  Przypomnijmy, ¿e chocia¿ obszerny i ci¹gle aktual-
ny podrêcznik akademicki pod redakcj¹ W. Hryniewicza, J. S. Gajka i S. J. Kozy
Ku chrzeœcijañstwu jutra. Wprowadzenie do Ekumenizmu omawia szeroko wiele
kwestii poruszanych w pracy o. Kijasa, wydany zosta³ w 1996 – bierze wiêc pod
uwagê dorobek sprzed prawie dziesiêciu lat. Podobnej daty s¹  równie¿  poœwiê-
cone  historii ekumenizmu oraz przybli¿eniu niektórych Koœcio³ów i wspólnot
chrzeœcijañskich dzie³a Karola Karskiego: D¹¿enia ekumeniczne we wspó³cze-
snym œwiecie, Warszawa 1986 i Symbolika. Zarys wiedzy o Koœcio³ach i wspólno-
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tach chrzeœcijañskich, Warszawa 1994, czy choæby Wprowadzenie do teologii
ekumenicznej Josa E. Vercruysse, wydane w oryginale w 1992 roku. S¹ to poza
tym pozycje typowo naukowe, o charakterze podrêcznikowym, po które siêgn¹
osoby ju¿ zainteresowane tematem.

Praca o. Kijasa, jak siê wydaje natomiast, mo¿e przyci¹gn¹æ nieco szerszy
kr¹g odbiorców. Tak¹ nadziejê wzbudza przede wszystkim fakt, ¿e powsta³a ona
w oparciu o doœwiadczenie autora ze spotkañ z ludŸmi, wœród których byli m³odsi
i starsi, osoby wykszta³cone i zdobywaj¹ce wykszta³cenie, zaanga¿owani w ¿ycie
Koœcio³a, jak i stoj¹cy nieco na uboczu, poch³oniêci sprawami dnia codziennego
(s.15). Treœæ nie tylko odzwierciedla wiêc problemy aktualne, ale szeroko
uwzglêdnia zagadnienia charakterystyczne i ciekawe dla polskiego œrodowiska
wyznaniowego. Dodatkowym atutem bêdzie z pewnoœci¹ równie¿ sama struktura
ksi¹¿ki, w formie pytañ i odpowiedzi, pozwalaj¹ca na wyraŸne postawienie pro-
blemu oraz u³atwiaj¹ca odbiór.

Dla wiêkszej przejrzystoœci autor podzieli³ materia³ na osiem rozdzia³ów rozpo-
czynaj¹c od historii ekumenizmu, poprzez charakterystykê sakramentów w po-
szczególnych Koœcio³ach, samych Koœcio³ów bior¹cych udzia³ w ruchu ekumenicz-
nym, ekumenicznych instytucji, aktualnego stanu dialogu, najwa¿niejszych kwestii
teologicznych i trudnoœci na jakie ekumenizm napotyka (otwartych kwestii ekume-
nicznych), by zakoñczyæ rozwa¿aniami na temat przysz³oœci ekumenizmu.

