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ARTYKU£Y

KAROL KARSKI

KOŒCIO£Y PRAWOS£AWNE
W RUCHU EKUMENICZNYM

Pionierskie inicjatywy Patriarchatu Konstantynopola

Niemal do koñca XIX w. prawos³awie zajmowa³o nieufn¹ postawê wobec Ko-
œcio³ów Zachodu. Stopniowo zaczê³a siê ona zmieniaæ na pocz¹tku XX w. Eku-
meniczny Patriarchat Konstantynopola rozes³a³ w 1902 r. „Orêdzie do wszystkich
siostrzanych Koœcio³ów prawos³awnych”, w którym miêdzy innymi zosta³a te¿
podjêta kwestia stosunków z rzymskokatolicyzmem i protestantyzmem. Wszyst-
kie Koœcio³y prawos³awne zareagowa³y bardzo pozytywnie na powy¿sz¹ inicjaty-
wê. Niektóre z nich proponowa³y, aby w programie pojednania uwzglêdniæ szcze-
gólnie Koœció³ starokatolicki i anglikañski. Krótko potem Patriarchat wyda³ kolej-
ne orêdzie, w którym podj¹³ problem ponownego zjednoczenia z orientalnymi
Koœcio³ami narodowymi1 .

Z kolei pionierzy nowoczesnych d¹¿eñ ekumenicznych po stronie protestanc-
kiej zdali sobie doœæ wczeœnie sprawê z tego, i¿ formu³uj¹cemu siê ruchowi grozi
niebezpieczeñstwa dominowania tradycji zachodniego chrzeœcijañstwa. Tote¿
czynili oni intensywne zabiegi, by pozyskaæ do wspó³pracy Koœcio³y prawos³aw-

1 The Orthodox Church in the Ecumenical Movement. Documents and Statements, 1902-1975,
C. G. Patelos (red.), Geneva 1978, s. 30n.; Ökumenische Kirchengeschichte, R. Kottje, B. Moeller (red.),
t. 3, Mainz-München 1974, s. 350n.
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ne. Delegacja Komisji Protestanckiego Koœcio³a Episkopalnego w USA, która
wziê³a na siebie g³ówn¹ odpowiedzialnoœæ za przygotowanie konferencji Ruchu
Wiara i Ustrój Koœcio³a, podczas wizyty w 1919 r. w Europie, odwiedzi³a szereg
Koœcio³ów prawos³awnych w celu poinformowania ich o swoich planach.
W Konstantynopolu delegacja zosta³a przyjêta przez Œwiêty Synod, któremu
przekaza³a oficjalne pismo. Przedstawiciele Patriarchatu w odpowiedzi podkreœli-
li: „Zapewniamy Was, ¿e Koœció³ Konstantynopola wyœle w porê kompetentnych
delegatów, gdy ustalone zostan¹ czas i miejsce konferencji”. Równie¿ patriarcho-
wie Aleksandrii, Jerozolimy i Antiochii, arcybiskup Belgradu, metropolita Sofii i
biskupi greccy ustosunkowali siê do zaproszenia bardzo serdecznie2.

Jednak¿e decyduj¹cym momentem w wyjœciu prawos³awnych na arenê ekume-
niczn¹ by³o „Orêdzie Patriarchatu ekumenicznego Konstantynopola”, ze stycznia
1920 r., skierowane do wszystkich Koœcio³ów na œwiecie. Wzywa³o ono Koœcio³y
do stworzenia wspólnoty Koœcio³ów, której celem by³aby wzajemna pomoc. Da-
lej, stwierdza³o ono, i¿ ró¿nice dogmatyczne nie mog¹ stanowiæ przeszkody we
wspólnym dzia³aniu. PrzyjaŸñ i wzajemna dobra wola mog¹ przejawiaæ siê m. in.
w „zwo³ywaniu konferencji ogólnochrzeœcijañskich, zajmuj¹cych siê problemami
wspólnego zainteresowania”, obiektywnym zbadaniu ró¿nic dogmatycznych,
„porozumieniu w sprawie ma³¿eñstw mieszanych miêdzy cz³onkami ró¿nych wy-
znañ”. Orêdzie podpisali: zarz¹dca (locum tenens) Patriarchatu i 11 metro-
politów3.

Pismo to oznacza³o odejœcie od zwyk³ej, ostro¿nej postawy prawos³awnych
wobec chrzeœcijañstwa Zachodu i by³o dowodem pragnienia, przynajmniej czêœci
hierarchii, by w sposób istotny w³¹czyæ siê do ruchu na rzecz zjednoczenia chrze-
œcijañstwa.

Wspó³praca z ruchami: Wiara i Ustrój
oraz Praktyczne Chrzeœcijañstwo

W Konferencji Przygotowawczej Ruchu Wiara i Ustrój Koœcio³a (1920) w Ge-
newie wziê³a udzia³ 18-osobowa delegacja reprezentuj¹ca 7 Koœcio³ów prawo-
s³awnych. Prawos³awni na samym wstêpie stwierdzili, ¿e jeœli maj¹ uczestniczyæ

2 T. Tatlow, Die Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung, w: Geschichte der Ökumenischen
Bewegung 1517-1948, R. Rouse-S.C. Neill (red.), Göttingen 1957, t. 2, s. 15.

3 Ökumenische Dokumente: Quellenstücke über die Einheit der Kirche, H.-L. Althaus (red.), Göttingen
1962, s. 139nn; The Orthodox Church in the Ecumenical Movement..., s. 40nn.
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w ruchu, to musz¹ otrzymaæ zapewnienie, i¿ zaniechana zostanie dzia³alnoœæ pro-
zelicka, prowadzona wœród prawos³awnych przez niektóre ugrupowania chrzeœci-
jañskie4.

Na Konferencjê Przygotowawcz¹ Praktycznego Chrzeœcijañstwa, która w tym
samym czasie (1920) odbywa³a siê w Genewie, nie zaproszono oficjalnie prawo-
s³awnych. Abp Nathan Söderblom wykorzysta³ jednak ich obecnoœæ w tym mie-
œcie i na w³asn¹ rêkê zaprosi³ trzech prawos³awnych w charakterze goœci. Zaowo-
cowa³o to w³¹czeniem siê przedstawicieli Koœcio³ów prawos³awnych w przygoto-
wanie i przebieg I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów ds. Praktycznego
Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie (1925)5.

Delegaci Koœcio³ów prawos³awnych uczestniczyli tak¿e aktywnie w obradach
I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a w Lozannie
(1927). Jednak kiedy dosz³o do g³osowania nad przyjêciem sprawozdañ ró¿nych
komisji, abp Germanos, reprezentant Patriarchatu Konstantynopola, odczyta³ w
imieniu ca³ej delegacji oœwiadczenie, w którym wyra¿ono decyzjê powstrzyma-
nia siê od g³osu co do wiêkszoœci sprawozdañ6 . Ale stanowisko to nie zawa¿y³o
zupe³nie na dalszej wspó³pracy. Nieufnoœæ i nieporozumienia miêdzy prawos³aw-
nymi a przedstawicielami innych wyznañ by³y usuwane stopniowo w trakcie pra-
cy komitetów kontynuacji pracy Konferencji Lozañskiej, które zbiera³y siê w la-
tach 1928-19377.

Szczególnie cenna by³a praca przygotowawcza do II Œwiatowej Konferencji
Koœcio³ów ds. Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Oxfordzie (1937), która dopro-
wadzi³a do œcis³ego kontaktu teologów prawos³awnych ró¿nych narodowoœci.
W latach 1933, 1935 i 1936 odby³y siê konferencje regionalne na Ba³kanach.
W 1933 odby³o siê w Nowym Sadzie (Jugos³awia) doroczne posiedzenie Rady
Ekumenicznej Praktycznego Chrzeœcijañstwa. Ogólnoprawos³awny Kongres Teo-
logów (1936) stwierdzi³, i¿ „w ruchu ekumenicznym na rzecz zjednoczenia Ko-
œcio³a widzi radosn¹ manifestacjê odnawiaj¹cego siê aktualnie powszechnego za-
interesowania Koœcio³em i teologi¹, tote¿ z zadowoleniem wita ten ruch i wyra¿a
gotowoœæ wspó³pracy z nim w duchu prawos³awnym”8.

Przedstawiciele Koœcio³ów prawos³awnych wyró¿nili siê szczególn¹ aktywno-
œci¹ podczas II Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a w
Edynburgu (1937). Z jednej strony jasno przedstawiali odrêbne pogl¹dy na wiele

4 T. Tatlow…, s. 18n.
5 N. Karlström, Die Bewegungen für Internationale Freundschaftsarbeit und Praktisches Christentum

1910-1925, w: Geschichte der Ökumenischen Bewegung..., s. 176nn.
6 Documents on Christian Unity. A Selection from the First and Second Series 1920-1930, G.K.A. Bell

(red.), London-New York-Toronto 1955, s. 182nn.
7 N. Zernow, Die Ostkirchen und die ökumenische Bewegung im 20. Jahrhundert, w: Geschichte der

Ökumenischen Bewegung..., s. 331.
8 Tam¿e, s. 335.
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spraw, z drugiej zaœ nie zawahali siê oœwiadczyæ publicznie: „Pragniemy w kilku
s³owach wyraziæ nasz¹ radoœæ z faktu, ¿e wzbogaciliœmy siê duchowo utrzymuj¹c
codzienny kontakt z wami, przedstawicielami innych Koœcio³ów chrzeœcijañ-
skich. Z wami te¿ ubolewamy z powodu podzielenia nierozdzielnej szaty Chry-
stusa; wraz z wami pragniemy, by cz³onkowie Jednego Cia³a Chrystusowego zno-
wu zjednoczyli siê, i wraz z wami modlimy siê codziennie w naszych parafiach o
zjednoczenie ca³ej ludzkoœci”9.

Symboliczna reprezentacja
na dwóch pierwszych zgromadzeniach ogólnych ŒRK
w Amsterdamie (1948) i Evanston (1954 )

II wojna œwiatowa przynios³a powa¿ne zmiany polityczno-spo³eczne, g³ównie
w krajach zamieszka³ych stosunkowo licznie przez prawos³awnych: w Bu³garii,
Czechos³owacji, Jugos³awii, Polsce i Rumunii wprowadzono system komuni-
styczny. Komitet Tymczasowy Œwiatowej Rady Koœcio³ów podj¹³ w tym czasie
intensywne wysi³ki w kierunku nawi¹zania ³¹cznoœci z Patriarchatem Moskiew-
skim. Prowadzono szerok¹ korespondencjê, lecz do spotkania nie dosz³o10.

W dniach 8-18 lipca 1948 odby³o siê w Moskwie Zgromadzenie Doradcze
Przedstawicieli Koœcio³ów Prawos³awnych. Zwo³ano je w zwi¹zku z 500 rocz-
nic¹ autokefalii Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Przybyli przedstawiciele
wszystkich Koœcio³ów prawos³awnych z wyj¹tkiem Patriarchatu Jerozolimy oraz
Koœcio³ów Cypru i Finlandii. Reprezentanci Patriarchatu Konstantynopola i Ko-
œcio³a Grecji zachowali podczas obrad status obserwatora i nie g³osowali nad po-
dejmowanymi uchwa³ami.

Wœród wielu innych tematów rozwa¿ano tak¿e kwestiê udzia³u w ruchu eku-
menicznym. W wyniku obrad podjêto decyzjê, „by w odpowiedzi na zaproszenie
do uczestnictwa w Konferencji Amsterdamskiej w charakterze cz³onków – po-
wiadomiæ Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów, i¿ wszystkie narodowe Koœcio³y prawo-
s³awne, które uczestnicz¹ w tym spotkaniu, czuj¹ siê zmuszone odmówiæ udzia³u
w ruchu ekumenicznym w jego obecnej formie”11. W uzasadnieniu stwierdzono,

9 Das Glaubensgespräch der Kirchen. Die zweite Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung
abgehalten in Edinburg vom 3.-18. August 1937, Zollikon-Zürich 1940, s. 251nn.

10 J. A. Hebly, The Russians and the World Council of Churches, Belfast-Dublin-Ottawa 1978, s. 23n.
11 G.K.A. Bell, Die Königsherrschaft Jesu Christi. Die Geschichte des Ökumenischen Rates der Kirchen,

Hamburg-Bergstedt 1960, s. 66nn.
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¿e ruch ekumeniczny zrezygnowa³ z wysi³ków na rzecz jednoœci dogmatycznej
i skoncentrowa³ siê na zagadnieniach spo³ecznych i politycznych. Przedstawiciel
Patriarchatu Moskiewskiego przesy³aj¹c odpis tej decyzji sekretarzowi generalne-
mu ŒRK stwierdza³ jednoczeœnie: „Odmowa nie oznacza bynajmniej, ¿e w ogóle
nie interesujemy siê dzia³alnoœci¹ ruchu ekumenicznego (...) Tote¿ prosimy was o
sta³e informowanie nas o dzia³alnoœci Œwiatowej Rady Koœcio³ów”12.

Tak wiêc, w okresie narodzin ŒRK wspó³pracowa³y z t¹ organizacj¹ jedynie
patriarchaty Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy oraz Koœcio³y
Grecji i Cypru.

 Podczas I Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie (1948) prawos³awni, po-
dobnie jak na konferencjach w Lozannie (1927) i Edynburgu (1937) z³o¿yli spe-
cjalne oœwiadczenie. Metropolita Germanos stwierdzi³ w imieniu ca³ej delegacji:
„Zasadniczo musimy pozostawiæ naszym Koœcio³om decyzjê co do tego, kiedy
wypowiedz¹ siê na temat Œwiatowej Rady Koœcio³ów i jej celów”13. Innymi s³o-
wy, mia³o to oznaczaæ, ¿e prawos³awni jedynie tymczasowo uczestnicz¹ w pra-
cach Rady, a ostateczna decyzja zale¿eæ bêdzie od ca³ego prawos³awia.

I rzeczywiœcie, po roku 1948 niejednokrotnie wydawa³o siê, ¿e Koœcio³y pra-
wos³awne opuszcz¹ Radê. Jeœli do tego nie dosz³o, to du¿a w tym zas³uga do-
œwiadczonych prawos³awnych dzia³aczy ekumenicznych, zw³aszcza abp. Germa-
nosa, a tak¿e Athenagorasa, wybranego w tym czasie na stanowisko patriarchy
Konstantynopola. Ten ostatni mianowa³ w 1955 r. sta³ego przedstawiciela Patriar-
chatu w siedzibie Rady – w Genewie. Innym czynnikiem, który sk³oni³ Koœcio³y
prawos³awne do pozostania w Radzie, by³a deklaracja z Toronto (1950), która
wyjaœni³a, ¿e ŒRK nie wymaga od swych cz³onków jednolitego pojmowania Ko-
œcio³a; ¿e w Radzie jest miejsce zarówno dla tych Koœcio³ów, które winnych spo-
³ecznoœciach uznaj¹ rzeczywiste Koœcio³y, jak równie¿ dla tych, które tego nie
czyni¹. I wreszcie, trzecim wa¿nym momentem by³y praktyczne dowody solidar-
noœci, w postaci pomocy miêdzykoœcielnej, akcji pomocy dla uchodŸców itp.14.

Podczas II Zgromadzenia Ogólnego w Evanston (1954) delegacja prawos³aw-
na reprezentowa³a w sprawach dogmatycznych nadal nieustêpliwe stanowisko.
W przedstawionych oœwiadczeniach odcina³a siê od sformu³owañ doktrynalnych,
zawartych w niektórych dokumentach Zgromadzenia. Szczególnie ostro wypad³a
krytyka sprawozdania sekcji I, poœwiêconej jednoœci Koœcio³a. Konkluzja
oœwiadczenia brzmia³a nastêpuj¹co: „Jedynie œwiêty Koœció³ prawos³awny prze-
chowa³ w sposób pe³ny i nienaruszony wiarê powierzon¹ niegdyœ œwiêtym”15.

12 J. A. Hebly…, s. 46.
13 Die erste Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam vom 22. August bis 4.

September 1948, W.A. Visser ’t Hooft (red.), Genf 1948, s. 295.
14 W. A. Visser ’t Hooft, Die Welt war meine Gemeinde. Autobiographie, München 1972, s. 314n
15 The Orthodox Church in the Ecumenical Movement…, s. 91nn..



14

KAROL KARSKI

Prze³omowe znaczenie III Zgromadzenia Ogólnego
w New Delhi (1961)

Od roku 1948 przedstawiciele ŒRK starali siê utrzymywaæ kontakty z Rosyj-
skim Koœcio³em Prawos³awnym, informuj¹c Patriarchat Moskiewski o wszyst-
kich podejmowanych inicjatywach oraz przesy³aj¹c mu materia³y i dokumenty
z posiedzeñ i konferencji. Pierwszy bezpoœredni kontakt nast¹pi³ w roku 1952,
gdy na zaproszenie patriarchy Aleksego przebywa³ w ZSRR ks. Martin
Niemöller, czo³owy przedstawiciel Koœcio³a Ewangelickiego w RFN, a jedno-
czeœnie cz³onek Komitetu Naczelnego ŒRK16. Jego œladem posz³o wkrótce wie-
lu innych przywódców koœcielnych. Dziêki osobistym kontaktom i rozleg³ej ko-
respondencji w 1958 r. dosz³o w Utrechcie do pierwszego oficjalnego spotkania
przedstawicieli ŒRK i Patriarchatu Moskiewskiego. We wspólnym komunikacie
delegaci rosyjscy zobowi¹zali siê powiadomiæ Patriarchatu Moskiewski i
wszystkie Koœcio³y, które w 1948 r. uczestniczy³y w Konferencji Moskiewskiej,
¿e stanowisko prawos³awia daje siê w pe³ni pogodziæ ”z zasadami ruchu eku-
menicznego”17.

Komitet Naczelny ŒRK, zebrawszy siê wkrótce potem w Nyborgu (Dania),
postanowi³ zapraszaæ na przysz³e swoje posiedzenia obserwatorów z Rosyjskiego
Koœcio³a Prawos³awnego. W po³owie 1959 r. dwaj przedstawiciele Patriarchatu
Moskiewskiego przebywali przez trzy tygodnie w Genewie jako goœcie Sekreta-
riatu Generalnego ŒRK. W sierpniu tego samego roku obaj wziêli udzia³ – jako
obserwatorzy – w posiedzeniu Komitetu Naczelnego na wyspie Rodos. By³o to
pierwsze spotkanie tego gremium w kraju o tradycji prawos³awnej. G³ównym te-
matem obrad by³o „Znaczenie tradycji wschodnich i zachodnich dla chrzeœcijañ-
stwa”18.

W grudniu 1959 r. 5-osobowa delegacja ŒRK pod przewodnictwem W.A. Vis-
ser ‘t Hoofta uda³a siê do Zwi¹zku Radzieckiego. Przedstawicielom Rady stwo-
rzono mo¿liwoœæ zapoznania siê z ¿yciem i dzia³alnoœci¹ Koœcio³a rosyjskiego.
W przemówieniu po¿egnalnym patriarcha Aleksy wyrazi³ ¿yczenie, by miêdzy
jego Koœcio³em a innymi Koœcio³ami nawi¹za³y siê bliskie stosunki. Pó³tora roku
póŸniej, 11 kwietnia 1961 r. patriarcha, w imieniu Rosyjskiego Koœcio³a Prawo-
s³awnego, zg³osi³ wniosek o przyjêcie do ŒRK19.