Kieruj¹c zapewne swoj¹ ksi¹¿kê przede wszystkim do katolickiego czytelnika
dosyæ nietypowo autor potraktowa³ pocz¹tki ekumenicznych inicjatyw, jakim po-
œwiêci³ pierwszy rozdzia³: stosunkowo dok³adnie zaj¹³ siê dziejami podzia³ów
oraz rzymskokatolickiego zaanga¿owania w nowo¿ytny ruch na rzecz jednoœci
Koœcio³a, te wydarzenia natomiast, które zazwyczaj kojarz¹ siê z pocz¹tkami eku-
menizmu omówi³ bardzo pobie¿nie ograniczaj¹c siê w³aœciwie do podania przy-
czyn i wyliczenia XIX-wiecznych organizacji miêdzykonfesyjnych. Informacjê
na temat ruchów Wiara i Ustrój oraz ¯ycie i Dzia³anie znajdziemy co prawda w
rozdziale IV poœwiêconym instytucjom ekumenicznym, po drodze gdzieœ jednak
zawieruszy³a siê Miêdzynarodowa Misyjna Rada, a mniej wnikliwy czytelnik ra-
czej nie zwróci uwagi na znaczenie Konferencji Towarzystw Misyjnych w Edyn-
burgu w 1910 roku – wydarzenie, jakie najczêœciej przyjmuje siê za pocz¹tek ru-
chu ekumenicznego. Ten brak rekompensuje jednak, i to z nadmiarem, umiejêt-
noœæ mówienia o ekumenizmie jako sposobie prze¿ywania naszego zwi¹zku z
Bogiem i innymi ludŸmi bêd¹cym odpowiedzi¹ na pragnienie Jezusa, by jego
uczniowie byli jedno. Podkreœlaj¹c przede wszystkim duchowy wymiar ekumeni-
zmu o. Kijas potrafi³ tchn¹æ weñ ¿ycie i nadaæ mu ciep³o dziêki czemu staje siê
on wspó³czesn¹ propozycj¹ chrzeœcijañstwa – dynamicznego, otwartego na in-
nych i pe³nego zaufania w mo¿liwoœæ przezwyciê¿enia istniej¹cych problemów.
Tê ufnoœæ autor opiera na przeœwiadczeniu, ¿e u pocz¹tku dialogu ekumenicznego
stoi sam Bóg – Dawca pragnienia jednoœci Koœcio³a (s.34). Wiara w Bo¿¹ opatrz-



203

ODPOWIEDZI NA 101 PYTAÑ O EKUMENIZM

noœæ kieruj¹c¹ losami œwiata pozwala na optymizm wiêkszy ni¿ ten, jaki mo¿e
wyp³ywaæ z wszelkich innych koncepcji ekumenizmu, zw³aszcza kojarz¹cych siê
z polityk¹ miêdzywyznaniow¹, czy koœcieln¹ dyplomacj¹. Wizja ekumenizmu
jako naszego wspólnego spotkania z Chrystusem i wokó³ Niego pozwala równie¿
inaczej spojrzeæ na kwestiê konfesyjnych zysków i strat w kontaktach miêdzywy-
znaniowych.

Pomimo optymizmu o. Kijas nie ukrywa bynajmniej istniej¹cych ró¿nic i wyni-
kaj¹cych st¹d konsekwencji. Przedstawia je rzeczowo i obiektywnie, ukazuj¹c jed-
noczeœnie istniej¹ce rozwi¹zania, tam gdzie zosta³y ju¿ one wypracowane. Widaæ to
zw³aszcza w nastêpnych rozdzia³ach, w jakich autor podj¹³ siê próby przybli¿enia
zarówno Koœcio³ów bior¹cych udzia³ w dialogu ekumenicznym, jak i najczêœciej
pojawiaj¹cych siê trudnoœci w relacjach z tymi wyznaniami. Po omówieniu ró¿nic
w rozumieniu sakramentów i mo¿liwoœci ich przyjêcia poza w³asnym Koœcio³em
(communicatio in sacris) w rozdziale II,  o. Kijas  mówi o odmiennoœci w eklezjo-
logii, liturgii i kulcie (w rozdziale III) o trudnoœciach teologicznych (rozdzia³ VI),
historycznych, kulturowych i psychologicznych (rozdzia³ V i VII).

Bez przemilczania problemów autor podkreœla jednoczeœnie wagê i znaczenie
dotychczasowych osi¹gniêæ ruchu ekumenicznego. Najwiêkszym jest ju¿ sam
fakt nawi¹zywania wielop³aszczyznowych kontaktów miêdzy Koœcio³ami, do po-
g³êbiania których zobowi¹zana jest zarówno hierarchia, duszpasterze, teologowie,
jak i œwieccy cz³onkowie Koœcio³a.  Popadaj¹cym w zniechêcenie autor przypo-
mina uzgodnienia wypracowane w dialogach prowadzonych przez miêdzynarodo-
we komisje teologiczne, wœród których szerzej omawia Dokument z Limy (BEM)
i polskie prace nad uzgodnieniem w sprawie chrztu, zwraca uwagê na europejsk¹
Kartê Ekumeniczn¹, znaczenie Deklaracji o usprawiedliwieniu bêd¹cej uwieñcze-
niem dialogu ze Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ oraz wysi³ek podejmowany
przez szereg instytucji o charakterze ekumenicznym.

Oprócz niew¹tpliwie przewa¿aj¹cych wartoœci praca posiada swoje manka-
menty. Niektóre narzuci³a sama forma ksi¹¿ki. W odpowiedzi na pytanie czêsto
trudno daæ odpowiedŸ wyczerpuj¹c¹ zagadnienie, ukazuj¹c¹ jego z³o¿onoœæ i wy-
p³ywaj¹ce st¹d konsekwencje, konieczne s¹ te¿ pewne uproszczenia. Czy przewi-
dziany przez o. Kijasa niedosyt bêdzie rodzi³ dodatkowe pytania, czy pozostawi
niepe³ny obraz w du¿ej mierze zale¿y ju¿ zapewne od czytelnika, jego dociekli-
woœci, a czasem i orientacji. Chocia¿ pracê o. Kijasa mo¿na uznaæ za przewodnik
po ekumenizmie wymaga ona od czytelnika pewnej wnikliwoœci, by nie wy-
ci¹gn¹³ zbyt pochopnych wniosków, jakie mo¿e zasugerowaæ nie zawsze jasny
spis treœci. Dla przyk³adu w rozdziale poœwiêconym instytucjom znalaz³a siê ja-
kimœ sposobem tzw. Grupa z Dombes, co jeszcze mo¿na zrozumieæ, w prawdziw¹
konsternacjê natomiast wprowadza znalezienie w tym miejscu Tygodnia Po-
wszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Ojciec Kijas jest zbyt dobrym
znawc¹ przedmiotu, by go pos¹dzaæ o niedoinformowanie, tym bardziej, ¿e prze-
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czy temu rzetelna treœæ opisuj¹ca te inicjatywy. S¹ to raczej zastrze¿enia co do
samego uk³adu zagadnieñ wprowadzaj¹cego fa³szywe skojarzenia. Zamieszania
mo¿na by³oby chyba unikn¹æ omawiaj¹c te tematy na przyk³ad w rozdziale I po-
œwiêconym historii ekumenizmu.

Orientacjê i znalezienie interesuj¹cego czytelnika problemu u³atwi na pewno
aparat naukowy, w jaki praca zosta³a dodatkowo zaopatrzona. Oprócz krótkiego
wstêpu i wykazu skrótów na pocz¹tku oraz indeksu osobowego i rzeczowego na
koñcu ksi¹¿ki znajdziemy tak¿e adresy stron internetowych prezentuj¹cych Ko-
œcio³y i wspólnoty chrzeœcijañskie oraz instytucje ekumeniczne.

Podsumowuj¹c trzeba stwierdziæ, ¿e autorowi uda³o siê pokazaæ w miarê pe³ny
i rzetelny, a przy tym bardzo poci¹gaj¹cy obraz ekumenizmu. Powodzeniem zo-
sta³ te¿ uwieñczony wysi³ek, by unikaæ polemiki i negatywnych uogólnieñ, jedno-
stronnoœci oraz uprzedzeñ, […] zachowaæ pewn¹ neutralnoœæ i pozwoliæ Koœcio-
³om przemówiæ w³asnym g³osem. Ksi¹¿ka stanowi cenny wk³ad w inicjatywê po-
pularyzowania zagadnieñ teologicznych i dlatego nale¿y j¹ gor¹co polecaæ
duszpasterzom, katechetom, studentom teologii i wszystkim zainteresowanym
spraw¹ jednoœci chrzeœcijañstwa.

Alicja Chrin
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KSIÊGA ŒWIADKÓW.
MARTYROLOGIUM EKUMENICZNE

Praca zbiorowa Wspólnoty z Bose
pod kierunkiem Riccardo Lariniego.

Wprowadzenie Enzo Bianchi, przeor Bose.
T³umaczenie Krzysztof Stopa.

Czêstochowa 2004, Edycja Œwiêtego Paw³a, 562 s.