16 J. A. Hebly…, s. 57n.
17 Tam¿e, s. 87nn; por. W. A. Visser ’t Hooft..., s. 321.
18 World Council of Churches. Minutes and Reports of the Twelfth Meeting of the Central Committee in

Rhodos (Greece), Geneva 1959, s. 72 i 208.
19 World Council of Churches. Minutes and Reports of the Thirteenth Meeting of the Central Committee

in St. Andrews (Scotland), Geneva 1960, s. 101.
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W III Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w New Delhi (1961) uczestniczy³a
16-osobowa delegacja Patriarchatu Moskiewskiego. Po g³osowaniu, które przyt³a-
czaj¹c¹ wiêkszoœci¹ g³osów wypowiedzia³o siê na rzecz przyjêcia w poczet
cz³onków ŒRK Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, Polskiego Autokefaliczne-
go Koœcio³a Prawos³awnego, Rumuñskiego Koœcio³a Prawos³awnego i Bu³gar-
skiego Koœcio³a Prawos³awnego, g³os zabra³ przedstawiciel Patriarchatu Konstan-
tynopola, który da³ wyraz przekonaniu, ¿e od tej chwili „poselstwo chrzeœcijañ-
stwa prawos³awnego bêdzie lepiej s³yszalne w ca³ym œwiecie chrzeœcijañskim, a
jego testament i dziedzictwo, wysoko cenione przez wszystkich, wyjdzie te¿
wszystkim na po¿ytek”20.

Tym razem prawos³awni zrezygnowali z przedstawienia na plenum swojego
oddzielnego stanowiska w ró¿nych kwestiach. Zadowolili siê wyra¿eniem swo-
jej opinii w dyskusjach prowadzonych w sekcjach. W sekcji, która zajmowa³a
siê problemem jednoœci, stwierdzili: „Koœció³ prawos³awny nie jest wyznaniem
jednym z wielu, jednym wœród wielu. Dla prawos³awnych Koœció³ prawos³aw-
ny jest po prostu Koœcio³em. Koœció³ prawos³awny zdaje sobie sprawê i jest
œwiadomy tego, ¿e jego struktura wewnêtrzna i nauczanie jest identyczne z apo-
stolskim poselstwem (kerygma) i tradycj¹ starego, nie podzielonego Koœcio³a
(...) Podzielone denominacje mog¹ odzyskaæ jednoœæ przez powrót do wspólnej
przesz³oœci (...) Koœció³ prawos³awny wyra¿a gotowoœæ uczestniczenia w tej
wspólnej pracy jako œwiadek, który przechowa³ nienaruszony depozyt wiary i
tradycji apostolskiej”21.

G³ówna zas³uga przedstawicieli Koœcio³ów prawos³awnych na III Zgroma-
dzeniu Ogólnym polega³a na tym, ¿e w istotny sposób przyczynili siê do
uchwalenia nowej „bazy dogmatycznej”, formu³y jednoœci i dokumentu o pro-
zelityzmie.

Wspó³pracê prawos³awia z ŒRK w latach 1948-1961 najlepiej charakteryzuje
liczebny udzia³ delegatów prawos³awnych w zgromadzeniach ogólnych. I tak,
w Amsterdamie: na ogó³em 351 delegatów by³o tylko 13 prawos³awnych,
w Evanston: na 502 delegatów – 30 prawos³awnych, w New Delhi: na 577 dele-
gatów – 64. Po akcie przyjêcia czterech Koœcio³ów z Europy Wschodniej liczba
delegatów wzros³a do 100.

W interesuj¹cym nas okresie prawos³awni mieli te¿ zawsze swego przedstawi-
ciela w 6-osobowym Prezydium ŒRK. Prezydentami Rady byli kolejno: od 1948-
1951 – abp Germanos, od 1951-1954 – abp Athenagoras z Tiatyry, od 1954-1958
– abp Michael z USA. Pierwszy i trzeci zmarli przed wygaœniêciem kadencji.
W New Delhi prezydentem wybrano abp. Jakovosa z USA.

20 Neu-Delhi 1961. Dokumentarbericht über die Dritte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der
Kirchen, W. A. Visser ’ t Hooft (red.), Stuttgart 1962, s. 74.

21 The Orthodox Church in the Ecumenical Movement…, s. 98n.
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W rok po New Delhi do ŒRK przyst¹pi³ Koœció³ Prawos³awny Gruzji. Gdy
w 1965 r. dokonano przyjêcia Koœcio³a Prawos³awnego Serbii, a w 1966 r. – Ko-
œcio³a Prawos³awnego Czechos³owacji, w ŒRK reprezentowane by³o praktycznie
ca³e prawos³awie.

Miêdzy zgromadzeniami w New Delhi (1961)
a Vancouver (1983) – owocne
a zarazem trudne partnerstwo

Po III Zgromadzeniu Ogólnym kontakty miêdzy ŒRK a prawos³awiem –
zw³aszcza rosyjskim – powa¿nie siê wzmocni³y. Na zaproszenie Patriarchatu Mo-
skiewskiego, w 1964 r. obradowa³ w Odessie Komitet Wykonawczy Rady, a
w 1966 r. odby³o siê w Zagorsku posiedzenie Komitetu Roboczego Komisji Wia-
ra i Ustrój Koœcio³a. Wzorem Patriarchatu Konstantynopola, Patriarchat Mo-
skiewski ustanowi³ w 1962 r. swoje przedstawicielstwo w ŒRK. Dziêki swoim
przedstawicielstwom dwa najpowa¿niejsze oœrodki prawos³awia uzyska³y bezpo-
œredni wgl¹d w pracê wszystkich organów Rady.

Wa¿nym elementem wspó³pracy sta³y siê równie¿ wizyty sk³adane przez
zwierzchników prawos³awnych w Genewie. W siedzibie Rady goszczono w la-
tach szeœædziesi¹tych miêdzy innymi patriarchów: Konstantynopola, Moskwy,
Bukaresztu i Belgradu. Patriarcha serbski German zosta³ wybrany przez IV Zgro-
madzenie Ogólne w Uppsali (1968) w sk³ad 6-osobowego Prezydium Rady. Po-
dobnie sekretarze generalni i inni czo³owi przedstawiciele Rady niejednokrotnie
odwiedzali g³ówne oœrodki prawos³awia.

Kierownik Wydzia³u Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego, metropolita
Nikodem przemawiaj¹c na IV Zgromadzeniu Ogólnym w Uppsali, dokona³ pod-
sumowania 7-letniej wspó³pracy z ŒRK. Stwierdzi³, ¿e przyst¹pienie Koœcio³a ro-
syjskiego i innych Koœcio³ów prawos³awnych do Rady nie mia³o i nie ma ¿adnej
jakoœci eklezjalnej. Tak¹ jakoœci¹ nie jest zreszt¹ ani ruch ekumeniczny, ani Rada,
ani sztab genewski. Metropolita stwierdzi³ dos³ownie: „Dla œwiadomoœci prawo-
s³awnej by³o oczywiste od samego pocz¹tku, ¿e wspó³praca w Œwiatowej Radzie
Koœcio³ów (...) oznaczaæ bêdzie nieuniknione zanurzenie siê w sferze protestanty-
zmu i (...) pewien wariant kenosis (...) Ten stan rzeczy przestanie istnieæ dopiero
wówczas, gdy wszystkie Koœcio³y chrzeœcijañskie osi¹gn¹ jednomyœlnoœæ w wy-
znawaniu wiary, tzn. gdy wiara wszystkich Koœcio³ów – cz³onków Œwiatowej
Rady Koœcio³ów – bêdzie zgodna z wiar¹ pierwotnego, nie podzielonego Koœcio-
³a, przy czym ich prawowiernoœæ lub, jeœli wolicie, ich ortodoksja nie musi ko-
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niecznie pokrywaæ siê z ortodoksj¹ tego lub innego Koœcio³a lokalnego, w tym
tak¿e z ortodoksj¹ Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego”22.

Po Uppsali dzia³alnoœæ ŒRK zaczê³a siê spotykaæ z coraz ostrzejsz¹ krytyk¹
prawos³awia. Jego przedstawiciele zarzucali Radzie, ¿e zbytnio zaanga¿owa³a siê
w problemy wspó³czesnego œwiata kosztem pracy teologicznej zbli¿aj¹cej Ko-
œcio³y do upragnionej jednoœci. Kryzys w stosunkach prawos³awia z Rad¹ sta³ siê
ewidentny w 1973 r., kiedy to ukaza³y siê trzy dokumenty: encyklika Amerykañ-
skiego Koœcio³a Prawos³awnego, orêdzia patriarchy moskiewskiego Pimena i pa-
triarchy Konstantynopola Dimitriosa I do ŒRK.

Encyklika odrzuca³a wszelkie anga¿owanie siê Koœcio³a lub ruchu ekumenicznego
w sprawy tego œwiata, gdy¿ z punktu widzenia chrzeœcijañstwa prawos³awnego nie
ma ono ¿adnego znaczenia „dla chrzeœcijañskiej jednoœci i jednoœci Koœcio³ów chrze-
œcijañskiej”23. Orêdzie patriarchy Pimena skoncentrowa³o swoj¹ krytykê na uchwa-
³ach Œwiatowej Konferencji Misyjnej, która na prze³omie 1972 i 1973 roku odby³a siê
w Bangkoku (Tajlandia). Apelowa³o do ŒRK, aby sprzeciwi³a siê fa³szywemu pojêciu
zbawienia. „U wielu chrzeœcijan – pisa³ Pimen – którym droga jest tradycja dawnego
Koœcio³a, po³o¿enie nacisku prawie wy³¹cznie na wymiar poziomy zbawienia mo¿e
wywo³aæ wra¿enie, ¿e wspó³czesny ekumenizm ka¿e wstydziæ siê g³oszenia Chrystu-
sa ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego, mocy i m¹droœci Bo¿ej”24. W podobnym
duchu wypowiedzia³ siê Dimitrios I. Wyra¿a³ on przekonanie, ¿e przyczyn¹ powsta³e-
go kryzysu jest fakt jednostronnego skupiania uwagi na problemach tego œwiata przez
ŒRK. Natomiast jego zdaniem, Rada jest i powinna pozostaæ „rad¹ Koœcio³ów”, i
„jako taka powinna s³u¿yæ Koœcio³om i wspieraæ ich wysi³ki na rzecz jednoœci i roz-
woju wspó³pracy obejmuj¹cej ca³¹ ludzkoœæ”25.

Krytyka obu patriarchów uwypukli³a pewien stan kryzysu, w jakim znalaz³a siê
Rada. Jej oficjalni przedstawiciele, odpowiadaj¹c na orêdzia, stwierdzili, ¿e kryzys
mo¿na jedynie przezwyciê¿yæ na drodze dialogu. I rzeczywiœcie, w latach 1974-
1975 odby³o siê kilka specjalnych konsultacji przygotowawczych do V Zgromadze-
nia Ogólnego z udzia³em przedstawicieli ró¿nych autokefalicznych Koœcio³ów pra-
wos³awnych. By³y one poœwiêcone nastêpuj¹cej tematyce: koncepcja jednoœci a
modele zjednoczenia, wyznawanie Chrystusa dzisiaj, wyznawanie Jezusa Chrystusa
poprzez ¿ycie liturgiczne, walka o sprawiedliwoœæ a jednoœæ Koœcio³a26.

22 Metropolitan Nikodim, The Russian Orthodox Church and the Ecumenical Movement, “The
Ecumenical Review” 1969 nr 2, s. 116nn.

23 W. Hryniewicz, Prawos³awna encyklika o jednoœci i ekumenizmie (USA – 1973), „Znak” 1975 nr 253,
s. 846nn.; W. de Vries, Orthodoxie und ökumenische Bewegung, “Stimmen der Zeit” Freiburg 1974 nr 10,
s. 663nn.

24 Cyt. za: “¯ycie i Myœl” 1974 nr 3, s. 138nn.
25 Tam¿e, s. 134nn.
26 W. Hryniewicz, Wyznawanie Chrystusa dzisiaj a jednoœæ Koœcio³a. Prawos³awny wk³ad do refleksji

ekumenicznej ostatnich lat, „Znak” 1976 nr 270, s. 1573.
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W V Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w Nairobi (1975) poszczególne Koœcio³y
prawos³awne, w liczbie 13, by³y reprezentowane liczniej ni¿ kiedykolwiek przed-
tem. Udzia³ prawos³awnych w obradach by³ znacz¹cy i owocny. Chocia¿ repre-
zentowali ró¿ne Koœcio³y narodowe, to jednak wystêpowali jako jeden Koœció³
Prawos³awny, który zachowa³ jednoœæ wiary i kultu z Koœcio³em pierwszych stu-
leci. Spoœród siedmiu referatów plenarnych, jeden, zatytu³owany „Jednoœæ
chrzeœcijan”, zosta³ wyg³oszony przez prawos³awnego referenta, archimandrytê
Cyrille Argenti. Wp³yw prawos³awnych w obradach w Nairobi siêga³ a¿ do for-
mu³owania sprawozdañ ró¿nych sekcji i innych gremiów. Teologiczny charakter
niektórych z tych sprawozdañ by³ niemal wy³¹czn¹ zas³ug¹ nieugiêtej postawy
delegatów prawos³awnych27.

Mimo to w Nairobi pojawi³y siê pewne zjawiska, które zaniepokoi³y delegacjê
prawos³awn¹. Jednym z nich by³o pomniejszenie liczby przedstawicieli tej trady-
cji w Komitecie Naczelnym na rzecz reprezentantów nowych Koœcio³ów cz³on-
kowskich, anglikañskich i protestanckich, z krajów Trzeciego Œwiata. Prawos³aw-
ni zwracali uwagê, ¿e b³êdem ŒRK jest traktowanie ka¿dego Koœcio³a na równi
jako jednostki administracyjnej. Uwa¿ali, ¿e powinno siê liczyæ nie mechanicznie
liczbê cz³onków pojedynczych Koœcio³ów, ale iloœæ nagromadzonego w nich do-
œwiadczenia duchowego wypróbowanego przez wieki. ¯alili siê, ¿e z tym w³aœnie
nikt we wspó³czesnym ruchu ekumenicznym siê nie liczy, tak ¿e „g³os delegatów
prawos³awnych coraz bardziej siê roztapia w g³osach coraz wiêkszej liczby dele-
gatów z Koœcio³ów protestanckich”28.

Trzy miesi¹ce po zakoñczeniu obrad Œwiêty Synod Rosyjskiego Koœcio³a Pra-
wos³awnego wystosowa³ do ŒRK pismo, w którym m. in. wypowiada³ siê z dez-
aprobat¹ o postêpowaniu tych, którzy w Nairobi krytykowali prawos³awnych
za to, ¿e nie praktykuj¹ interkomunii. Pismo Synodu przypomina³o, ¿e pierwszo-
rzêdnym celem ruchu ekumenicznego jest poszukiwanie jednoœci w wierze. Prze-
strzega³o przed niebezpieczeñstwem przypisywania Radzie statusu jakiegoœ
„ponad-Koœcio³a”, niezale¿nego znaczenia eklezjologicznego lub pewnej roli
profetycznej, która mia³aby sprawiæ, i¿ jedno z nastêpnych zgromadzeñ ogól-
nych bêdzie mog³o staæ siê prawdziwym, powszechnym soborem wszystkich
chrzeœcijan29.

Ostra krytyka Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Bangkoku (1972/73) ze stro-
ny prawos³awia sprawi³a, ¿e po Nairobi (1975) zasz³a potrzeba œciœlejszego

27 Ch. Zaphiris, Die Teilnahme der orthodoxen Kirche an der Fünften Vollversammlung des
Ökumenischen Rates der Kirchen in Nairobi, “Ökumenische Rundschau“ 1976 nr 2, s. 272nn;
W. Hryniewicz, Prawos³awni o Nairobi, „WiêŸ“ 1977 nr 1, s. 25.

28 Por. Refleksje z Nairobi – rozmowa z delegatem Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego
ks. prof. dr. Jerzym Klingerem, „¯ycie i Myœl” 1976 nr 4, s. 9nn.

29 Polski przek³ad tego dokumentu zamieœci³ “Biuletyn Ekumeniczny” (Komisji Episkopatu
ds. Ekumenizmu), Warszawa1976 nr 4, s. 9nn.
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wci¹gniêcia jego przedstawicieli do decydowania w sprawach misyjnych.
W tym celu w ramach Komisji do Spraw Misji Œwiatowej i Ewangelizacji
utworzono osobny referat ds. studiów i stosunków z prawos³awiem, na którego
czele stan¹³ znany teolog rumuñski Ion Bria. W jednej ze swoich publikacji ob-
jaœni³ on, dlaczego misja stanowi problem dla prawos³awnych. „Zbyt czêsto
s³owo >misja< – pisa³ – oznacza³o ekspansjê nieprawos³awnych towarzystw
misyjnych na tradycyjne prawos³awne tereny w celu nawrócenia prawos³aw-
nych (...) Jest to sta³e Ÿród³o napiêæ miêdzy chrzeœcijanami (...) >Misja ze-
wnêtrzna< oznacza po prostu wiarê nieprawos³awn¹, a katolicka lub protestanc-
ka stacja misyjna, która pracuje na terenie prawos³awnym, uwa¿ana jest przez
prawos³awnych za sprzecznoœæ eklezjologiczn¹”30.

Miêdzy zgromadzeniami w Nairobi (1975) a Vancouver (1983) Bria pracowa³
z prawos³awnymi nad wyra¿eniem misji w³asnymi pojêciami. Podczas organizo-
wanych konsultacji uwaga koncentrowa³a siê na ponownym odkryciu Koœcio³a
jako wspólnoty wyznaj¹cej, której wyznanie wiary manifestuje siê w udziale ca-
³ego ludu Bo¿ego w uroczystoœci eucharystycznej oraz w „liturgii po liturgii”.
Przez to ostatnie pojêcie rozumiano zobowi¹zanie chrzeœcijan do zaanga¿owania
w sprawy tego œwiata. Wa¿nym wydarzeniem by³o opublikowanie, w 1980 r.,
ksi¹¿ki, która prezentowa³a nie tylko aktualn¹ sytuacjê misyjn¹ Koœcio³ów pra-
wos³awnych – Koœcio³ów, które ¿yj¹ w ró¿nym kontekœcie kulturowym i poli-
tycznym – lecz tak¿e sformu³owania, które mo¿na by nazwaæ „now¹ misjolo-
giczn¹ definicj¹ w³asn¹ prawos³awia”31.

Generalnie po Nairobi prawos³awne uczestnictwo w ¿yciu ŒRK uleg³o inten-
syfikacji, wk³ad Koœcio³ów tej tradycji do ruchu ekumenicznego sta³ siê bar-
dziej dynamiczny i twórczy. Œwiadcz¹ o tym liczne konsultacje, jakie Koœcio³y
prawos³awne przeprowadzi³y we wspó³pracy z ŒRK, a poœwiêcone zarówno ak-
tualnym jak i centralnym tematom teologicznym: kobiety prawos³awne – ich
rola i uczestnictwo w ¿yciu Koœcio³a prawos³awnego (Agapia, Rumunia, wrze-
sieñ 1976); rola i miejsce Biblii w liturgicznym i duchowym ¿yciu Koœcio³a
prawos³awnego (Praga, wrzesieñ 1977); ekumeniczny charakter prawos³awnego
œwiadectwa (Uusi Valamo, Finlandia, wrzesieñ 1977); prawos³awne wychowa-
nie teologiczne dla ¿ycia i œwiadectwa Koœcio³a (Bazylea, lipiec 1978);
„PrzyjdŸ Królestwo Twoje” – prawos³awny wk³ad do tematu Œwiatowej Konfe-
rencji Misyjnej w Melbourne (Pary¿, wrzesieñ 1978); prawos³awna droga do
diakonii (Kreta, listopad 1978); miejsce ¿ycia monastycznego w œwiadectwie
Koœcio³a dziœ (Klasztor Amba Bishoy, Egipt, kwiecieñ 1979); kazanie i naucza-
nie wiary chrzeœcijañskiej dziœ (Klasztor Zica, Jugos³awia, wrzesieñ 1980);
uczestnictwo prawos³awne w pracy ŒRK (Sofia, maj 1981); „Jezus Chrystus –

30 L. Howell, Acting in Faith. The World Council of Churches since 1975, Geneva 1982, s. 25.
31 Martyria, Mission: the Witness of the Orthodox Churches today, I. Bria (red.), Geneva 1980.
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¿yciem œwiata” – prawos³awny wk³ad do tematu VI Zgromadzenia Ogólnego
ŒRK w Vancouver 1983 (Damaszek, luty 1982); sprawiedliwy rozwój ku pe³ni
¿ycia – wk³ad prawos³awny (Kijów, lipiec 1982)32.

Konferencje ogólnoprawos³awne i przedsoborowe

Istotne znaczenie dla pog³êbienia wspólnoty i opracowania wspólnego stano-
wiska wobec ruchu ekumenicznego i dialogu z przedstawicielami ró¿nych trady-
cji mia³y zainicjowane przez patriarchê Athenagorasa konferencje ogólnoprawo-
s³awne. Trzy pierwsze (1961, 1963, 1964) odby³y siê na wyspie Rodos, czwarta
w centrum prawos³awnym w Chambésy k. Genewy (1968). Ostatnia z wymienio-
nych konferencji uœciœli³a tematykê przygotowywanego Soboru Ogólnoprawo-
s³awnego, uchwali³a zorganizowanie serii konferencji przedsoborowych oraz po-
wo³a³a Miêdzyprawos³awn¹ Komisjê Przygotowawcz¹ do Soboru. W 1976, 1982
i 1986 odby³y siê w Chambésy Ogólnoprawos³awne Konferencje Przedsoborowe.
Dla naszych rozwa¿añ istotna by³a ostatnia z nich, gdy¿ opracowa³a i opubliko-
wa³a dokumenty poœwiêcone stosunkom Koœcio³a Prawos³awnego z ca³ym œwia-
tem chrzeœcijañskim oraz jego podejœciu do ruchu ekumenicznego33 .

Drugi z wymienionych dokumentów mówi o Œwiatowej Radzie Koœcio³ów
jako jednym z g³ównych organów wspó³czesnego ruchu ekumenicznego i dobrze
funkcjonuj¹cej instytucji. Jednoczeœnie podkreœla, ¿e Koœció³ Prawos³awny,
mimo uczestnictwa w ŒRK, jest nadal wierny swej eklezjologii, to¿samoœci swej
struktury wewnêtrznej i dogmatowi o nie podzielonym Koœciele. W ¿adnym wy-
padku nie akceptuje idei „równoœci wyznañ”; nie mo¿e te¿ zaaprobowaæ jednoœci
Koœcio³ów jako jakiejœ adaptacji miêdzywyznaniowej. Dlatego te¿ jednoœæ, do
której d¹¿y ŒRK, nie mo¿e byæ tylko rezultatem uzgodnieñ teologicznych. „Bóg
wzywa wszystkich chrzeœcijan do jednoœci w wierze takiej, jak¹ prze¿ywa siê
w Koœciele prawos³awnym w sakramentach i tradycji”34.

Tekst konwergencji w sprawie „Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchowne-
go” Komisji „Wiara i Ustrój” ŒRK, opracowany i przyjêty w Limie (1982) przy
czynnym wspó³udziale równie¿ teologów prawos³awnych, jest wprawdzie „wa¿-
nym krokiem w historii ruchu ekumenicznego”, lecz „w wielu zasadniczych
punktach nie odzwierciedla wiary Koœcio³a Prawos³awnego”. Koœcio³y prawo-

32 Orientierung Ökumene – ein Handbuch, H.-M. Moderow, Matthias Sens (red.), Berlin 1987, 2 wyd., s. 187.
33 Oba teksty zosta³y zamieszczone w SiDE1987 nr 4, s. 63-71.
34 Tam¿e, s. 69.
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s³awne wysoko oceniaj¹ w omawianym dokumencie „wielowymiarow¹ dzia³al-
noœæ ŒRK” w dziedzinie ewangelizacji, diakonii, opieki zdrowotnej, kszta³cenia
teologicznego, dialogu miêdzyreligijnego, walki z rasizmem, popierania idea³ów
pokoju i sprawiedliwoœci, gdy¿ odpowiada ona „dzisiejszym potrzebom Koœcio³a
i œwiata, a ponadto stwarza sposobnoœæ do wspólnego dawania œwiadectwa i
wspólnego dzia³ania”35.

Dokument „Koœció³ Prawos³awny a ruch ekumeniczny” stwierdza³, ¿e na
VI Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w Vancouver (1983) otwar³y siê nowe perspek-
tywy dla szerszego uczestnictwa prawos³awia w pracach Rady. Podjêta tam próba
zapewnienia równowagi miêdzy spo³ecznymi a teologicznymi zadaniami Rady
ukaza³a nowe drogi, jakimi prawos³awna myœl teologiczna mo¿e wkroczyæ
w ¿ycie i dzia³alnoœæ ŒRK. Dokument ostrzega³ jednoczeœnie, ¿e „istotne œwia-
dectwo i szczególny wk³ad prawos³awia mog¹ jednak ulec os³abieniu, jeœli
w ³onie ŒRK nie zostan¹ stworzone niezbêdne warunki, które umo¿liwi¹ Koœcio-
³om prawos³awnym, na gruncie ich w³asnej to¿samoœci eklezjologicznej i zgodnie
z ich w³asnym sposobem myœlenia, dzia³anie na p³aszczyŸnie równoœci z innymi
cz³onkami ŒRK”.

W powy¿szym kontekœcie zwracano uwagê, i¿ struktura i regulamin ŒRK czê-
sto uniemo¿liwiaj¹ prawos³awnym partnerskie wspó³dzia³anie. Wyra¿ano te¿ za-
troskanie w zwi¹zku z nieustannym rozszerzaniem siê ŒRK przez przyjmowanie
na cz³onków ró¿nych wspólnot chrzeœcijañskich. „W dalszej perspektywie taki
rozwój sytuacji pomniejszy obecnoœæ prawos³awn¹ w ró¿nych administracyjnych
i doradczych organach ŒRK i bêdzie oddzia³ywaæ niekorzystnie na zdrowy dialog
ekumeniczny w ³onie Rady”. Trzeba wiêc wprowadziæ nowe uregulowania, aby
„Koœcio³y prawos³awne mog³y sk³adaæ œwiadectwo i wnosiæ wk³ad teologiczny,
jak tego od nich oczekuje ŒRK”36.

W tym samym 1986 roku, w którym obradowa³a Trzecia Ogólnoprawos³awna
Konferencja Przedsoborowa, Patriarchat Konstantynopola og³osi³ swoje stanowi-
sko wobec dokumenty z Limy37 . Mimo pozytywnego przyjêcia tego tekstu jako
„cennego owocu prac Komisji Wiara i Ustrój ŒRK”, Patriarchat stwierdzi³, ¿e
dokument w sprawie „Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego” zdecydo-
wanie k³óci siê ze „wspóln¹ i jednolit¹ wiar¹ i tradycj¹ Jednego, Œwiêtego, Kato-
lickiego i Apostolskiego Koœcio³a, Koœcio³a wyznañ i wiary, ekumenicznych Sy-
nodów i Ojców, do to¿samoœci z którym poczuwa siê nasz Prawos³awny Ko-
œció³”. Wœród s³abych stron tekstu stanowisko wymienia³o to, ¿e „nie wykazuje
on ¿adnej niezawodnej eklezjologicznej podstawy, która pe³ni³aby rolê klucza

35 Tam¿e, s. 69n.
36 Tam¿e, s. 70.
37 Recepcja dokumentów z Limy: Stanowisko Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola, SiDE

1987nr 4, s. 45-50.
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trzymaj¹cego razem i harmonizuj¹cego jego poszczególne elementy”. Tote¿ ze
wzglêdu na zasadnicze eklezjologiczne braki dokument z Limy „nie kwalifikuje
siê w ¿aden sposób do wyzyskania go w katechezie i kulcie Koœcio³a Konstanty-
nopolitañskiego”. W konkluzji stwierdzono, ¿e jest on tekstem nastawionym na
ukazanie „zbie¿noœci pogl¹dów”, lecz pozbawionym eklezjologicznych za³o¿eñ.

Prawos³awie a ekumenia po upadku komunizmu

Podczas VII Zgromadzenia Ogólnego w Canberze (1991) Koœcio³y prawo-
s³awne skrytykowa³y ostro reprezentowan¹ na nim feministyczn¹ teologiê Ducha
Œwiêtego, której g³ówn¹ rzeczniczk¹ by³a koreañska teolog protestancka Chung
Hyun Kyung. Poza tym szereg celebrowanych w Canberze nabo¿eñstw ocenili
jako religijny synkretyzm. W rezultacie pojawi³ siê postulat gruntownego zrewi-
dowania dotychczasowego cz³onkostwa w Radzie38.

Nowy patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I, wybrany na to stanowisko nie-
d³ugo po Zgromadzeniu Ogólnym, dostrzegaj¹c pogarszaj¹ce siê po upadku ko-
munizmu stosunki ekumeniczne pomiêdzy Wschodem i Zachodem, zwo³a³ w po-
³owie marca 1992 r. w Stambule konsultacjê zwierzchników patriarchatów oraz
lokalnych, autokefalicznych i autonomicznych, Koœcio³ów prawos³awnych. Orê-
dzie, opublikowane na zakoñczenie spotkania, zwróci³o uwagê na g³ówne proble-
my, z jakimi w owym momencie historycznym by³y konfrontowane Koœcio³y pra-
wos³awne39.

W pierwszej kolejnoœci zwierzchnicy zwracali uwagê na zagro¿enie jednoœci
prawos³awia przez grupy schizmatyckie i zobowi¹zywali siê wzajemnie do potê-
piania takich grup i unikania wszelkiej wspólnoty z nimi. Nastêpnie dawali wyraz
rozczarowaniu, ¿e po za³amaniu siê rz¹dów komunistycznych, które „w sposób
tak bardzo bolesny przeœladowa³y i drêczy³y wiele Koœcio³ów prawos³awnych”,
oczekiwali braterskiego wsparcia lub przynajmniej zrozumienia dla ich tragicznej
sytuacji finansowej i pastoralnej, która wytworzy³a siê po 50 lub nawet 70 latach
bezwzglêdnych przeœladowañ. Zamiast tego kraje tradycyjnie prawos³awne uzna-
no za „tereny misyjne”. W kontekœcie tym zwierzchnicy potêpili szczególnie

38 Tam¿e, s. 121; por. Przemyœlenia uczestników prawos³awnych skierowane do VII Zgromadzenia
Ogólnego, w: Im Zeichen des Heiligen Geistes. Offizieller Bericht der Siebten Vollversammlung des
Ökumenischen Rates der Kirchen, 7. bis 20. Februar 1991 in Canberra/Australien, W. Müller-Römheld
(red.), Frankfurt M. 1991, s. 280-282.

39 Por. Spotkanie zwierzchników Koœcio³ów prawos³awnych, Stambu³, Fanar, 13-15 marca 1992:
Orêdzie, SiDE 1992 nr 2, s. 108-111.
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dzia³alnoœæ zwi¹zanych z Koœcio³em Rzymu unitów, a tak¿e pewnych fundamen-
talistów protestanckich.

Nawi¹zuj¹c do uczestnictwa swoich Koœcio³ów w pracach Œwiatowej Rady
Koœcio³ów, prawos³awni zwierzchnicy odrzucili zdecydowanie „pewne najnow-
sze tendencje wystêpuj¹ce w ruchu ekumenicznym, jak dopuszczanie kobiet do
urzêdu kap³añskiego lub u¿ywanie inkluzywnego jêzyka w odniesieniu do Boga,
gdy¿ s¹ one powa¿n¹ przeszkod¹ w przywróceniu jednoœci”.

Konsultacja zwierzchników prawos³awnych w Stambule nie by³a w stanie za-
pobiec polaryzacji postaw w niektórych Koœcio³ach prawos³awnych w by³ych
pañstwach komunistycznych. W Gruzji ujawni³ siê antyekumeniczny nurt nacjo-
nalistyczny, który sta³ siê powa¿nym zagro¿eniem dla jednoœci tamtejszego Ko-
œcio³a prawos³awnego. Nie chc¹c dopuœciæ do roz³amu, kierownictwo Koœcio³a
podjê³o w maju 1997 r. decyzjê w sprawie wyst¹pienia z ŒRK. Schizma koœcielna
w Bu³garii, powsta³a na tle sporów wokó³ kolaborowania czêœci hierarchów
z w³adz¹ komunistyczn¹, by³a jednym z powodów, ¿e równie¿ tamtejszy Koœció³
prawos³awny postanowi³ w 1998 r. zrezygnowaæ z cz³onkostwa w Radzie. Ofi-
cjalnie przedstawiciele Koœcio³a bu³garskiego uzasadniali swój krok tym, ¿e ich
cz³onkostwo w ŒRK „nie doprowadzi³o do ¿adnych zadowalaj¹cych postêpów
w multilateranym dialogu teologicznym”.

Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bart³omiej I, pragn¹c przedyskuto-
waæ z reprezentantami Koœcio³ów prawos³awnych wspóln¹ liniê postêpowania
podczas VIII Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Harare, zwo³a³ na prze³omie
kwietnia i maja 1998 r. spotkanie w Salonikach. W komunikacie, wydanym po
zakoñczeniu obrad40 , mo¿na by³o przeczytaæ, ¿e wszyscy delegaci wyrazili
swoje opinie na temat stosunku do ruchu ekumenicznego, a w sposób szczegól-
ny do Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Przeanalizowali oni tak¿e swoj¹ ocenê za-
sadniczych problemów, przed którymi stoi ruch ekumeniczny i ŒRK. „Delegaci
– czytamy w komunikacie – jednomyœlnie potêpili schizmatyckie i inne ekstre-
mistyczne grupy istniej¹ce w lokalnych Koœcio³ach prawos³awnych, które, po-
s³uguj¹c siê zagadnieniami dotycz¹cymi ekumenizmu, krytykuj¹ zwierzchni-
ków Koœcio³ów oraz podwa¿aj¹ ich autorytet. Usi³uj¹ one w ten sposób dopro-
wadziæ do podzia³ów i schizm w Koœciele”. Delegaci jednomyœlnie
wypowiedzieli siê za udzia³em prawos³awia w ró¿norakich formach wspó³pracy
miêdzy wyznaniami chrzeœcijañskimi.

Jednoczeœnie uczestnicy spotkania dali wyraz dezaprobacie, i¿ „podczas wielu
spotkañ ŒRK cz³onkowie Koœcio³ów prawos³awnych zmuszani byli do uczestni-
czenia w dyskusjach nad zagadnieniami, które s¹ ca³kowicie obce ich tradycji”.

40 Por. Spotkanie Koœcio³ów prawos³awnych na temat: “Ocena nowych faktów w relacjach pomiêdzy
prawos³awiem i ruchem ekumenicznym, Saloniki, Grecja, 29 kwietnia – 2 maja 1998: Komunikat, SiDE 1999
nr 1, s. 123-125.
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Komunikat przypomina³, ¿e na VII Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w Canberze
(1991), podczas obrad Komitetu Naczelnego w Genewie (1992), jak i w ramach
kolejnych spotkañ, delegaci Koœcio³ów prawos³awnych zajêli zdecydowanie ne-
gatywne stanowisko wobec interkomunii z przedstawicielami innych Koœcio³ów,
pos³ugiwania siê jêzykiem „inkluzywnym”, ordynacji kobiet, praw tych, których
okreœla siê jako „mniejszoœci seksualne” i pewnych tendencji zwi¹zanych z syn-
kretyzmem religijnym. „Oœwiadczenia przedstawicieli Koœcio³ów prawos³awnych
na ten tematy by³y zawsze uwa¿ane za glosy mniejszoœci i jako takie nie mog³y
wp³ywaæ na ogólny etos ŒRK”.

Jednak uczestnicy spotkania w Salonikach zdecydowanie wezwali wszystkie
Koœcio³y prawos³awne, aby wys³a³y oficjalnych przedstawicieli na VIII Zgroma-
dzenie Ogólne, lecz jednoczeœnie zalecili im, aby nie uczestniczyli w nabo¿eñ-
stwach ekumenicznych, wspólnych modlitwach i innych obrzêdach religijnych
podczas obrad, aby nie brali udzia³u w g³osowaniach z wyj¹tkiem tych przypad-
ków, które dotycz¹ ich w sposób szczególny.

Postanowiono, ¿e „decyzje powy¿sze bêd¹ obowi¹zywa³y do czasu, kiedy na-
st¹pi¹ radykalne zmiany w strukturach ŒRK, które pozwol¹ w sposób nale¿yty
uczestniczyæ w obradach przedstawicielom Koœcio³ów prawos³awnych”.

Delegaci uczestnicz¹cy w spotkaniu w Salonikach uznali tak¿e za nieodzowne
utworzenie Komisji Nadzwyczajnej, która sk³ada³aby siê z przedstawicieli Ko-
œcio³ów prawos³awnych mianowanych przez ich w³asne Koœcio³y oraz z cz³on-
ków delegowanych przez ŒRK. Proponowali, ¿eby komisja ta rozpoczê³a pracê
po zakoñczeniu Zgromadzenia Ogólnego w Harare od przedyskutowania mo¿li-
wych do przyjêcia przez Koœcio³y prawos³awne form udzia³u w ruchu ekume-
nicznym i od rozwa¿enia mo¿liwoœci wprowadzenia radykalnych zmian w struk-
turach ŒRK.

Zgromadzenie w Harare (1998)
i dzia³alnoœæ Komisji Nadzwyczajnej

Podczas VIII Zgromadzenia Ogólnego ŒRK, które odby³o siê w stolicy Zimba-
bwe Harare (1998) jednym z g³ównych referentów by³ abp Anastasios –
zwierzchnik odradzaj¹cego siê Koœcio³a Prawos³awnego w Albanii.

Koœcio³y prawos³awne, zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹, ograniczy³y
swoj¹ aktywnoœæ podczas obrad. Wiêkszoœæ z nich wys³a³a do Harare reprezen-
tantów ni¿szego szczebla koœcielnego. Rosyjski Koœció³ Prawos³awny, któremu
– jako najwiêkszemu Koœcio³owi cz³onkowskiemu ŒRK – przydzielono
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25 mandatów, wys³a³ na obrady tylko piêciu delegatów, wœród których nie by³o
ani jednego biskupa41.

Katolikos ormiañski Aram I, przewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego ŒRK,
stwierdzi³ w swoim sprawozdaniu, ¿e od upadku komunizmu zwiêkszy³ siê dy-
stans miêdzy Koœcio³ami prawos³awnymi a ruchem ekumenicznym. Aktualny
rozdŸwiêk w stosunkach prawos³awia z ŒRK wynika przede wszystkim z faktu,
¿e teologia protestancka dominuje w s³ownictwie, myœli i metodach pracy Rady.
Chrzeœcijanie prawos³awni patrz¹ na Radê w dalszym ci¹gu jako na ruch o zabar-
wieniu zachodnim, protestanckim i liberalnym. Jednoczeœnie Aram I wezwa³ Ko-
œcio³y prawos³awne, aby za pomoc¹ jasnego programu i otwartej postawy szuka³y
dialogu z pozosta³ymi Koœcio³ami cz³onkowskimi. Koœcio³y protestanckie i angli-
kañskie musz¹ ze swej strony daæ prawos³awnym dostatecznie du¿¹ przestrzeñ i
mo¿liwoœci dla szerszego uczestnictwa. „Nadszed³ czas, aby Koœcio³y prawo-
s³awne przesz³y z monologu do dialogu, z reakcji do akcji, ze zwyk³ego wk³adu
do uczestnictwa, ze statusu obserwatora do pe³nego partnerstwa w ŒRK”42.