W³oski orygina³ ksi¹¿ki nosi tytu³ Il libro dei testimoni. Martirologio ekume-
nico; ukaza³ siê w Edizioni San Paolo w 2002 roku. Zbiorowym autorem tego nie-
zwyk³ego dzie³a jest miêdzykonfesyjna wspólnota w Bose, która podjê³a prace
w tym kierunku na pocz¹tku lat 70-tych. Na wzór Martyrologium Romanum przy-
gotowa³a na ka¿dy dzieñ czytanie o mêczenniku czy mêczennikach, którzy oddali
swoje ¿ycie za wiarê. Staraj¹ siê uwzglêdniaæ kalendarze ró¿nych Koœcio³ów i reli-
gii, bo te¿ wspominanymi mêczennikami = œwiadkami s¹ nie tylko mêczennicy nie-
podzielonego chrzeœcijañstwa, ale tak¿e mêczennicy Koœcio³ów po podziale.

Np. 26 marca: Jan z Dalyatha (VII-VIII w.), mnich Koœcio³a asyryjskiego,
AL.-HALLAG (+922), sprawiedliwy wœród narodów, muzu³manin umêczony
przez muzu³manów w skutek pos¹dzenia o herezjê; 20 sierpnia: Œw. Bernard z
Clairvaux (+1153), doktor Koœcio³a, mnich, 160 Mêczenników ¿ydowskich z
Chinon (+1321) spaleni ¿ywcem na stosie niedaleko Tours w œrodkowej Francji,
oskar¿onych o zatrucie studni i spowodowanie epidemii wœród ludnoœci; 23 maja:
Savonarola (1452-1498), prezbiter; 24 maja: Wincenty z Lerynu (V w.), mnich,
Cyryl (+869), mnich, i Metody (+885), pasterz,  John (+1791) i Charles (+1788)
Wesleyowie, prezbiterzy i hymnografowie; 25 sierpnia: Tichon z Zadoñska
(+1783), pasterz i mnich, Cezary z Arles (+543), mnich i pasterz, Augustyn
z Hippony (+430), doktor Koœcio³a i pasterz; 9 wrzeœnia: (+ok. 450), mnich kop-
tyjski, Albert Schweitzer (+1965), teolog luterañski, muzyk, misjonarz w Gabo-
nie, Aleksander Mieñ (+1990), prawos³awny prezbiter, mêczennik; 24 wrzeœnia:
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Sylwan z Góry Athos (+1938), mnich; 25 wrzeœnia: Ketewan z Gruzji (+1624),
prawos³awna ¿ona króla Dawida z Kachetii, zamordowana za odmowê przejœcia
na islam; 28 wrzeœnia: Konfucjusz (+479 przed Chr.), sprawiedliwy wœród naro-
dów; 4 paŸdziernika: Franciszek z Asy¿u (+1226), œwiadek; 5 paŸdziernika: Fau-
styna Maria Kowalska (+1938), zakonnica, aposto³ka Bo¿ego Mi³osierdzia;
9 paŸdziernika: Abraham, ojciec wszystkich wierz¹cych w jednego Boga, prorok,
Tichon z Moskwy (+1925), pasterz; 11 paŸdziernika: Jan XXIII (+1963), pasterz i
œwiadek ekumenizmu; 2 listopada: Wspomnienie zmar³ych w Chrystusie, Johann
Albrecht Bengel ((+1752), œwiadek, badacz Pisma Œwiêtego i teolog luterañski,
Gregorius Mar Paramala (+1902), pasterz, ortodoksyjny Koœció³ malankarski w
Indiach, Richard Hoocker (+1600), prezbiter, anglikanin; William Temple
(+1944),  pasterz i œwiadek ekumenizmu, biskup anglikañski, Piotr Wu Guosheng
(+1814), mêczennik, œwiecki katolik, Chiñczyk; 9 listopada: Nektariusz z Eginy
(1920), mnich i pasterz, prawos³awny Grek, Mêczennicy ¿ydowscy, ofiary „nocy
kryszta³owej” (+1938), Leon Wielki (+461), doktor Koœcio³a i pasterz; 17 grud-
nia: Rumi (+1273), sprawiedliwy wœród narodów, poeta i jeden z najwiêkszych
mistyków sufijskich islamu...

Pasjonuj¹cy jest ju¿ sam przegl¹d Ksiêgi œwiadków. Ods³ania nowe hory-
zonty, zdumiewa dalekosiê¿noœci¹ Bo¿ej ³aski, rozleg³oœci¹ Bo¿ego piêkna, po-
nadkoœcieln¹, ponadkonfesyjn¹ i ponadreligijn¹ moc¹ Bo¿ego Ducha.