Lider delegacji Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, ks. dr Hilarion Alfie-
jew, ostrzeg³ ŒRK, ¿e jeœli nie przeprowadzi radykalnych reform, to wiêkszoœæ
Koœcio³ów prawos³awnych opuœci jej szeregi. „Chcemy radykalnej reformy ŒRK,
tak aby sta³a siê ona prawdziwym domem dla prawos³awnych w 21. stuleciu”.
Jego zdaniem, Koœcio³y tradycji prawos³awnej i protestanckiej „rozwijaj¹ siê w
przeciwnym kierunku”. Podczas gdy te pierwsze s¹ za utrzymaniem tradycyjnych
wartoœci chrzeœcijañskich, wiele Koœcio³ów protestanckich „przejmuje liberalne
wartoœci Zachodu i odrzuca po kolei tradycyjne wartoœci chrzeœcijañskie”43.

Sekretarz generalny Konrad Raiser okaza³ zrozumienie dla ¿¹dañ prawos³aw-
nych. Zwróci³ uwagê, ¿e sta³y wzrost liczby Koœcio³ów cz³onkowskich, wywodz¹-
cych siê przewa¿nie z tradycji protestanckiej, sprawi³, i¿ Koœcio³y prawos³awne
znalaz³y siê w sytuacji „strukturalnej mniejszoœci”, mimo ¿e regulacja stosowana
od przesz³o 20 lat gwarantuje im 25 procent miejsc w gremiach kierowniczych
Rady. Jego zdaniem, ogólna liczba wiernych prawos³awnych odpowiada przynaj-
mniej jednej trzeciej liczby cz³onków wszystkich Koœcio³ów zrzeszonych w ŒRK.
Przez to s¹ one niedostatecznie reprezentowane w strukturach kierowniczych i
mog¹ wywieraæ tylko ograniczony wp³yw na program pracy Rady44.

Dla poprawy stosunków z prawos³awnymi Koœcio³ami cz³onkowskimi, Zgro-
madzenie podjê³o uchwa³ê w sprawie powo³ania Komisji Nadzwyczajnej
ds. prawos³awnego uczestnictwa w pracach ŒRK. Jej cz³onkami mieli byæ w po-

41 Por. listê uczestników w: Together on the Way. Official Report of the Eighth Assembly of the World
Council of Churches, D. Kessler (red.), Geneva 1999, s. 282nn.

42 Aram I, Report of the Moderator, tam¿e, s. 68nn.
43 WypowiedŸ zaczerpniêta z materia³ów powielonych VIII Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Harare (1998).
44 K. Raiser, Report of the General Secretary, w: Together on the Way…, s. 95nn.
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³owie prawos³awni i w po³owie reprezentanci innych Koœcio³ów cz³onkowskich.
Celem tej komisji mia³o byæ „pokonanie aktualnej sytuacji krytycznej”, zawarcie
nie tylko kompromisów strukturalnych, lecz tak¿e szukanie dróg umo¿liwiaj¹-
cych „poznanie woli, prawdy i mi³oœci Boga”. Mia³a ona zbadaæ mo¿liwoœci uzy-
skania przez prawos³awnych wiêkszych wp³ywów w Radzie. Komisja mia³a sfor-
mu³owaæ propozycje dotycz¹ce koniecznych zmian w strukturze, stylu i etosie
Rady. Jej czas pracy ustalono na przynajmniej przez trzy lata45.

Mimo tej uchwa³y Rosyjski Koœció³ Prawos³awny postanowi³ zawiesiæ swoje
uczestnictwo w pracach Komitetu Naczelnego ŒRK. Ks. Alfiejew wyjaœni³: „Jeœli
bêdziemy zadowoleni z osi¹gniêæ Komisji, podejmiemy na nowo nasz¹ pracê w
Komitecie Naczelnym. Jeœli nie, nasz Koœció³ wycofa siê z ŒRK”46.

Opisane kontrowersje sprawi³y, ¿e ŒRK zrezygnowa³a z pierwotnych planów
powo³ania pierwszej kobiety w jej 50-letniej historii na stanowisko przewodni-
cz¹cego Komitetu Naczelnego. Poproszono dotychczasowego przewodnicz¹cego
katolikosa Arama I, który ma ³agodz¹cy wp³yw na wspó³wyznawców, aby po-
nownie obj¹³ to stanowisko.

Przed Zgromadzeniem Ogólnym w Harare rozpowszechniona by³a opinia, ¿e
zgromadzeni tam delegaci Koœcio³ów cz³onkowskich przyjm¹ uroczyœcie deklara-
cjê „Ku wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji ŒRK” (CUV) jako „ekume-
niczn¹ kartê dla 21. stulecia”. CUV by³a omawiana 6 grudnia podczas posiedze-
nia plenarnego. Wywo³a³a bardzo rozbie¿ne reakcje. Aram I prezentuj¹c ten do-
kument mówi³ „o œwie¿ym wietrze dla ekumenii”47 , natomiast inni delegaci
prawos³awni wypowiadali siê pesymistycznie, czy dokument ten mo¿e przyczy-
niæ siê do zbli¿enia miêdzy Koœcio³ami prawos³awnymi i innymi Koœcio³ami
cz³onkowskimi ŒRK. Arcybiskup albañski Anastasios stwierdzi³ bez ogródek:
„Zatrzymajcie sobie swoj¹ deklaracjê. My siê do niej nie przyznajemy”. Nato-
miast teolog prawos³awny z USA Leonid Kishkovsky wyrazi³ opiniê, ¿e niezbêd-
na jest dalsza praca nad CUV. W¹tpi³, czy Zgromadzenie w Harare jest w stanie j¹
wykonaæ48. Skoñczy³o siê wiêc na zaleceniu dla Koœcio³ów cz³onkowskich,
stwierdzaj¹cym: „Tak wiêc CUV jako dokument zosta³ wprawdzie zakoñczony,
lecz jego przyjêcie w ¿yciu Koœcio³ów i ŒRK pozostanie procesem, który obejmie
równie¿ dalsze wyjaœnienia, korektury i uzupe³nienia”49.

Powo³ana w Harare Komisja Nadzwyczajna odby³a swoje inauguracyjne po-
siedzenie na pocz¹tku grudnia 1999 r. w Szwajcarii50. Sk³ada³a siê ona z równej

45 Tam¿e, s. 152.
46 WypowiedŸ zaczerpniêta z materia³ów powielonych VIII Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Harare (1998).
47 Together on the Way…, s. 67.
48 WypowiedŸ zaczerpniêta z materia³ów powielonych VIII Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Harare (1998).
49 Together on the Way…, s. 157.
50 Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. prawos³awnego uczestnictwa w pracach ŒRK, Morges,

Szwajcaria, 6-8 grudnia 1999: Komunikat, SiDE 2000 nr 1, s. 109-111.
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liczby reprezentantów (po 30 osób) mianowanych przez Koœcio³y prawos³awne
i orientalne oraz reprezentantów wywodz¹cych siê z innych Koœcio³ów cz³on-
kowskich ŒRK, mianowanych przez Komitet Naczelny. Jej wspó³moderatorami
byli: metropolita Efezu Chryzostom (Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola)
i bp Rolf Koppe (Koœció³ Ewangelicki w Niemczech).

Komisja ustali³a cztery obszary wymagaj¹ce intensywnej pracy podczas naj-
bli¿szego roku:
Struktura organizacyjna ŒRK.
Styl i etos wspólnego ¿ycia i dzia³ania w ramach ŒRK.
Teologiczne konwergencje i ró¿nice miêdzy prawos³awnymi a innymi tradyc-

jami chrzeœcijañskimi reprezentowanymi w ŒRK.
 Istniej¹ce modele i nowe propozycje dotycz¹ce ram strukturalnych ŒRK, któ-

re umo¿liwi³yby konstruktywn¹ wspó³pracê Koœcio³ów prawos³awnych z t¹
organizacj¹.
Przemawiaj¹c podczas tej samej sesji sekretarz generalny ŒRK, ks. dr Konrad

Raiser zauwa¿y³, ¿e powo³uj¹c tê komisjê ŒRK po raz pierwszy stworzy³a oficjal-
ne gremium z równym udzia³em Koœcio³ów prawos³awnych i innych Koœcio³ów
cz³onkowskich ŒRK. Jednoczeœnie wyrazi³ opinie, ze „nigdy przedtem w swej
50-letniej historii ŒRK nie traktowa³a swych prawos³awnych Koœcio³ów cz³on-
kowskich tak powa¿nie jak w³aœnie podejmuj¹c tê decyzjê”51.

Po raz drugi Komisja Nadzwyczajna obradowa³a w paŸdzierniku 2000 r.
w Kairze na zaproszenie Koptyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego52. Posiedzenie
zosta³o poprzedzone spotkaniami przygotowawczymi, zorganizowanymi osobno
przez prawos³awnych cz³onków Komisji i osobno przez pozosta³ych jej cz³on-
ków. W okresie miêdzy pierwszym a drugim posiedzeniem obradowa³y wszystkie
cztery podkomisje, które przygotowa³y szczegó³owe sprawozdania i zalecenia.
Komisja stwierdzi³a, ¿e zawieraj¹ one godn¹ uwagi konwergencjê, która pozwoli-
³a jej skoncentrowaæ pracê na kilku obszarach problemowych: kwestie maj¹ce
powi¹zanie z cz³onkostwem; zbadanie procesów zwi¹zanych z podejmowaniem
decyzji; nabo¿eñstwo/wspólna modlitwa; rozwój ekumenicznych procedur w po-
dejmowaniu kwestii spo³ecznych i etycznych; zagadnienia eklezjologiczne.

Komisja opracowa³a tymczasowy raport na posiedzenie Komitetu Naczelnego
ŒRK, który zbiera³ siê na prze³omie stycznia i lutego 2001 r. w Poczdamie k. Ber-
lina53. Dyskusja nad nim przebiega³a w Poczdamie w otwartej i szczerej atmosfe-
rze. Okaza³o siê, ¿e zapowiedziane w raporcie postêpowanie w przypadku nabo-

51 Tam¿e, s. 110.
52 Drugie Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. prawos³awnego uczestnictwa w pracach ŒRK, Kair,

Egipt, 23-25 paŸdziernika 2000: Komunikat, SiDE 2001 nr 1, s. 117-118.
53 Raport tymczasowy Komisji Nadzwyczajnej do spraw wspó³pracy Koœcio³ów prawos³awnych

w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów, Kair, Egipt, 25 paŸdziernika 2000, SiDE 2001 nr 2, s. 85-94.
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¿eñstw ekumenicznych spotka³o siê po stronie reprezentantów Koœcio³ów niepra-
wos³awnych z najwiêksz¹ trosk¹ i krytyk¹. Obawiano siê, ¿e propozycja ta zmie-
rza do tego, aby bogactwo upowszechnionych ju¿ nabo¿eñstw, w których obecne
s¹ elementy wywodz¹ce siê z ró¿nych tradycji, mia³o w przysz³oœci znowu ust¹-
piæ miejsca tradycyjnym, konfesyjnie ukszta³towanym nabo¿eñstwom54.

Swoje trzecie posiedzenie plenarne Komisja Nadzwyczajna odby³a w listopa-
dzie 2001 r. na Wêgrzech na zaproszenie tamtejszego Koœcio³a Reformowanego55.
Dokonano znacz¹cych postêpów. Jedna z najwa¿niejszych wypowiedzi Komisji
brzmia³a, i¿ procedura konsensu jest najodpowiedniejsz¹ metod¹ w dochodzeniu
do podejmowania decyzji przez organa kierownicze ŒRK. Zaproponowano dys-
kusjê nad nastêpuj¹c¹ definicj¹ konsensu: „W przypadku metody konsensu cho-
dzi o postêpowanie zmierzaj¹ce do ustalenia opinii reprezentowanej przez zgro-
madzenie; nie przewiduje ona jednak g³osowania nad podjêtymi kwestiami”. Ko-
misja stwierdzi³a, ¿e gremia kierownicze ŒRK za pomoc¹ metody konsensu
mog³yby przedyskutowaæ wiele spraw, które maj¹ zwi¹zek z problemami spo-
³ecznymi i etycznymi.

Inna propozycja dotyczy³a powo³ania po zakoñczeniu pracy Komisji Nadzwy-
czajnej „komitetu parytetowego” – gremium 12-osobowego, które w po³owie by-
³oby obsadzone przez prawos³awnych i w po³owie przez cz³onków innych Ko-
œcio³ów. Komitet ten by³by doradc¹ Komitetu Naczelnego i Wykonawczego ŒRK,
przedstawiaj¹c obu komitetom swoje propozycje. W zwi¹zku z dyskusj¹ nad za-
gadnieniem wspólnej modlitwy Komisja dostrzeg³a koniecznoœæ opracowania
w tym przypadku solidnych wytycznych. Omawiano te¿ alternatywne modele
uczestnictwa w ¿yciu i dzia³alnoœci ŒRK.

Po raz czwarty – i ostatni – Komisja Nadzwyczajna zebra³a siê w Finlandii na
prze³omie maja i czerwca 2002 r.56. G³ównym zadaniem tego posiedzenia by³o
przyjêcie Raportu koñcowego57, który trzy miesi¹ce póŸniej przed³o¿ono do ak-
ceptacji Komitetowi Naczelnemu ŒRK w Genewie. Komisja Nadzwyczajna sku-
pi³a uwagê na piêciu kompleksach zagadnieñ:
Zasadnicze ró¿nice w rozumieniu Koœcio³a;
Warunki formu³owania ekumenicznych wypowiedzi na temat zagadnieñ spo-

³ecznych i etycznych;
 Zapytania odnoœnie organizowania nabo¿eñstw podczas konferencji ekume-

nicznych;

54 Tam¿e, s. 96.
55 Trzecie posiedzenie plenarne Komisji Nadzwyczajnej ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych

w pracach ŒRK, Berekfürdö, Wêgry, 15-20 listopada 2001: Komunikat, SiDE 2002 nr 1, s. 77-79.
56 Czwarte posiedzenie plenarne Komisji Nadzwyczajnej ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych

w pracach ŒRK, Järvenpää, Finlandia, 27 maja – 2 czerwca 2002: Komunikat, SiDE 2002 nr 2, s. 50-52.
57 Raport koñcowy Komisji Nadzwyczajnej do spraw uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach

Œwiatowej Rady Koœcio³ów, SiDE 2003 nr 1, s. 72-123.
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Kwestie zwi¹zane z podejmowaniem decyzji w ŒRK i jej organach kierowni-
czych;

Kryteria cz³onkostwa i reprezentowania Koœcio³ów w ŒRK.
Raport i jego zalecenia Komisja Nadzwyczajna przyjê³a jednomyœlnie na zasa-

dzie konsensu. Komitet Naczelny, po wyczerpuj¹cej dyskusji, przyj¹³ zalecenia
przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Biskup Koœcio³a Ewangelickiego Hanoweru
Margot Käßmann wykorzysta³a tê okolicznoœæ jako powód do rezygnacji z mandatu
cz³onka Komitetu Naczelnego ŒRK. Ten publiczny akt protestu odbi³ siê w Niem-
czech szerokim echem i wywo³a³ zaniepokojenie w sprawie drogi i polityki ŒRK58.

Wskutek publicznych oœwiadczeñ biskup Käßmann mog³o powstaæ wra¿e-
nie, ¿e w ŒRK nie bêdzie odt¹d ekumenicznych nabo¿eñstw, lecz tylko spotka-
nia modlitewne. W rzeczywistoœci Raport Komisji Nadzwyczajnej problematy-
zuje pojêcie „nabo¿eñstwo ekumeniczne”, gdy¿ doprowadzi³o ono do nieporo-
zumieñ z Koœcio³ami prawos³awnymi. Zamiast tego Raport proponuje, aby
mówiæ o „wspólnej modlitwie”. Wed³ug prawos³awnego rozumienia nabo¿eñ-
stwo odprawiane podczas zgromadzeñ ekumenicznych chrzeœcijan wywodz¹-
cych siê z Koœcio³ów jeszcze podzielonych jest czymœ innym ni¿ nabo¿eñstwo
sprawowane wed³ug porz¹dku jednego konkretnego Koœcio³a, przeto proponuje
siê, aby wprowadziæ rozró¿nienie miêdzy wspólnymi modlitwami „interkonfe-
syjnymi” i „konfesyjnymi”. Wieczerza Pañska – jak dot¹d – mo¿e i powinna
byæ w zasadzie odprawiana wed³ug porz¹dku liturgicznego konkretnego Ko-
œcio³a cz³onkowskiego. Mimo to tzw. „interkonfesyjne” modlitwy, wed³ug pro-
pozycji Komisji Nadzwyczajnej, zawieraj¹ wszystko, co dotychczas zaliczano
do istotnych elementów nabo¿eñstw ekumenicznych, tzn. modlitwê wstêpn¹,
wyznanie wiary, modlitwê upraszaj¹c¹, dziêkczynienie, czytanie Pisma œw.,
medytacjê i modlitwê przyczynn¹59.

Drugim punktem krytyki by³a zalecona procedura konsensu przy podejmowa-
niu decyzji przez gremia kierownicze ŒRK. Dotychczas obowi¹zuj¹ca procedura
wzorowana by³a na anglosaskim modelu parlamentarnym, wed³ug którego wiêk-
szoœæ decyzji zapada zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Koœcio³y prawos³awne u¿ala³y
siê czêsto, ¿e znajduj¹ siê one w sytuacji mniejszoœci strukturalnej (gwarantuje
siê im 25%. miejsc w Komitecie Naczelnym), tak ¿e nie maj¹ ¿adnej mo¿liwoœci
uchwalenia wa¿nych dla nich spraw na drodze g³osowania wiêkszoœciowego lub
powstrzymania wniosków, których nie akceptuj¹60. Przez wprowadzenie procedu-
ry konsensu dla wszystkich podejmowanych decyzji z wyj¹tkiem konkretnych
spraw finansowych, bud¿etowych i administracyjnych, chce siê na przysz³oœæ
unikn¹æ sytuacji, ¿e opinie mniejszoœci nie s¹ wys³uchiwane.

58 Por. K. Raiser, Aktualna sytuacja Œwiatowej Rady Koœcio³ów, SiDE 2003 nr 1, s. 15.
59 Raport koñcowy Komisji Nadzwyczajnej…, s. 94; K. Raiser..., s. 16.
60 K. Raiser…, s. 16n.
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Trzeci¹ kontrowersyjn¹ kwesti¹ jest propozycja wprowadzenia obok kategorii
„Koœcio³a cz³onkowskiego” drugiej kategorii „Koœcio³a stowarzyszonego
z ŒRK”. Koœcio³y cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane do przyjêcia „bazy dogmatycz-
nej” ŒRK, uznania celów i funkcji Rady oraz do spe³niania jej teologicznych i or-
ganizacyjnych kryteriów. Posiadaj¹ one pe³niê przynale¿nych praw. Natomiast
Koœcio³y stowarzyszone z ŒRK s¹ zobowi¹zane tylko do przyjêcia „bazy dogma-
tycznej”. Ich przedstawiciele mog¹ zabieraæ g³os w dyskusji podczas Zgroma-
dzenia Ogólnego lub posiedzenia Komitetu Naczelnego, lecz nie posiadaj¹
uprawnieñ do g³osowania. Jednoczeœnie likwidacji ma ulec dotychczasowa kate-
goria „Koœcio³a cz³onkowskiego stowarzyszonego”. Poza tym minimalna liczba
wiernych uprawniaj¹ca do starañ o pe³ne cz³onkostwo zostaje podniesiona
z 25 do 50 tys. Regulacja ta nie dotyczy jednak dotychczasowych Koœcio³ów
cz³onkowskich Rady61.

Zaproponowane zmiany usankcjonuje dopiero IX Zgromadzenie Ogólne ŒRK,
które zbierze siê wiosn¹ 2006 r. w Porto Alegre. Jednak zdaniem Konrada Raisera,
wieloletniego sekretarza generalnego ŒRK, „ju¿ teraz da siê powiedzieæ, ¿e praca
Komisji Nadzwyczajnej nada³a now¹ rangê stosunkom z Koœcio³ami prawos³awny-
mi [...] Nigdy przedtem ŒRK i jej Koœcio³y cz³onkowskie nie potraktowa³y tak
szczerze i powa¿nie fundamentalnych kwestii w stosunkach z Koœcio³ami prawo-
s³awnymi [...] Komisja Nadzwyczajna zapocz¹tkowa³a proces, który mo¿e dopro-
wadziæ do zmiany we wzajemnych stosunkach ma p³aszczyŸnie instytucjonalnej”62.

Ekumenizm w ocenie
Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego

Koœció³ rosyjski, najwiêkszy w rodzinie Koœcio³ów prawos³awnych, zaj¹³,
zw³aszcza po upadku komunizmu, bardzo krytyczn¹ postawê wobec Œwiatowej
Rady Koœcio³ów i ruchu ekumenicznego w ogóle. Swoje stanowisko wyartyku³o-
wa³ szczególnie dobitnie w dokumencie, przyjêtym podczas jubileuszowego Sy-
nodu Biskupów w Moskwie, który obradowa³ w sierpniu 2000 r., a wiêc ju¿ po
podjêciu dzia³alnoœci przez Komisjê Nadzwyczajn¹.

Dokument poœwiêcony ekumenizmowi, zatytu³owany: „Podstawowe zasady
postawy Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego wobec innych wyznañ chrzeœci-

61 Raport koñcowy Komisji Nadzwyczajnej…, s.88n, 117nn.
62 K. Raiser…, s. 18.
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jañskich”63, stwierdza, ¿e Koœció³ rosyjski jest bardzo zaanga¿owany w pracy
ekumenicznej, pragnie jednoœci powszechnego Koœcio³a Chrystusowego i uwa¿a
podzia³ chrzeœcijañstwa za grzech. Jednoczeœnie podkreœla, ¿e Koœció³ Prawo-
s³awny jest w rzeczywistoœci prawdziwym Koœcio³em, a nie jednym spoœród in-
nych o równej randze Koœcio³ów. „Koœció³ Prawos³awny jest prawdziwym Ko-
œcio³em, w którym przechowana jest w sposób nietkniêty Œwiêta Tradycja i pe³nia
zbawczej ³aski Boga”64. Tote¿ wszelkie kroki ku jednoœci, podejmowane z chrze-
œcijanami, którzy „oddzielili siê” od Koœcio³a prawos³awnego, s¹ mo¿liwe tylko
pod warunkiem zaakceptowania dogmatów i tradycji prawos³awnej.

W odniesieniu do Koœcio³ów nieprawos³awnych dokument stwierdza, ¿e Ko-
œció³ rosyjski nie mo¿e uznaæ „równoœci wyznañ (...) Istniej¹ce ró¿nice dogma-
tyczne trzeba przezwyciê¿aæ a nie po prostu omijaæ”. Jednak¿e dodaje siê, ¿e
Koœcio³y nieprawos³awne „nigdy nie by³y uwa¿ane przez Koœció³ prawos³awny
jako ca³kowicie pozbawione Bo¿ej £aski”.

Dokument, doceniaj¹c liczne wysi³ki podejmowane w biegu dziejów na rzecz
przywrócenia jednoœci koœcielnej, skupia szczególn¹ uwagê na dialogach teolo-
gicznych z Koœcio³ami nieprawos³awnymi. Ocenia pozytywnie godne uwagi osi¹-
gniêcia w tym zakresie na p³aszczyŸnie œwiatowej. Zwraca jednak uwagê, ¿e
szczególnie w ostatnim czasie powsta³y na tym polu trudnoœci. Stosunki z Ko-
œcio³em Anglikañskim s¹ mocno obci¹¿one wskutek dopuszczania kobiet do ka-
p³añstwa i urzêdu biskupiego. Rozmowy z Koœcio³em Rzymskokatolickim zosta-
³y przerwane, gdy¿ Koœció³ ten od prze³omu politycznego uprawia na terytorium
prawos³awnym dzia³alnoœæ prozelick¹, a ponowne umocnienie siê Koœcio³ów
unickich nie sprzyja porozumiewaniu siê. „Dialog teologiczny z Koœcio³em
Rzymskokatolickim musi rozwijaæ siê paralelnie do oceny najwa¿niejszych pro-
blemów stosunków wzajemnych. Najwa¿niejszymi tematami dialogu s¹ unia i
prozelityzm”65.

Dokument wypowiada siê pozytywnie na temat dwustronnych rozmów z Ko-
œcio³em luterañskim i reformowanym. Jednak tym, co spotkanie z protestanty-
zmem czyni tak trudnym, jest Œwiatowa Rada Koœcio³ów, jej ekumeniczne kon-
cepcje, a szczególnie jej polityka w ostatnich latach. Dla Rosyjskiego Koœcio³a
Prawos³awnego cz³onkostwo w ŒRK sta³o siê po VII Zgromadzenia Ogólnego
w Canberze (1991) problematyczne.

Dokument Koœcio³a rosyjskiego przypomina³, ¿e z ostr¹ krytyk¹ prawos³awia
spotka³y siê d¹¿enia wielu Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK zmierzaj¹ce do wpro-
wadzenia interkomunii i ordynacji kobiet oraz nowej oceny homoseksualizmu, a
tak¿e dzia³alnoœæ misyjna zachodnich Koœcio³ów protestanckich na tradycyjnie

63 Szerokie omówienie tego dokumentu w: SiDE 2001 nr 1, s. 119-122.
64 Tam¿e, s. 119.
65 Tam¿e, s. 121.
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prawos³awnym obszarze. Poza tym w stosunku do liczby swoich wiernych Ko-
œcio³y prawos³awne czuj¹ siê w ŒRK niedostatecznie reprezentowane i pozbawio-
ne mo¿liwoœci z³o¿enia odpowiedniego œwiadectwa o jednoœci Koœcio³a.

W kontekœcie tym nastêpuje ostra krytyka wspó³czesnych, bêd¹cych pod sil-
nym wp³ywem protestantyzmu koncepcji teologii ekumenicznej („jednoœæ w wie-
loœci”, „pojednana ró¿norodnoœæ” itp.) jako nie daj¹cych siê pogodziæ z prawo-
s³awn¹ nauk¹ o Koœciele, a zatem nie do zaakceptowania. Ka¿dy nowy krok, któ-
ry umacnia protestanckie pojmowanie Koœcio³a, „prowadzi do duchowego
samobójstwa Œwiatowej Rady Koœcio³ów”. ŒRK musi siê zreformowaæ dog³êb-
nie. Rosyjski Koœció³ Prawos³awny – czytamy w dokumencie – ograniczy³ swoj¹
aktywnoœæ w Radzie. Czuje siê zmuszony do zrewidowania swoich stosunków
z ŒRK i liczy siê ze zmian¹ swego statusu w tej wspólnocie. Konkretnie oznacza
to, ¿e przejdzie na status obserwatora albo ca³kiem wyst¹pi z Rady. Jednak „tego
rodzaju decyzja zostanie podjêta dopiero wówczas, gdy wyczerpane zostan¹
wszystkie œrodki mog¹ce siê przyczyniæ do zmiany charakteru ŒRK66.

Aktualny stan stosunków ekumenicznych

Po og³oszeniu i zaakceptowaniu przez Komitet Naczelny Raportu koñcowego
Komisji Nadzwyczajnej ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach
Œwiatowej Rady Koœcio³ów (2002) ustalono, ¿e jej dotychczasowa dzia³alnoœæ
bêdzie kontynuowana w ramach 14-osobowego Komitetu Koordynacyjnego. Jego
pierwsze posiedzenie odby³o siê na pocz¹tku czerwca 2003 r. w Salonikach (Gre-
cja), a wiêc w miejscu, w którym piêæ lat wczeœniej dosz³a do g³osu ostra krytyka
ŒRK. Zaj¹³ siê on podczas tego spotkania ocen¹ reakcji Koœcio³ów cz³onkow-
skich z ró¿nych czêœci œwiata na rezultaty pracy Komisji Nadzwyczajnej.

Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu im. Arystotelesa w Salonikach z okazji ob-
rad Komitetu Koordynacyjnego zorganizowa³ miêdzynarodowe sympozjum pod
has³em: „Teologia prawos³awna i dialog ekumeniczny: problemy i perspektywy”.
Wa¿n¹ wypowiedŸ z³o¿y³ podczas obrad zwierzchnik Greckiego Koœcio³a Prawo-
s³awnego arcybiskup Christodoulos. Stwierdzi³ on mianowicie, ¿e „mimo nega-
tywnych doœwiadczeñ poczynionych w minionych latach, spogl¹damy z optymi-
zmem w przysz³oœæ dialogów teologicznych i ogólnie na nasz¹ wspó³pracê z nie-
prawos³awnymi braæmi i siostrami”. Odnoœnie do samego dialogu arcybiskup
powiedzia³: „nie wolno nam powstrzymywaæ dialogu i zrywaæ mostów komuni-

66 SiDE 2001 nr 1, s.122.
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kacji miêdzy chrzeœcijanami”. Stwierdzi³ te¿ samokrytycznie: „Jeœli my, prawo-
s³awni, jesteœmy obojêtni i dobrowolnie stoimy z boku, lub jeœli kierujemy siê
w¹skim interesem naszego Koœcio³a lokalnego, wówczas nie wypada nam u¿alaæ
siê nad sytuacj¹ w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów. To, co z³e nie zawsze znajduje
siê po tamtej stronie”. Na zakoñczenie sympozjum g³os zabra³ równie¿ sekretarz
generalny ŒRK, ks. dr Konrad Raiser, który mówi³ o znaczeniu prawos³awnego
wk³adu do pracy ŒRK. Na zakoñczenie obrad uczestnicy sympozjum wystosowali
apel do zwierzchników Koœcio³a bu³garskiego i gruziñskiego o rozwa¿enie mo¿li-
woœci powrotu obu Koœcio³ów do œwiatowej rodziny ekumenicznej67.

Po raz drugi Komitet Koordynacyjny obradowa³ w po³owie czerwca 2004 r.
w Miñsku (Bia³oruœ). Uczestnicy udzielili poparcia zmianom w zasadach podej-
mowania decyzji i w przepisach dotycz¹cych cz³onkostwa w ŒRK. Prowadzili te¿
teologiczne rozwa¿ania na temat eklezjologii. W spotkaniu uczestniczy³ nowy se-
kretarz generalny ŒRK, ks. dr Samuel Kobia, który wykorzysta³ tê wizytê, ¿eby
siê tak¿e spotkaæ z przywódcami religijnymi i politycznymi Bia³orusi. Komitet
zapozna³ siê równie¿ z planami wprowadzania metodologii konsensu podczas po-
siedzeñ ŒRK. Ustalono, ¿e odnoœne propozycje bêd¹ przetestowane podczas naj-
bli¿szego posiedzenia Komitetu Naczelnego w Genewie, w 2005 r.68.

67 SiDE 2003 nr 2, s. 193n.
68 SiDE 2004 nr 2, s. 165
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DOGMATYCZNE W¥TKI
TEOLOGII SPO£ECZNEJ
WALTERA RAUSCHENBUSCHA

Nie wymaga dowodu teza, i¿ chrzeœcijañstwo co do zasady jest religi¹ aktyw-
nie anga¿uj¹c¹ siê w bieg spraw publicznych. Zaanga¿owanie to oczywiœcie nie
ominê³o spo³eczeñstw, w których przyj¹³ siê kapitalistyczny system gospodaro-
wania, charakteryzuj¹cy siê – jak wiadomo – po¿ytkowaniem pracy najemnej
w celu osi¹gania przez wytwórców zysku. System ten, jak ka¿d¹ rzeczywistoœæ
spo³eczn¹, znamionuj¹ s³aboœci i skazy. W swej historii chrzeœcijañstwo w ró¿-
nym stopniu reagowa³o na ciê¿ary i niedoskona³oœci kapitalizmu, przyjmuj¹c po-
stawy lepiej lub gorzej realizuj¹ce idea³y Ewangelii.

Poœród chrzeœcijañskich koncepcji odniesieñ do zjawisk spo³ecznych towarzy-
sz¹cych kapitalizmowi wa¿ne miejsce zajmuj¹ doktryny teologiczne wypracowa-
ne na gruncie protestantyzmu. Nie posiadaj¹ one jednak zadawalaj¹cego opraco-
wania w polskiej literaturze przedmiotu. Dotyczy to równie¿ znacz¹cego pr¹du
protestanckiej kontestacji wynaturzeñ gospodarki kapitalistycznej, którym by³
ruch Ewangelii Spo³ecznej (ang. Social Gospel), reprezentowany przez szerok¹
plejadê teologów anglosaskich z obu stron Atlantyku. Jako luminarzy tego œrodo-
wiska wyliczyæ mo¿na chocia¿by Washingtona Gladdena, A. J. Gordona, Shailera
Mathews, Charlesa Sheldona1 .

Wychodz¹c od konstatacji zaznaczonego deficytu, jaki dotyka polskie pi-
œmiennictwo humanistyczne, a tak¿e od przekonania, i¿ zjawisko Social Gospel
zawiera wiele elementów trwale cennych i trafnych, podejmuje siê niniejszym
próbê przedstawienia zasadniczych w¹tków myœli jednego z g³ównych eksponen-

1 John Macquarrie, 20th Century Religious Thought, wyd. 4, Londyn – Philadelphia 1988, s. 162.
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tów przywo³anego ruchu spo³ecznego i teologicznego, którym by³ Walter Rau-
schenbusch (1861-1918). Prezentowana praca ma za cel ukazaæ w zarysie bio-
grafiê tej postaci oraz zasadnicze tezy jego zapatrywañ dogmatycznych, na tle
ich podstawowych determinant. Jest to zasadne i u¿yteczne, bowiem przybli¿e-
nie tych w¹tków mo¿e s³u¿yæ w zakresie inspirowania dzisiejszych chrzeœcijan
do przyjmowania adekwatnych wspó³czeœnie postaw wobec nowych zjawisk
w spo³eczeñstwie i gospodarce kapitalistycznej. Jak siê bowiem okazuje kapita-
listyczna forma gospodarowania, rozmaicie regulowana na przestrzeni ostatnie-
go przesz³o wieku, kreuje dziœ nowe problemy, wymagaj¹ce tak¿e chrzeœcijañ-
skiej reakcji. Wydaje siê to byæ konieczne, skoro Banjamin R. Barber stwier-
dza, i¿ „dzisiejszy kapitalizm przybiera formy surowe i dzikie – jak w USA
po wojnie secesyjnej, jak w Niemczech przed reformami socjalnymi kanclerza
Bismarcka.”2  Skalê tego wyzwania zakreœlaj¹ tak¿e nastêpuj¹ce s³owa tego
czo³owego politologa: „Dzisiejszy problem polega na tym, ¿e kapitalizm wy-
mkn¹³ siê spod kurateli pañstwa narodowego. Pañstwo poddawa³o kapitalizm
spo³ecznej kontroli i regulacjom, w ramach pañstwa temperowa³y go zwi¹zki
zawodowe. Dziœ jednak kapitalizm siê zglobalizowa³, a demokracja nie. Zglo-
balizowa³y siê rynki, a demokratyczne instytucje i prawa, które mog³yby spra-
wowaæ nadzór nie istniej¹. Pozwoliliœmy kapitalizmowi wyrwaæ siê z demokra-
tycznych ram, w których trzymaliœmy go przez ostatnie 150 lat. I oto na nowo
zafundowaliœmy sobie kapitalizm w najdzikszej i najbardziej brutalnej postaci –
na dodatek w wymiarze globalnym.”3  Choæ Rauschenbusch ¿y³ i tworzy³
w œwiecie powa¿nie ró¿ni¹cym siê od dzisiejszego, to jednak wiele jego tez od-
nosz¹cych siê do sytuacji chrzeœcijañstwa w kapitalizmie opiera siê na pryncy-
piach, których aktualnoœæ znajdzie swoje potwierdzenie i w czekaj¹cej nas
przysz³oœci.

W przedk³adanym wywodzie odwo³ano siê do metody w³aœciwej teologii sys-
tematycznej. Naprzód zidentyfikowano podstawowe Ÿród³a refleksji amerykañ-
skiego myœliciela, ustalono ich g³ówne przes³anie, zsyntetyzowano i wy³o¿ono
w systematycznej postaci, koncentruj¹c siê – jak ju¿ zaznaczono – na momencie
dogmatycznym. Wyboru takiego podjêto zw³aszcza z uwagi na fakt, i¿ ten aspekt
twórczoœci Rauschanbuscha jest mniej zg³êbiony w literaturze przedmiotu.

Prezentowana praca opiera siê zw³aszcza na pierwszorzêdnych Ÿród³ach pozna-
nia zapatrywañ Rauschenbuscha czyli na jego autorskim piœmiennictwie4 . Wyliczo-
no je w toku wywodu. Wywód oparto tak¿e na najwa¿niejszych opracowaniach bio-
grafii i twórczoœci teologa. W zakresie biograficznym jako najwa¿niejsze pomoce

3 Tam¿e.
4 A oto najwa¿niejsze prace teologa z Rochester: Christianity and the Social Crisis (1907), For God and

the People. Prayers for the Social Awakening (1910), Christianizing the Social Order (1912), The Social
Principles of Jesus (1916), A Theology for the Social Gospel (1917).
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wskazaæ nale¿y nowsze prace Paula Minusa5  i Christophera Evansa6 . Wœród opra-
cowañ w¹tków dogmatycznych na wyró¿nienie zas³uguj¹ dzie³a takich autorów jak:
Andjelic, Backley, Bodein, Bond, Evearitt, Landes, McClintock, Miller, Peitz,
Ramsay, Singer i Smucker7 . Problematyka konfesyjna zapatrywañ Rauschenbuscha
nie posiada znaczniejszych opracowañ. Jako ich przyk³ad podaæ mo¿na aspekty
tekstu Brachlowa8  oraz artyku³ ni¿ej podpisanego9 .

Walter Rauschenbusch – zarys biografii

Walter Rauschenbusch10  urodzi³ siê 4 paŸdziernika 1861 r. w Rochester (stan
Nowy Jork) w USA, w rodzinie niemieckiego duchownego Karla Augusta Rau-
schenbuscha11 , emigranta ze Starego Kontynentu, pastora baptystycznego i wy-
k³adowcy w niemieckim wydziale Rochester Theological Seminary. Wychowa-

5 Paul M. Minus, Walter Rauschenbusch. American Reformer, Macmillan Publishing Company, New
York 1988.

6 Christopher H. Evans, The Kingdom Is Always But Coming. A Life of Walter Rauschenbusch, Grand
Rapids 2004.

7 Milenko Andjelic, Christlicher Glaube als prophetische Religion: Walter Rauschenbusch und Reinhold
Niebuhr, Peter Lang, Leiden 1998; Harlan Beckley, Harlan, Passion for Justice. Retrieving the Legacies of
Walter Rauschenbusch, John A. Ryan, and Reinhold Niebuhr, Grand Rapids 1992; V. P. Bodein, The Social
Gospel of Walter Rauschenbusch and Its Relation to Religious Education, New Haven 1944; Richard
E. Bond, A Critical Analysis of the Concept of Justice in Paul Tillich, Heinrich Rommen, and Walter
Rauschenbusch; Daniel J. Evearitt, Interpreting Salvation, Personal vs. Social. A Late Nineteenth Century Case
Study – Walter Rauschenbusch and A.B. Simpson; Scott D. Landes, The Nature of Humanity and Sin in the
Thought of Clarence Jordan and Martin Luther King, Jr. in light of Walter Rauschenbusch’s, „A Theology for
the Social Gospel”, 1994; David A. McClintock, Walter Rauschenbusch. The Kingdom of God and the
American Experience, 1975; R. Mueller, Walter Rauschenbusch. Ein Beitrag zur Begegnung des deutschen und
des amerikanischen Protestantismus, E. J. Brill, Leiden 1957; Darlene A. Peitz, Solidarity As Hermeneutic.
A Revisionist Reading of the Theology of Walter Rauschenbusch, 1992; Willam M. Ramsay, Four Modern
Prophets. Walter Rauschenbusch, Martin Luther King, Jr., Gustavo Gutierrez, Rosemary Radford Ruether,
Grand Rapids 1986; Anna M. Singer, Walter Rauschenbusch and His Contribution to Social Christianity, 1976;
Donovan E. Smucker, The Origins of Walter Rauschenbusch’s Social Ethics, 1994.