Oprócz g³ównych œwiadków poszczególnych dni autorzy przypominaj¹
tak¿e innych, niekiedy nawet wielu z ró¿nych Koœcio³ów, np. 26 kwietnia: jako
g³ówni œwiadkowie wystêpuj¹: Tertulian (II-III wiek),œwiadek,  Orygenes (+zm.
254), prezbiter i mêczennik, Awwakum (1682) oraz wszyscy mêczennicy staro-
obrzêdowcy, a tak¿e Mechitar z Sebasty (+1749), mnich i za³o¿yciel ormiañskiej
kongregacji œw. £azarza; ponadto w rubryce Koœcio³y wspominaj¹...zostali wy-
mienieni: Christina Rosetti ((+1894) poetka, anglikanka, Katarzyna (+1478) i Ju-
liana (+1501) – katoliczki (kalendarz ambrozjañski), Symeon Armeñczyk (IV w.),
mêczennik z Koœcio³a koptyjskiego, Szymon, brat Pañski (kalendarz maronicki,
prawos³awny i greckokatolicki), Piotr Chanel (+1841), mêczennik, misjonarz
(kalendarze rzymskokatolicki, ambrozjañski i anglikañski), Prudencjusz (IV-V
w.), eremita i mêczennik Koœcio³a koptyjskiego, Johanna Gramanna (+1541), lu-
teranka, poetka, Jazoma i Sozypatra (I w.), mêczennice wspominane w Koœciele
maronickim i melkickim),  9 mêczenników z Kyzikos (III w.) wspominani w Ko-
œciele prawos³awnym i greckokatolickim, Daniel z Edessy (VII w.), biskup wspo-
minany w Koœciele syryjskim zachodnim.

G³ówni œwiadkowie maj¹ swój biogram, fragment swoich pism lub inny
„przyczynek do lektury” oraz modlitwê, a wszystko podporz¹dkowane ekumeni-
zmowi duchowemu: prowadzi do nawrócenia, wielbienia Boga, dziêkczynienia,
g³êbszego szacunku dla „tych drugich” i ”tych, którzy nie s¹ z nami”, a jak siê
okazuje – s¹ z nami bardzo blisko.
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Klasyczny podzia³ ekumenizmu wyró¿nia trzy jego typy: ekumenizm ducho-
wy, ekumenizm doktrynalny i ekumenizm praktyczny. Od pewnego czasu dochodzi
do g³osu œwiadomoœæ, ¿e istnieje nadto inny typ ekumenizmu. Kiedy
w ostatnich latach, po wielkich przemianach  zwi¹zanych z upadkiem totalitarnego
systemu zwi¹zanego z  wojuj¹cym ateizmem, dokonujemy przegl¹du dokonanych
spustoszeñ, stwierdzamy, ¿e ogromne ofiary ponosili chrzeœcijanie przynale¿¹cy do
ró¿nych Koœcio³ów, denominacji i wspólnot chrzeœcijañskich; sk³adali heroiczne
œwiadectwo Chrystusowi, do ofiary z ¿ycia w³¹cznie. Kiedy dzisiaj obejmujemy
pamiêci¹ ten z jednej strony straszny, a z drugiej zdumiewaj¹co piêkny duchowo
fenomen, nie mamy w¹tpliwoœci, ¿e teoretycy wielkiego tematu „Wierzê w jeden
Koœció³” maj¹ obowi¹zek dopisania do przyjêtej dot¹d typologii nowy rodzaj eku-
menizmu: ekumenizm œwiadectwa, obejmuj¹cy tak¿e ekumenizm krwi. Za wier-
noœæ Chrystusowi oddawali swe ¿ycie nie tylko katolicy, ale tak¿e prawos³awni, lu-
teranie, reformowani, anglikanie, baptyœci, metodyœci, zielonoœwi¹tkowcy, staroka-
tolicy... Ekumenicznie po³¹czy³o ich œwiadectwo z³o¿one Chrystusowi siêgaj¹ce
szczytów heroizmu. Apeluje ono do Koœcio³ów o g³êboki wzajemny szacunek, po-
g³êbianie braterstwa i wspólne dzia³ania pod jednym Chrystusem.