8 Stephen Brachlow, Walter Rauschenbusch (w:) Baptist Theologians, red. Timothy George, David
S. Dockery, Nashville Tenn. 1990.

9 Tadeusz J. Zieliñski, To¿samoœæ baptystyczna w refleksji Waltera Rauschenbuscha, Baptystyczny
Przegl¹d Teologiczny t. 2 (2004), ss. 103-118.

10 Pe³na biografia Rauschenbuscha: P. M. Minus, Walter Rauschenbusch. American Reformer, Macmillan
Publishing Company, New York 1988. Zob. tak¿e: K. J. Jaehn, Rauschenbusch. The Formative Years, New
York 1976; D. R. Sharpe, Walter Rauschenbusch, New York 1942; R. Mueller, Walter Rauschenbusch. Ein
Beitrag zur Begegnung des deutschen und des amerikanischen Protestantismus, E. J. Brill, Leiden 1957. Po
polsku ukaza³ siê biogram Rauschenbuscha: T. J. Zieliñski, Rauschenbusch, Walter (w:) Religia. Encyklopedia
PWN. t. 8, red. T. Gadacz, B. Milerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

11 Szerzej: Walter Rauschenbusch, Leben und Wirken von August Rauschenbusch, Cleveland 1901,
passim.
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ny by³ w duchu niemieckiego pietyzmu. Rodzice wys³ali Waltera naprzód po edu-
kacjê do Niemiec, gdzie ukoñczy³ gimnazjum klasyczne w Gutersloh i studiowa³
teologiê na Uniwersytecie Berliñskim. Nastêpnie uzyska³ wykszta³cenie w Ro-
chester Theological Seminary oraz University of Rochester. Z uwagi na uto¿sa-
mianie siê przezeñ z tezami krytyki historycznej i XIX-wiecznej teologii liberal-
nej12 , a przy tym i negacjê konserwatywnych pogl¹dów na Bibliê, nie uzyska³ sta-
nowiska rektora Telugu Theological Seminary w Indiach, o które siê stara³.
Zdecydowa³ siê zatem na objêcie funkcji pastora w niemieckim zborze bapty-
stycznym (Second German Baptist Church) w Nowym Jorku w pobli¿u tzw.
Hell’s Kitchen – dzielnicy slamsów. S³u¿¹c tam w latach 1886-1891 spotka³ siê z
najskrajniejszymi przejawami industrializacji. Przybli¿aj¹c po latach powody za-
anga¿owania w sprawy socjalne Rauschenbusch mówi³: „pasj¹ t¹  nie zarazi³
mnie Koœció³ (...). Przysz³a ona z zewn¹trz. Przysz³a ona poprzez bezpoœredni
kontakt z bied¹ i wtedy, gdy widzia³em ludzi ¿yj¹cych ciê¿kim, znojnym ¿yciem,
pod koniec którego okazywa³o siê, ¿e niczego siê nie dorobili. Przysz³a, kiedy wi-
dzia³em jak silni mê¿czyŸni ¿ebrali o pracê i w ¿aden sposób nie mogli jej w cza-
sach depresji dostaæ. Przysz³a, kiedy widzia³em umieraj¹ce ma³e dzieci. O Bo¿e!
– pamiêtam ci¹g³e pogrzeby dzieci! One mrozi³y moje serce!”13  Zasadnicza obo-
jêtnoœæ Koœcio³ów wobec problemów socjalnych klas ni¿szych wywo³a³a radyka-
lizacjê spo³ecznego elementu pos³ugi Rauschenbuscha14 .

Punktem wyjœcia do przyjêcia przez Rauschenbuscha nowych zapatrywañ na
rolê chrzeœcijañstwa w ¿yciu spo³ecznym by³ bilans spo³ecznej roli tradycyjne-
go protestantyzmu amerykañskiego, a zw³aszcza jego ewangelikalno-piety-
stycznej wersji. Dalszym krokiem by³o zwrócenie siê przezeñ ku refleksji upra-
wianej przez myœlicieli protestantyzmu spo³ecznego. Wiele zawdziêcza³ inspi-
rowanym przez socjalizm autorom w osobach: Washington Gladden,
F.D. Maurice, F. W. Robertson, Josiah Strong, Lew To³stoj. Istotne dla formo-
wania siê filozofii i teologii spo³ecznej Rauschenbuscha by³y zapatrywania za-
przyjaŸnionych z nim nowatorskich ekonomistów amerykañskich: Henry’ego
George i Richarda Ely. Bliskoœæ wzglêdem ruchu socjalistycznego15  nie

12 Wœród najbardziej przezeñ uznanych autorów tej proweniencji wymieniæ nale¿y: Harnacka, Ritschla,
Schleiermachera, Wellhausena. Zob. np. Walter Rauschenbusch, A Theology for the Social Gospel,
The Macmillan, wyd. 2, New York 1919 (dalej oznaczane jako: TSG) ss. 92-93. Por. Clive Marsh, art. cyt.,
s. 461.

13 Harry E. Fosdick, Introduction. An Interpretation of the Life and Work of Walter Rauschenbusch (w:)
A Rauschenbusch Reader. The Kingdom of God and the Social Gospel, Harper and Brothers Publishers, New
York 1957, s. XVI. Wszystkie fragmenty pism Rauschenbuscha dostêpne tutaj w przek³adzie spolszczone
zosta³y przez pisz¹cego te s³owa.

14 Clive Marsh, Rauschenbusch, Walter (w:) The Dictionary of Historical Theology, red. Trevor
A. Hart, Eerdmans, Grand Rapids Mich. 2000, ss. 460-461.

15 Jak pisze Macquarrie, Rauschenbusch z aprobat¹ cytowa³ nawet Kautsky’ego. Zob. John Macquarrie,
dz. cyt., s. 164.
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spowodowa³a wszak¿e opowiedzenia siê przez myœliciela z Rochester po
stronie zapatrywañ materialistycznych. Nie wst¹pi³ tak¿e w szeregi partii socjali-
stycznej.

Ze wzglêdu na g³êbok¹ g³uchotê musia³ opuœciæ s³u¿bê pastorsk¹. Odbywszy
dodatkowe studia biblistyczne i socjologiczne w Niemczech obj¹³ w 1897 r.
w Rochester Theological Seminary profesurê z zakresu Nowego Testamentu. Od
1902 r. a¿ do œmierci by³ w tej samej uczelni profesorem historii Koœcio³a. W tym
to okresie powstaj¹ g³ówne dzie³a ksi¹¿kowe Rauschenbuscha: Christianity and
the Social Crisis (1907), For God and the People. Prayers for the Social Awake-
ning (1910), Christianizing the Social Order (1912), The Social Principles of Je-
sus (1916), A Theology for the Social Gospel (1917).

Twórczoœci profesorskiej i pisarskiej myœliciela z Rochester towarzyszy du¿a
aktywnoœæ publiczna, m. in. doradza wiod¹cym dzia³aczom politycznym, w tym
prezydentom USA: Theodore Rooseveltowi i Woodrow Wilsonowi oraz premie-
rowi brytyjskiemu Davidowi Lloyd George. Nale¿a³ do czo³ówki dzia³aczy spo-
³ecznych domagaj¹cych siê komunalizacji komunikacji miejskiej i s³u¿b miej-
skich, rozwoju parków miejskich, placów rekreacyjnych i bibliotek, upañstwo-
wienia kolei, uproszczenia systemu podatkowego, wprowadzenia zakazu pracy
dzieci i m³odocianych, zagwarantowania pracownikom bezpieczeñstwa i higieny
pracy, udziela³ siê w ruchu antyalkoholowym, popiera³ rozwój szkolnictwa pu-
blicznego, propagowa³ ideê równouprawnienia kobiet i zakazu dyskryminacji ra-
sowej i narodowoœciowej.

Bêd¹c sekretarzem Kongresu Baptystycznego (1881-1915), a tak¿e udzielaj¹c
siê w maj¹cych cechy quasi zakonne przedsiêwziêciach jak Stowarzyszenie Jezu-
sa czy Bractwo Królestwa, Rauschenbusch domaga³ siê zaanga¿owania w – u¿yj-
my dzisiejszego pojêcia – „opcjê na rzecz ubogich”. To podejœcie, ³¹czone dodat-
kowo z teologiczn¹ awangardowoœci¹, œci¹ga³o nañ ataki religijnych konserwaty-
stów. Na ³o¿u œmierci wyzna³: „Moje ¿ycie prowadzi³em w dos³ownym
osamotnieniu i czêsto pada³ na nie cieñ wytworzony przez konserwatywnych an-
tagonistów.”16  Zmar³ w wieku lat 56 dnia 25 lipca 1918 roku w Rochester na
krótko przed koñcem I wojny œwiatowej, w okresie gdy cywilizowany œwiat spo-
wity by³ g³êbokim przygnêbieniem17.

Rauschenbusch by³ od 1893 r. ¿onaty z Paulin¹ z domu Rother18. Ze zwi¹zku
tego pochodzi³o: trzech synów i córka. Wnukiem Rauschenbuscha (syn córki) jest
Richard Rorty (ur. 1931), znany filozof amerykañski.

16 Walter Rauschenbusch. Selected Writings, red. W.S. Hudson, Paulist, New York 1984, ss. 45-46.
17 „Od 1914 roku œwiat jest pe³en nienawiœci i nie mogê siê spodziewaæ, ¿e bêdê jeszcze kiedykolwiek

szczêœliwy w moim ¿yciu.” Cyt za: H.E. Fosdick, art. cyt., s. XXI.
18 Stephen Brachlow, Walter Rauschenbusch (w:) Baptist Theologians, red. Timothy George, David

S. Dockery, Nashville Tenn. 1990, s. 369.
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Po œmierci wiele jego idei zosta³o podjêtych przez wiod¹cych przedstawicieli
tradycji spo³ecznie zaanga¿owanego chrzeœcijañstwa w USA. Do jego myœli na-
wi¹zywali wprost Reinhold i Richard Niebuhrowie oraz Martin Luther King jr.

Podstawowe czynniki kszta³tuj¹ce
teologiczn¹ wizjê Rauschenbuscha

Walterowi Rauschenbuschowi przysz³o ¿yæ w okresie wielkich przemian spo-
³ecznych, kulturowych i ekonomicznych. Z racji swojego niemiecko-amerykañ-
skiego pochodzenia przemiany te móg³ obserwowaæ i byæ ich uczestnikiem
w dwóch najbardziej rozwiniêtych krajach œwiata, po obu stronach Atlantyku,
w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Niemczech. Jako intelektualista w³adaj¹-
cy biegle kilkoma jêzykami, w tym dwoma rodzimymi, niemieckim i angielskim,
móg³ wszechstronnie ch³on¹æ idee swej epoki. Myœl teologa z Rochester, w wy-
cinku bêd¹cym przedmiotem niniejszego opracowania, posiada³a swoje oczywiste
uwarunkowania. W niniejszej czêœci wywodu zostan¹ one przedstawione w skró-
cie, a poœwiêcona im prezentacja ma na celu jedynie naszkicowaæ g³ówne kontek-
sty i determinanty refleksji teologicznej Rauschenbuscha, co powinno u³atwiæ
pe³niejsze zrozumienie przeœwiadczeñ amerykañskiego teologa i reformatora spo-
³ecznego.

Tradycyjna religijnoœæ protestanckiej Ameryki

Jak ju¿ zaznaczono Rauschenbusch wyrasta³ z pietystycznej tradycji protestan-
tyzmu niemieckiego i amerykañskiego. W tym aspekcie jego pochodzenie pozo-
stawa³o w harmonii z g³ównym nurtem religijnoœci w USA19 , który z jednej stro-
ny charakteryzowa³ purytañski konserwatyzm w jego XIX odmianie (odpowied-
nik brytyjskiego wiktorianizmu), z drugiej zaœ ¿arliwoœæ i intensywnoœæ w³aœciwa
pobo¿noœci przebudzeniowej (rewiwalistycznej)20 . Religijnoœæ ta zdecydowanie
podkreœla³a dog³êbne zepsucie natury ludzkiej, które spotyka siê z gwa³townym,
permanentnym gniewem Bo¿ym, dotycz¹cym ka¿dego bez wyj¹tku cz³owieka.

19 Dla uzyskania szerszego ogl¹du tej tematyki zob. np.: Edwin S. Gaustad, A Religious History of
America, San Francisco 1990.

20 Szerzej np. L.I. Sweet, The Evangelical Tradition in America, Grand Rapids 1984, passim.
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Wed³ug jej przeœwiadczeñ, dopóki cz³owiek nie ukorzy siê przed sprawiedliwym,
œwiêtym i suwerennym Bogiem, postanawiaj¹c rozpocz¹æ pe³ne poœwiêcenia
i oddania ¿ycie, uznawaæ siê musi za poganina, buntownika i syna marnotrawne-
go. Ewangelikalna pobo¿noœæ apelowa³a przeto o radykalne nawrócenie do nowe-
go stylu ¿ycia, który znamionowaæ mia³y rygorystyczne obyczaje w rodzinie,
w œrodowisku pracy i w kulturze. Pozytywnym efektem surowych zasad etycz-
nych w omawianym œrodowisku by³ m. in. wysoki etos przedsiêbiorczoœci, go-
spodarnoœci, obowi¹zkowoœci, szacunku do pañstwa.

Choæ ewangelikalna tradycja w USA by³a ¿ywo zainteresowana uczestnic-
twem chrzeœcijan w ¿yciu publicznym, to jednak propagowana przezeñ wizja in-
dywidualizmu religijnego (koncentracja na zbawieniu w³asnej duszy) wespó³
z przemo¿n¹ w tym kraju koncepcj¹ pañstwa minimum (stró¿a nocnego) sprawia-
³a, ¿e nie poczuwa³ siê on do odpowiedzialnoœci za szerzej zakrojone reformy
spo³eczne. Aktywny na polu dzia³alnoœci filantropijnej (by przywo³aæ chocia¿by
cenne inicjatywy charytatywne Armii Zbawienia), ewangelikalizm opowiada³ siê
za woluntaryzmem dzia³añ w sferze spo³ecznej, co w XIX stuleciu d³ugo pozwa-
la³o mu przymykaæ oczy na strukturalne problemy spo³eczne. Wœród widocznych
w tym okresie obci¹¿eñ ewangelikalnego protestantyzmu w Ameryce na czo³o
wybija³a siê zw³aszcza niechêæ a nawet i nienawiœæ do ludnoœci innego koloru
skóry, inicjatywy rasistowskie i szowinistyczne w rodzaju Ku-klux-klanu oraz
programowy antykatolicyzm21 .

Liberalizm i modernizm teologiczny

Pocz¹wszy od po³owy XIX stulecia w Stanach Zjednoczonych da³o wyraŸnie
o sobie znaæ zainteresowanie pochodz¹cymi z Niemiec nowatorskimi tezami filo-
zoficznymi i teologicznymi, kwestionuj¹cymi uznane koœcielne ujêcia chrzeœci-
jañstwa22 . By³y one zw³aszcza inspirowane myœl¹ Immanuela Kanta, Friedricha
Schleiermachera, Albrechta Ritschla23 . Jako pierwsi przejêli je zwolennicy uni-
wersalizmu i religijnego transcendentalizmu. Do znacz¹cych amerykañskich pre-
kursorów nowej tendencji nale¿a³ Horacy Bushnell (1802-1876), teolog i pastor
kongregacjonalistyczny. Znacz¹cym wsparciem dla opisywanego zjawiska by³o
szerokie zaistnienie w œwiadomoœci spo³ecznej hipotezy ewolucjonistycznej Ka-
rola Darwina, co sta³o siê g³ównie za spraw¹ opublikowanej w 1859 r. ksi¹¿ki
pt. Origins of Species (O pochodzeniu gatunków).

21 O trudnej historii stosunków ewangelikalno-katolickich w USA mówi nowoœæ wydawnicza: William
M. Shea, The Lion and the Lamb. Evangelicals and Catholics in America, New York 2004.

22 William Warren, Sweet, The Story of Religion in America, New York 1950, ss. 345nn.
23 Por. American Protestant Thought in the Liberal Era, red. W. R. Hutchison, New York 1968.
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Podobnie jak w Europie amerykañska protestancka teologia liberalna (moder-
nistyczna), d¹¿¹c do dostosowania siê (modernizm) do filozoficznych hase³ epo-
ki, a przy tym uwolnienia siê (liberalizm) od tradycyjnych kanonów teologicz-
nych akcentowa³a nastêpuj¹ce tezy:

(1) immanencjê Boga, a¿ po kwestionowanie Jego osobowoœci, (2) ewolucjo-
nizm biologiczny i cywilizacyjny, czego pochodn¹ by³o wskazywanie na (3) hi-
storyczne uwarunkowanie procesu powstania Biblii, (4) potrzebê redukcji pogl¹-
du o wyj¹tkowoœci Jezusa z Nazaretu do aspektu etycznego, co nierzadko sz³o
w parze z negacj¹ nauki o Jego boskoœci, (5) uczuciowy wymiar ¿ycia religijne-
go, zgodnie z postulatami Friedricha Scheleiermachera24 .

Powy¿sze has³a w oczywisty sposób stanowi³y frontalne wyzwanie dla panuj¹-
cej do tego czasu w Ameryce wiktoriañskiej prawowiernoœci.

Problemy rozwoju kapitalistycznego

Stany Zjednoczone w XIX wieku sta³y siê obszarem, na którym dokonywa³ siê
nie notowany w innych czêœciach œwiata wzrost gospodarczy. Brak regulacji ryn-
ku powodowa³ bujny rozwój nowych form gospodarowania, sk³adaj¹cych siê na
kszta³t powstaj¹cego systemu kapitalistycznego. Postêpuj¹ca industrializacja po-
ci¹gnê³a za sob¹ procesy urbanizacyjne, te zaœ powodowa³y nieznane wcze-
œniej problemy spo³eczne. Pod koniec XIX stulecia 10% rodzin amerykañskich
posiada³o oko³o 90% maj¹tku w USA25 . Dane te pokazuj¹ dysproporcje maj¹tko-
we zachodz¹ce w tamtejszym spo³eczeñstwie. Powstaj¹ca klasa robotnicza znaj-
dowa³a siê w swej wiêkszoœci w dramatycznej sytuacji bytowej. Pozbawiona by³a
jakichkolwiek gwarancji socjalnych. Okazjonalna pomoc charytatywna zapew-
niana przez instytucje woluntarystyczne nie stanowi³a nawet namiastki systemu
zabezpieczenia spo³ecznego. Skutkiem takiego stanu rzeczy by³y konflikty po-
miêdzy pracownikami najemnymi a posiadaczami œrodków produkcji, w ramach
których dochodzi³o nierzadko do krwawych rozstrzygniêæ si³owych z u¿yciem
policji i wojska, jak to na przyk³ad mia³o miejsce w przypadku rozruchów na
Haymarket Square w 1886 r.26  Koœcio³y protestanckie by³y zwykle zdystansowa-
ne wobec kwestii spo³ecznej, jeœli ju¿ nie pozostawa³y w sojuszu z buduj¹c¹ kapi-
talizm klas¹ œredni¹.