Œwiadectwo swojej wierze sk³adali tak¿e niechrzeœcijanie. Autorzy Martyrolo-
gium ekumenicznego zdecydowali siê na przekroczenie granic klasycznego eku-
menizmu, który bierze pod uwagê jedynie chrzeœcijañstwo. Uwzglêdnili tak¿e
œwiadectwo ludzi uznanych za heretyków, nadto ¯ydów, a nawet wyznawców
Buddy. Stanie siê to przedmiotem dyskusji, ale wyra¿a szlachetn¹ intencjê wyra-
¿enia szacunku dla ka¿dego cz³owieka, który gotów jest poœwiêciæ ¿ycie w imiê
wiernoœci w³asnym przekonaniom religijnym.

Obszerne Wprowadzenie (7-22) przekonuj¹co omawia te zagadnienia. Zasad-
nie zwraca uwagê na brak takiej publikacji. Rzeczywiœcie czegoœ takiego dot¹d
nie napisano.  Powo³uje siê na autorytet Jana Paw³a II, który w Tertio millenio
adveniente nr 37) zauwa¿y³: U kresu drugiego tysi¹clecia Koœció³ znowu sta³ siê
Koœcio³em zarówno katolików, jak prawos³awnych, anglikanów i protestantów...
To œwiadectwo nie mo¿e zostaæ zapomniane.

W encyklice Ut unum sint (nr 84) Jan Pawe³ II wyraŸnie stwierdzi³ istnie-
nie wspólnego martyrologium: W perspektywie teocentrycznej my – chrzeœcijanie
– mamy ju¿ wspólne „Martyrologium”. Obejmuje ono tak¿e mêczenników nasze-
go stulecia...

Uprzedzaj¹c zarzut, i¿ ksi¹¿ka mo¿e s³u¿yæ szkodliwemu relatywizmowi, au-
tor wstêpu uczyni³ zastrze¿enie, i¿ nie chodzi tu o relatywizowanie kwestii teolo-
gicznych, które dziel¹ nasze Koœcio³y, ale raczej o odkrywanie dzia³ania Ducha
Œwiêtego w historii, którego to dzia³ania nie da siê zamkn¹æ w granicach jednego
Koœcio³a (s. 11).

Przyjêto poszerzone rozumienie martyrii = œwiadectwa, by objê³o ono równie¿
przypadki mêczeñstwa zadawanego chrzeœcijanom przez chrzeœcijan. Trzeba
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przyj¹æ to poszerzenie. Niesie ono w sobie wielkie wartoœci dla teorii ekumeni-
zmu i dla ekumenicznej formacji.

Strukturê dzie³a równie¿ omówiono we Wprowadzeniu. Uczyniono to w spo-
sób przekonywaj¹cy. Godna podziwu kompetencja wzmacniana konsultowaniem
najbardziej kompetentnych ekspertów, budzi zaufanie.

Struktura poszczególnych dni przedstawia siê nastêpuj¹co: biogram œwiadka
(lub treœæ œwiêta), fragment pism œwiadka lub o œwiadku, modlitwa, wskazanie
miejsc biblijnych (do przewidzianych czytañ) oraz informacja na temat, kogo czy
co wspominaj¹ w tym dniu ró¿ne Koœcio³y (niekiedy tak¿e religie).

Recenzenta uderzy³o daleko posuniête podobieñstwo duchowoœci tego dzie³a,
równie¿ jego g³êboko ekumenicznego stylu, do duchowoœci i stylu Grupy s Do-
mbes, które ostatnio ods³ania w Polsce Ryszard Obarski (por. jego rozprawa dok-
torska Mariologiczne implikacje teologicznej metody Grupy z Dombes obroniona
na KUL 4 marca 2004 roku).

W sumie Martyrologium ekumeniczne zas³uguje na bardzo wysok¹ ocenê. Jako
cenny instrument pracy przyjm¹ je historycy, liturgiœci, nauczyciele duchowoœci,
przewodnicy duchowi, osoby zakonne, odpowiedzialni za formacjê..., ale tak¿e,
a mo¿e g³ównie ekumeniœci, nade wszystko jednak antyekumeniœci.

Stanis³aw Celestyn Napiórkowski OFMConv