24 Szerzej: B. J. Longfield, Liberalism/Modernism Protestant (c. 1870-1930s) (w:) Dictionary
of Christianity in America, red. Daniel G. Reid, Downers Grove 1990 (dalej oznaczane jako: DCA),
s. 646.

25 Grant Wacker, The Social Gospel (w:) Christianity in America, red. Mark A. Noll i in., ss. 318.
26 Krzysztof Micha³ek, Rozruchy na Haymarket Square (w:) Andrzej Bartnicki, Krzysztof Micha³ek,

Izabela Rusinowa, Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1992, s. 277.
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Wobec narastania problemów zwi¹zanych z rozwojem gospodarki kapitali-
stycznej, coraz wiêksze powodzenie zyskiwa³y has³a socjalistyczne i marksistow-
skie, a w œlad za nimi, w obszarze ¿ycia religijnego, postawy antyfideistyczne,
materialistyczne czy ateistyczne. Rozwój nauk spo³ecznych, w tym socjologii,
psychologii i religioznawstwa, kwestionuj¹cych utarte schematy myœlowe i tabu
religijne, sprzyja³ przyjmowaniu postaw sceptycznych wobec religii i ¿ycia ko-
œcielnego.

Nowe pr¹dy spo³eczne w XIX-wiecznych Stanach Zjednoczonych wzmaga³y
zarazem emancypacyjne aspiracje dyskryminowanych dot¹d grup spo³ecznych
czy postaw. Na fali opisywanych tendencji umacnia³ siê ruch sufra¿ystek (wy-
zwolenia kobiet), ruch pacyfistyczny, zabiegi o równouprawnienie rasowe a tak¿e
ruch prohibicyjny27 .

Powstanie ruchu Ewangelii Spo³ecznej

Stara tradycja s³u¿by spo³ecznej prowadzonej przez amerykañskie Koœcio³y
protestanckie, posiadaj¹cej zreszt¹ g³ównie charakter filantropijny, okaza³a siê
wobec skali nowych wyzwañ ery kapitalistycznej niewystarczaj¹ca. Dzia³acze
koœcielni œwiadomi tego faktu podjêli nowe inicjatywy maj¹ce na celu pog³êbie-
nie i zintensyfikowanie publicznego zaanga¿owania protestantyzmu w USA.
Czêœæ z nich postanowi³a kontynuowaæ tradycyjn¹ ewangelikaln¹ metodê uczest-
nictwa w ¿yciu spo³ecznym28 , co w aspekcie tzw. dobroczynnym przyjê³o kszta³t
inicjatyw zwi¹zanych z nowymi organizacjami w rodzaju Armii Zbawienia, Vo-
lunteers of America i misji pomocowych (ang. rescue missions)29 .

Inne skrzyd³o œrodowiska amerykañskich protestantów obra³o drogê bardziej
nowatorsk¹, co wi¹za³o siê z dokonanym przez nich wyborem ideowym: opowie-
dzeniem siê po stronie hase³ socjalistycznych lub hase³ teologii liberalnej/moder-
nistycznej. W ka¿dym jednak przypadku reprezentanci omawianego w³aœnie
skrzyd³a przyjmowali wizjê strukturalnej reformy spo³ecznej, która jest w stanie
uczyniæ wiêcej dla potrzebuj¹cych, ni¿ najszerzej zakrojona akcja charytatywna.
Wœród wiod¹cych postaci z tego krêgu znaleŸli siê m.in.: Washington Gladden,
Josiah Strong, Charles M. Sheldon (autor dostêpnej tak¿e po polsku s³ynnej po-
wieœci religijnej pt. W Jego œlady – tytu³ angielski: In His Steps. What Would Je-
sus Do? z 1896 r.)30 , William Bliss. Do grona tego swego czasu do³¹czy³ Walter

27 Maldwyn A. Jones, The Limits of Liberty. American History 1607-1980, Oxford-New York 1983,
ss. 295-317.

28 Por. N. Magnuson, Salvation in the Slums. Evangelical Social Work 1865-1920, New York 1977.
29 Zajmowa³y siê one zapewnianiem posi³ku i noclegu osobom bezdomnym. L.W. Dorsett, Rescue

Mission Movement, DCA, ss. 1004-1005.
30 J. C. Brown, Sheldon, Charles Monroe (1857-1946), DCA, s. 1082.
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Rauschenbusch, staj¹c siê tym samym, zw³aszcza po wydaniu w roku 1907 ksi¹¿ki
pt. Christianity and the Social Crisis, g³ównym myœlicielem ruchu Social Gospel.

Na prze³omie XIX i XX wieku œrodowisko umiarkowanych reformistycznych
socjalistów (explicite uto¿samiaj¹cych siê z socjalizmem b¹dŸ te¿ nie), sprzyjaj¹-
cych protestanckiej teologii liberalnej i postêpowej myœli spo³ecznej zyska³o mia-
no zwolenników „Ewangelii Spo³ecznej”31 . £¹czy³y ich wspólne zapatrywania na
przes³anki akcji spo³ecznej oraz na metodê praktycznego dzia³ania32 . W pierw-
szym zakresie by³o to przekonanie o: (1) immanencji Boga, (2) Bo¿ym dzia³aniu
poprzez procesy naturalne (w tym proces historyczny) ni¿ przez nadnaturalne in-
terwencje, przez co kwestionowali podzia³ w ¿yciu religijnym na sacrum i profa-
num, (3) realizacji Bo¿ych zamys³ów wobec cz³owieka w przestrzeni Królestwa
Bo¿ego, bêd¹cego rzeczywistoœci¹ przede wszystkim etyczn¹ a raczej nie escha-
tologiczn¹, (4) normatywnej funkcji Jezusa w Królestwie Bo¿ym, który jako po-
staæ historyczna, poznawalna dziêki naukowym badaniom Biblii, zainicjowa³a
owe Królestwo i ka¿e naœladowaæ swój wzór33 .

Pod wzglêdem metody praktycznego zaanga¿owania w rozwi¹zywania proble-
mów spo³ecznych zwolennicy Social Gospel odwo³ywali siê do pokojowych
i ewolucyjnych procesów przemian. Wzywali wiernych do aktywnego uczestnic-
twa w procesie wyborczym (czynne i bierne prawo wyborcze), w referendach
i akcjach petycyjnych, inicjowali procesy legislacyjne dotycz¹ce materii socjal-
nej, prowadzili akcjê uœwiadamiania pracowników najemnych o przys³uguj¹cych
im prawach, wspierali dzia³alnoœæ zwi¹zków zawodowych, organizowali akcjê
uœwiadamiana duchownych i innych grup spo³ecznych na temat etycznych po-
winnoœci chrzeœcijan w spo³eczeñstwie jako ca³oœci. Wœród priorytetów wyznaw-
ców Ewangelii Spo³ecznej w aspekcie starañ o rozwi¹zanie kwestii socjalnej by³y
zabiegi o rozwój publicznej edukacji, ochrony zdrowia, ubezpieczenia chorobo-
wego, od nieszczêœliwych wypadków, rentowego i emerytalnego. Ustanowienie
i rozszerzenie praw dzieci, kobiet, osób niepe³nosprawnych i niedo³ê¿nych stano-
wi³y przedmiot ich ci¹g³ych zabiegów na scenie politycznej ró¿nych szczebli.
Jego dokonania w tych zakresach s¹ z perspektywy rozwoju gwarancji socjalnych
w USA dostrzegalne.

Ruch Social Gospel by³ w istocie ruchem ekumenicznym. Pocz¹tkowo realizo-
wa³ siê w krêgach protestanckich, by na prze³omie wieków XIX i XX wyra¿aæ
coraz wiêcej zrozumienia wobec podobnych aspiracji przejawianych przez katoli-

31 R. T. Handy, Social Gospel Movement, DCA, s. 1104.
32 Zob. monografie: C. H. Hopkins, The Rise of the Social Gospel in American Protestantism 1865-1915,

New Haven 1940; The Social Gospel in America 1870-1920. Gladden, Ely, Rauschenbusch, red. Robert
T. Handy, New York 1966; The Social Gospel. Religion and Reform in Changing America, red. R.C. White
jr., C. H. Hopkins, Philadelphia 1976.

33 R. T. Handy, art. cyt., s. 1104-1105.



44

TADEUSZ J. ZIELIÑSKI

cyzm spo³eczny w USA. W roku 1908 dzia³alnoœæ omawianych œrodowisk znala-
z³a urzêdowe uznanie ze strony czo³owych Koœcio³ów protestanckich Ameryki,
gdy tamtejsza Federal Council of Churches przyjê³a zredagowane przez przedsta-
wicieli Ewangelii Spo³ecznej „Credo spo³eczne” („Social Creed”)34 . Ruch Social
Gospel zacz¹³ zanikaæ po I wojnie œwiatowej, kiedy to wiele jego hase³ przejêtych
zosta³o przez zwolenników neoortodoksji35 . Aktywny w latach 60. XX wieku
pó³nocnoamerykañski ruch praw cz³owieka, w du¿ym stopniu za spraw¹ Martina
Luthera Kinga, œwiadomie odwo³ywa³ siê do spuœcizny Ewangelii Spo³ecznej.

Wêz³owe tezy dogmatyczne
teologii spo³ecznej Rauschenbuscha

Napisana po niemiecku – acz z myœl¹ o czytelniku polskim – historia etyki
protestanckiej Christofera Freya wymienia tylko jednego anglosaskiego przedsta-
wiciela tzw. protestantyzmu spo³ecznego36 . Jest nim Walter Rauschenbusch. Rau-
schenbusch nie by³ jednak twórc¹ amerykañskiej wersji protestantyzmu spo³ecz-
nego zwanej ruchem Ewangelii Spo³ecznej. Wybitny wk³ad Rauschenbuscha37

polega na nadaniu temu zjawisku nowej dynamiki poprzez czynne propagowanie
jego idea³ów oraz na opracowaniu na jego rzecz ca³oœciowej koncepcji teologicz-
nego uprawomocnienia tego¿ nurtu anglosaskiego protestantyzmu38 . Rauschen-
busch jest zatem twórc¹ spójnej XX-wiecznej wizji teologicznej propagowanej
przez zwolenników Ewangelii Spo³ecznej, przez co mia³ zasadniczy wp³yw na
kszta³t spo³ecznego protestantyzmu w USA i dalej39 . W konsekwencji oddzia³y-
wa³ szerzej na rozwój ruchu tzw. praktycznego chrzeœcijañstwa (Œwiatowy Zwi¹-
zek Praktycznego Chrzeœcijañstwa)40 , globalny ruch ekumeniczny oraz amery-
kañsk¹ lewicê chrzeœcijañsk¹, z jej wielkimi patronami w osobach braci Niebuh-
rów, Paula Tillicha i Martina Luthera Kinga.

34 Grant Wacker, art. cyt., s. 319.
35 P. A. Carter, Decline and Revival of the Social Gospel. Social and Political Liberalism in American

Protestant Churches 1920-1940, New York 1971.
36 Christofer Frey, Etyka protestantyzmu od Reformacji do czasów wspó³czesnych, t³um. Stanis³aw Cinal,

Kraków 1991, s. 126.
37 Karol Karski uwa¿a Rauschenbuscha za „najwiêkszego przedstawiciela Social Gospel” – Karol

Karski, Teologia protestancka XX wieku, Warszawa 1971, s. 2.
38 William Warren Sweet, dz. cyt., s. 356.
39 Grant Wacker, art. cyt., s. 319.
40 Ch. Frey, dz. cyt., s. 127.
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G³ówne Ÿród³a do poznania
teologii spo³ecznej Rauschenbuscha

Najwa¿niejsze publikacje ksi¹¿kowe myœliciela z Rochester, a wiêc prace:
Christianity and the Social Crisis (1907), For God and the People. Prayers for
the Social Awakening (1910), Christianizing the Social Order (1912), The Social
Principles of Jesus (1916), A Theology for the Social Gospel (1917) pojawi³y siê
w ostatnim dziesiêcioleciu twórczoœci Rauschenbuscha. Stanowi³y zatem owoc
wieloletnich przemyœleñ teologa nad wizj¹ chrzeœcijañstwa zaanga¿owanego
w sprawy spo³eczne. Wszystkie one s¹ œwiadectwem determinacji ich autora, by
ca³oœciowo przedstawiæ zasadnicze tezy Ewangelii Spo³ecznej. Zw³aszcza ostat-
nia du¿a ksi¹¿ka niemiecko-amerykañskiego reformatora – A Theology for the
Social Gospel – stanowi systematyczny wyk³ad dojrza³ej koncepcji teologicznej,
podany w formie w³aœciwej metodzie teologiczno-dogmatycznej. Zdaniem Cli-
ve’a Marsh jest to najwa¿niejsze dogmatyka ruchu Social Gospel41 . Jako pok³osie
wyg³oszonych w ramach „The Taylor Lectures”42  wyk³adów, ksi¹¿ka ma na celu:
„dokonanie przegl¹du doktryn, które maj¹ wp³yw na Ewangeliê Spo³eczn¹ i któ-
rym nale¿y nadaæ kszta³t umo¿liwiaj¹cy lepsze wyra¿enie tej Ewangelii.”43  Jest
to dzie³o wszechstronnie i dog³êbnie przemyœlane – ju¿ sama jego struktura wska-
zuje na preferencje i akcenty charakteryzuj¹ce za³o¿enia teologii spo³ecznej Rau-
schenbuscha. Warto zatem zwróciæ uwagê na jej budowê. Poza lakonicznym
wstêpem sk³ada siê na ni¹ dziewiêtnaœcie rozdzia³ów, których tytu³y podajemy
poni¿ej w t³umaczeniu na jêzyk polski.

I. Wyzwanie stawiane przez Ewangeliê Spo³eczn¹ teologii
II. Trudnoœci z dostosowaniem teologii
III. Ani obca ani nieznana
IV. Œwiadomoœæ grzechu
V. Upadek cz³owieka
VI. Istota grzechu
VII. Przekazywanie grzechu
VIII. Pozaosobowe si³y z³a
IX. Królestwo z³a
X. Ewangelia Spo³eczna a zbawienie osobiste
XI. Zbawienie si³ pozaosobowych
XII. Koœció³ jako spo³eczny czynnik zbawienia
XIII. Królestwo Bo¿e

41 Clive MARSH, art. cyt., s. 461.
42 The Taylor Lecures w Uniwersytecie Yale Rauschenbusch wyg³osi³ w 1917 roku.
43 TSG, s. 31.
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XIV. Inicjator Królestwa Bo¿ego
XV. Ewangelia Spo³eczna i koncepcja Boga
XVI. Duch Œwiêty, objawienie, natchnienie i proroctwo
XVII. Chrzest i Wieczerza Pañska
XVIII. Eschatologia
XIX. Ewangelia spo³eczna i pojednanie

Trzy pierwsze rozdzia³y to prolegomena do w³aœciwego wywodu, w których
autor uzasadnia swój program reinterpretacji tradycyjnej dogmatyki protestanc-
kiej sprzed XIX-wiecznego prze³omu spowodowanego przez tezy teologii ideali-
stycznej i liberalnej. Rozdzia³y IV-IX to proponowana przez Rauschenbuscha
nowa hamartiologia (nauka o grzechu), przes¹dzaj¹ca nowatorski – na tle wiêk-
szoœci dotychczasowych przyjêtych rozwi¹zañ – charakter antropologii amery-
kañskiego teologa. Od rozdzia³u X po XIII nastêpuje wyk³ad poœwiêcony soterio-
logii, która jednak odchodzi od profilu indywidualno-duchowego, a dotyczy zba-
wienia (przemiany) rzeczywistoœci spo³ecznej. Nosicielem tak rozumianego
zbawienia jest Królestwo Bo¿e, g³ówna kategoria teologiczna Rauschenbuscha, a
jego instrumentem Koœció³ rozumiany jako wspólnota uczestników Królestwa.
W rozdziale XIV pod tytu³em „Inicjator Królestwa Bo¿ego” znajduje siê wywód
poœwiêcony Jezusowi z Nazaretu, który zawiera mocno zredukowan¹ chrystolo-
giê, zas³uguj¹c¹ raczej na miano jezusologii. Dopiero po tym wywodzie, stano-
wi¹cym akademicki niemal przyk³ad chrystologii radykalnie oddolnej, w rozdzia-
le XV nastêpuje szkic obrazu Boga dopuszczonego przez Social Gospel, w œlad
za którym przychodzi omówienie zagadnieñ tradycyjnie kojarzonych z wywodem
pneumatologicznym. Do³¹czono doñ wypowiedŸ dotycz¹c¹ objawienia (omawia-
na dogmatyka nie posiada odrêbnego „traktatu” poœwiêconego Pismu jako Ÿród³u
objawienia, a to zapewne ze wzglêdu na niskie mniemanie Rauschenbuscha o
Boskich przymiotach Biblii)44 . Trzy ostatnie rozdzia³y pracy dotycz¹: obu sakra-
mentów, eschatologii i pojednania rozumianego inaczej ni¿ przyjmuj¹ to przed-
oœwieceniowe koncepcje odkupienia.

A Theology for the Social Gospel, dzie³o bêd¹ce g³ówn¹ dogmatyk¹ ruchu
Ewangelii Spo³ecznej, stanowiæ bêdzie naczelny wyznacznik niniejszej prezenta-
cji teologii spo³ecznej. Pozosta³e zwarte dzie³a naszego autora, jak¿e cenne dla
eksplikacji teologicznego rozumu Rauschenbuscha, nie posiadaj¹ jednak tak
zwartej i spójnej budowy, przez co z mniejsz¹ si³¹ oddaj¹ dogmatyczne prze-
œwiadczenia autora z Rochester. Zostan¹ jednak wykorzystane w prezentowanych
poni¿ej rozwa¿aniach.

44 Por. Allen Dale Verhey, The Use of Scripture in Moral Discourse. A Case Study of Walter
Rauschenbusch, 1975.
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Zasadnicze w¹tki dogmatyki Rauschenbuscha

Przechodz¹c do w³aœciwego wywodu na temat dogmatycznego aspektu teolo-
gii Waltera Rauschenbuscha nale¿y wyjaœniæ, i¿ oparty on zostanie na nastêpuj¹-
cym schemacie, odzwierciedlaj¹cym w opinii pisz¹cego te s³owa centralne tematy
teologiczno-dogmatycznej koncepcji amerykañskiego teologa:
Egzystencjalno-spo³eczny charakter problemu cz³owieka,
Droga ratunku – rozwój Królestwa Bo¿ego,
Koœció³ jako instrument Królestwa Bo¿ego,
Problem consummatio.

Egzystencjalno-spo³eczny charakter
problemu cz³owieka

Duszpasterskie doœwiadczenia Rauschenbuscha skonfrontowa³y go z nêdz¹
egzystencji ludzkiej w najskrajniejszych przejawach. Bieda, niedo¿ywienie, fa-
talne warunki sanitarne, choroby, brak sta³ego zajêcia stanowi³y plagi dotykaj¹-
ce mieszkañców dzielnicy doków, w pobli¿u której siedzibê mia³ zbór, którego
niemiecko-amerykañski teolog by³ pastorem. Sytuacja ofiar radykalnego lesefe-
ryzmu zmusza³a go do refleksji nad przyczyn¹ takiego stanu rzeczy45 . Znane
mu orêdzie chrzeœcijañskie i wspieraj¹ca go teologia zdawa³y siê byæ bezradne
wobec skali problemu spo³ecznego, który przyjmowa³ wymiary strukturalne.
T³umaczenie, i¿ przyczyn¹ nieszczêsnych zjawisk jest metafizyczny problem
cz³owieka nie przekonywa³o Rauschenbuscha, zwa¿ywszy i¿ zwolennicy takie-
go wyjaœnienia sami jawili siê jako bezsilni vis-a-vis ówczesnej kwestii socjal-
nej46 . Tradycyjna antropologia teologiczna, a w œlad za ni¹ hamartiologia, uzna-
wane przez koœcielny protestantyzm amerykañski, który d³ugo opiera³ siê mo-
dernistycznym pr¹dom przychodz¹cym z Niemiec, zakwestionowane zosta³y
przez myœliciela z Rochester. Poruszony codzienn¹ kondycj¹ klasy spo³ecznej,
poœród której przysz³o mu pracowaæ, przyjmuje odmienn¹ perspektywê teolo-
giczn¹: zaczyna od do³u („oddolnie”), od sytuacji cz³owieka, od jego powsze-
dniej namacalnej egzystencji, a nie od abstrakcyjnych „odgórnych”, metafi-
zycznych za³o¿eñ. Pomaga mu w tym nowy duch epoki, antropocentryzm no-

45 Paul Minus, dz. cyt., s. 24.
46 Tam¿e.
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wych odkryæ dokonywanych zwolenników ewolucjonizmu, a w œlad za nimi
przez krytykê biblijn¹47 .

Zdaniem Rauschenbuscha Ÿród³a problemu cz³owieka nie nale¿y poszukiwaæ
w zaœwiatach ani w protologii48  ale w jego spo³ecznej kondycji. Cz³owiek jest
istot¹ powo³an¹ do ¿ycia z innymi, do ¿ycia spo³ecznego, wiêc jeœli w obszarze
spo³ecznym Ÿle u³o¿ono stosunki, to ten nieporz¹dek skutkowaæ bêdzie trwa³ym,
nieznoœnym, tragicznym kryzysem. Cz³owiek i spo³ecznoœci ludzkie stoj¹ zatem
wobec wyzwania ustawicznego porz¹dkowania stosunków spo³ecznych, powrotu
do pryncypium szanowania, mi³owania drugiego. To zobowi¹zanie jest wiecznie
aktualne, bowiem cz³owiek jest zawsze powo³any, stworzony do bycia z innymi.
Rauschenbusch nie wyobra¿a sobie innej p³aszczyzny za³atwienia problemu cz³o-
wieka. Nie dowierza tezie o odpadniêciu cz³owieka od stanu doskona³ej niewin-
noœci49 , to nie z Bogiem cz³owiek ma problem, ale ze swoimi bliŸnimi, wespó³ z
którymi nie potrafi kompleksowo u³o¿yæ stosunków. Tym samym Rauschenbusch
proponuje zmianê percepcji Boga, który nie jest antagonist¹ cz³owieka. Jest to
raczej Bóg nie w³adaj¹cy nadnaturalnymi instrumentami zmiany po³o¿enia ludz-
koœci, Bóg, który wyposa¿y³ ludzkoœæ we wszystkie mo¿liwoœci regulacji swej
sytuacji50 . Mo¿e ona zatem byæ uporz¹dkowana w sposób przyrodzony, natural-
ny. Teologia w³aœciwa Rauschenbuscha bowiem abstrahuje, a nawet neguje ele-
ment ponadnaturalny, metafizyczny. W ten sposób nastêpuje u naszego myœliciela
odejœcie od teocentryzmu tradycji teologicznej, z której wyrasta (pietyzm, ewan-
gelikalizm, rewiwalizm, kalwinizm)51 , na rzecz antropocentryzmu w³aœciwego
teologii liberalnej. Ten antropocentryzm ma jednak zdaniem autora przedstawia-
nej koncepcji pe³n¹ sankcjê ze strony Boga.

47 Por. Scott D. Landes, The Nature of Humanity and Sin in the Thought of Clarence Jordan and Martin
Luther King, Jr. in light of Walter Rauschenbusch’s, „A Theology for the Social Gospel”, 1994.

48 Teolog polemizowa³ z utrwalon¹ interpretacj¹ opowieœci z Ksiêgi Rodzaju o upadku Adama uznaj¹c¹
j¹ za opis odpadniêcia ludzkoœci od wiêzi z Bogiem, w czym znajdowa³ wsparcie ze strony ówczesnych
najnowszych ustaleñ krytyki biblijnej. Przywo³any passus biblijny ma zdaniem Rauschenbuscha ukazywaæ
sta³e – tak¿e dzisiaj – Ÿród³o nieszczêœæ ludzkoœci, którym jest egoizm i zamkniêcie w sobie, dotycz¹ce
wszystkich: i ludzi i Boga. Zarazem nasz myœliciel wskazuje na ograniczon¹ donios³oœæ tego opisu dla myœli
proroków Starego Testamentu oraz dla samego Jezusa, dla którego mit Adamicki nie mia³ byæ tekstem
etiologicznym. Rauschenbusch obwinia Paw³a i póŸniejsz¹ teologiê za nadanie grzechowi wymiaru
metafizycznego. Zob. TSG, ss. 39-41.

49 „Po pierwsze oczywiœcie nie wiemy, czy Adam by³ tak doskona³y, jak go ukazano. Teologia
antydatowa³a koncepcjê ludzkiej doskona³oœci, któr¹ wziêliœmy od Jezusa Chrystusa i przeobrazi³a Adama
w doskona³ego chrzeœcijanina.” – TSG, s. 51.

50 Walter Rauschenbusch, Christianity and the Social Crisis, The Macmillan, New York 1907 (dalej
oznaczane jako: CSC), ss. 343nn.

51 Dla objaœnienia tych pojêæ zob. Piotr Stawiñski, Purytanizm (w:) Religia. Encyklopedia PWN t. 8, red.
Tadeusz Gadacz, Bogus³aw Milerski, Warszawa 2003; Tadeusz J. Zieliñski, Ewangelikalizm (w:) Religia.
Encyklopedia PWN t. 3, red. Tadeusz Gadacz, Bogus³aw Milerski, Warszawa 2002; Tadeusz J. Zieliñski,
Purytanizm. Zarys dziejów, ideologii i obyczajów anglosaskiego ruchu reformacyjnego, Rocznik
Teologiczny ChAT 1995 z. 2.
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Dyskutuj¹c zagadnienia antropologiczne Walter Rauschenbusch du¿o miej-
sca poœwiêca problematyce grzechu, co mo¿e wydaæ siê zaskakuj¹ce w przy-
padku teologa dystansuj¹cego siê od tradycyjnych perspektyw hamartiologicz-
nych. Czyni to jednak, by dokonaæ nowego okreœlenia jego istoty, zakresu i
sposobu przekazywania. Podejmuje problem zwi¹zany z nauk¹ o grzechu pier-
worodnym „postrzegaj¹c¹ rodzaj ludzki jako wielk¹ jednoœæ, pochodz¹c¹ od
jednej g³owy, skupion¹ przez wszystkie wieki czynnikiem pochodzenia i krwi.
Ta naturalna jednoœæ jest podstaw¹ i nosicielem s³u¿¹cym przekazywaniu i po-
wszechnoœci grzechu.”52  Zachowuj¹c sceptycyzm wobec tez biologizuj¹cych
grzech53  i wywodz¹cych go od jednego, pierwszego cz³owieka, Rauschenbusch
jednak uznaje prawdê o powszechnoœci, obiektywnoœci i nieuchronnoœci grze-
chu54 . Teolog dostrzega zdolnoœæ do czynienia z³a w³aœciw¹ ka¿demu bez wy-
j¹tku cz³owiekowi55  („importance of individual sin”)56 , acz zaznacza, ¿e kon-
tekst spo³eczny (tradycja spo³eczna – „social tradition”)57  dorastania cz³owieka
ma przemo¿ny wp³yw na skalê nieprawoœci konkretnego osobnika: „Teologia
na rzecz Ewangelii Spo³ecznej powie zatem, i¿ grzech pierworodny jest czê-
œciowo grzechem spo³ecznym.”58

Hamartiologia Rauschenbuscha przeciwstawia obiektywny i ponadindywi-
dualny wymiar grzechu indywidualistycznemu pojmowaniu tego zjawiska.
Teolog obwinia indywidualistyczn¹ hamartiologiê ortodoksyjnego (czyli pore-
formacyjnego, scholastycznego) protestantyzmu o determinowanie indywidu-
alistycznej soteriologii, a zatem i o znieczulicê na spo³eczne przejawy z³a.
A myœliciel z Rochester dostrzega „super-personal forces of Evil” – pozaoso-
bowe si³y z³a. Tak nazywa zjawiska wytworzone przez grupy ludzi, które
czynem czy zaniechaniem generuj¹ naganne etycznie postawy, niszcz¹ce
ca³e spo³eczeñstwa. „Dla przyk³adu, ma³a grupa skorumpowanych polit-
yków w radzie miasta, by zapewniæ sobie w³adzê, wci¹ga w swoje praktyki
s³abych, choæ pocz¹tkowo niewinnych obywateli.”59  Obszarem dzia³ania
tak pojêtego z³a jest tak¿e Koœció³, czego dowodem by³ jego stan przed
Reformacj¹60 .

52 TSG, ss. 57-58.
53 TSG, ss. 67, 77. Jednak w jednym miejscu mówi o „biological transmission of original sin.” – TSG, s. 68.
54 TSG, s. 68.
55 „Nauka teologiczna o pocz¹tku grzechu nie powinna zaciemniaæ istnienia aktywnych Ÿróde³ z³a

w póŸniejszych generacjach i w dzisiejszym ¿yciu, poprzez które grzech jest podsycany i dynamizowany.”
– TSG, s. 77.

56 Clive Marsh, art. cyt., s. 461.
57 TSG, s. 78.
58 TSG, s. 61.
59 TSG, s. 72.
60 TSG, s. 73; Walter Rauschenbusch, Dlaczego jestem baptyst¹?, t³um. Tadeusz J. Zieliñski, S³owo

Prawdy 1996 nr 9, s. 26;
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Grzech w wymiarze spo³ecznym przyjmuje historycznie ostre formy, a jego
agregacja urasta do rangi Królestwa Z³a („Kingdom of Evil”)61 . „¯ycie ludzi
jest w nieskoñczony sposób ze sob¹ powi¹zane i siê przenika, odnawiaj¹c siê
permanentnie w nawi¹zaniu do tego, co by³o przedtem. Z³o czynione przez
jedno pokolenie powodowane jest przez generacje poprzednie i w konsekwen-
cji sprawia cierpienia i pokusy tych, którzy przyjd¹ potem. Nasi w³oscy imi-
granci s¹ tym, kim s¹ ze wzglêdu na to, czym ich uczyni³ Koœció³ i system
rolny we W³oszech. (…) Kapitalistyczna Europa zacisnê³a swe brzemiê na
szyi Afryki. Kiedy w pó³nocnych miastach Ameryki poluje siê na czarnoskó-
rych ludzi jak na zwierzêta lub gdy w miastach Po³udnia poni¿a siê ca³y naród
organizuj¹c lincze, to mamy do czynienia z trwaniem w grzechu, gdy¿ nasi
ojcowie stworzyli warunki do grzechu organizuj¹c handel niewolnikami
z Afryki i bogac¹c siê niegodnie z tego handlu.”62  Z³o spo³eczne staje siê
Królestwem Z³a, gdy posiada system gwarancji publicznych w postaci legisla-
cji, s¹dów, policji, wojska, monarchii, Koœcio³a, w³asnoœci, religii etc.63  Zda-
niem Rauschenbuscha koncepcja hamariologiczna ma charakter fragmenta-
ryczny wówczas, gdy nie dostrzega powszechnego zniewolenia grzechem
w strukturach spo³ecznych i na sposób strukturalny. Pojêcie „Królestwa Z³a”
nie ma na celu budowania prymitywnego dualizmu teologicznego64 , od które-
go myœliciel z Rochester chce siê dystansowaæ, a raczej staæ na stra¿y œwiado-
moœci istnienia systemu z³a, któremu chrzeœcijanie powinni siê wespó³ z inny-
mi ludŸmi dobrej woli przeciwstawiæ. Dlatego mówi tutaj o „spo³ecznej kon-
cepcji Królestwa Z³a”65  („social conception of the Kingdom of Evil”)66 . Z³u
i grzechowi w wymiarze indywidualnym i spo³ecznym67  przeciwstawiæ siê
mo¿e tylko Królestwo Bo¿e, które zwiastuje Ewangelia, która jest dla Rau-
schenbuscha Ewangeli¹ spo³eczn¹.

61 TSG, ss. 77-94.
62 TSG, s. 79.
63 TSG, s. 81.
64 Rauschenbusch przejawia daleko id¹cy sceptycyzm jeœli idzie o wiarê w demony, analizuj¹c jej rozwój

w kategoriach metodologii historii religii. Zob. jego uwagi dotycz¹ce spo³ecznych skutków wiary w szatana
(procesy inkwizycyjne – katolickie i protestanckie – palenie czarownic etc.) – TSG, ss. 82-87. Podejœcie to
kolejny raz uzewnêtrznia stosunek naszego teologa do problematyki metafizycznej.

65 Teolog nasz nie u¿ywa okreœlenia „Królestwo Diab³a”, gdy¿ po pierwsze k³óci³oby siê
z Rauschenbuschowsk¹ niewiar¹ w œwiat demonów, a po drugie wskazywa³oby ono na równorzêdnoœæ Boga
i Diab³a/szatana.

66 TSG, s. 90.
67 Zastanawiaj¹cy jest niemal zupe³ny brak teodycei w rozwa¿aniach Rauschenbuscha. Czy¿by

podkreœlanie niespekulatywnego charakteru jego teologii mia³o wyjaœniaæ wszystko? Jak pisze Robert
Handy „idea solidarnoœci, w³aœciwie rozumiana, dzia³a jako teodycea.” – HANDY, Robert T., Walter
Rauschenbusch (w:) A Handbook of Christian Theologians, red. Martin E. Marty, Dean G. Peerman,
Cambridge 1984, s. 204.
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Droga ratunku – rozwój Królestwa Bo¿ego

Jak trafnie pisze Karol Karski, „dla teologii Rauschenbuscha charakterystycz-
ne s¹ dwa pojêcia: grzech i Królestwo Bo¿e”68 . Po zarysowaniu percepcji grzechu
w myœli teologa z Rochester, czas na prezentacjê jego rozumienia kategorii Króle-
stwa Bo¿ego. Sta³a siê ona dla Waltera Rauschenbuscha zasad¹ hermeneutyczn¹
ca³ej teologii. John Macquaririe stwierdza, i¿ by³a ona dla Rauschenbuscha tym,
czym inkarnacja dla Atanazego, usprawiedliwienie z wiary dla Marcina Lutra,
a suwerennoœæ Bo¿a dla Jonathana Edwardsa69 . Bior¹c pod uwagê spo³eczne i so-
lidarystyczne70  aspekty myœli teologa z Rochester nie mo¿e dziwiæ przyjêcie
przezeñ takiego za³o¿enia, inspirowanego zreszt¹ bardzo mocno przez awangar-
dowych niemieckich nauczycieli Rauschenbucha, na czele z Ritschlem71 .
To przywi¹zanie do postrzegania chrystianizmu w pryzmacie spo³ecznym ka¿e
niektórym badaczom uznaæ teologiê Rauschenbucha za wiod¹cy przyk³ad socjo-
logizuj¹cej reinterpretacji chrzeœcijañstwa72 .

Na kartach Theology for the Social Gospel Rauschenbusch pisze, i¿ teologia
powinna „nie tylko znaleŸæ szczególne miejsce nauce o Królestwie Bo¿ym, ale
daæ jej centraln¹ pozycjê i pozwoliæ jej na korektê wszystkich innych doktryn, tak
by z ni¹ wspó³brzmia³y.”73  Nauka ta jest tak centralna bowiem zwiastuje zjawisko
(Królestwo Bo¿e) zdolne przeciwstawiæ siê zjawisku nêkaj¹cemu ludzkoœæ (Kró-
lestwo Z³a). Ratunek, zbawienie od z³a mo¿e bowiem przyjœæ ze strony Królestwa
Bo¿ego, które – jako wielkoœæ soteriologiczna – jest w istocie systemem „zorga-
nizowanej sprawiedliwoœci”74 . Nasz teolog zapewnia, i¿ „Królestwo Bo¿e Bogu
zawdziêcza swe pochodzenie, rozwój i spe³nienie; na ka¿dym etapie swego roz-
woju jest spraw¹ cudu i stanowi ci¹g³e objawienie mocy, sprawiedliwoœci i mi³o-
œci Boga.”75  Mimo tego jednak czynicielami Królestwa s¹ ludzie, poddani co
prawda inspiracji Bo¿ej, inspiracji „ducha Bo¿ego”76 .

Królestwo Bo¿e to braterstwo ludzi ¿yj¹cych w kategoriach Bo¿ych przedsta-
wionych przez Jezusa z Nazaretu. Jezus posiada godnoœæ Inicjatora Królestwa

68 Karol Karski, dz. cyt., s. 23.
69 John Macquarrie, dz. cyt., ss. 164-165.
70 Istnieje monografia poœwiêcona temu w¹tkowi: Darlene Ann Peitz, Solidarity As Heremeneutic.

A Revisionist Reading of the Theology of Walter Rauschenbusch, 1992.
71 Nieprzypadkowo Rauschenbusch zyska³ sobie przezwisko „amerykañskiego Ritchla” – Karol Karski,

dz. cyt., s. 23.
72 John Macquarrie, dz. cyt., s. 164.
73 TSG, s. 131.
74 Karol Karski, dz. cyt., s. 24.
75 TSG, s. 139.
76 TSG, s. 70.
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poprzez wprowadzanie wzorca zachowañ i urzeczywistnianie go77 . Do wejœcia do
Królestwa przynagla ludzi Bóg, który te¿ wspiera akt inicjacji nowych adeptów
Królestwa. Relacja Bóg – cz³owiek nie przypomina jednak w Rauschenbuschow-
skim ujêciu obrazu przedstawianego przez protestanck¹ teologiê przedoœwiece-
niow¹. Choæ nasz teolog u¿ywa pojêæ tradycyjnego ordo salutis (nawrócenie, od-
rodzenie, usprawiedliwienie, uœwiêcenie, itp.)78  to jednak nadaje im odmienne
znaczenie. Wszystko w sprawie wejœcia do Królestwa czyli do sfery zbawienia
zale¿y od cz³owieka, który sam przes¹dza sprawê swojego weñ obywatelstwa.
Trudno w tym kontekœcie mówiæ o przydatnoœci takich kategorii jak monergizm,
synergizm czy pelagianizm.

Rauschenbusch wywodz¹c siê ze œrodowiska przebudzeniowego (ewangeli-
kalnego) protestantyzmu amerykañskiego, który za jego ¿ycia by³ dominuj¹c¹
form¹ chrzeœcijañstwa w USA79 , mia³ œwiadomoœæ znaczenia osobistej pobo¿-
noœci oraz by³ wyczulony na naukê o indywidualnym zbawieniu80 . O przywi¹-
zaniu teologa z Rochester do elementów ewangelikalnej religijnoœci œwiadczy
chocia¿by przet³umaczenie przez niego z angielskiego na niemiecki ponad
100 hymnów w³aœciwych tej amerykañskiej tradycji duchowej81 . Nie negowa³
potrzeby takiego zbawienia, d¹¿y³ wrêcz do zsyntetyzowania w ramach swej
koncepcji teologicznej nauki o zbawieniu indywidualnym i spo³ecznym82 ,
a tym samym d¹¿y³ do utrzymania równowagi miêdzy osobist¹ pobo¿noœci¹
a spo³ecznym aktywizmem83 . Jego zdaniem bowiem zbawienie jest szerokie –
zajmuje siê tak¿e „tymi manifestacjami grzechu i odkupienia, które znajduj¹ siê
poza indywidualn¹ dusz¹”84 . Jako powa¿nie problematyczne postrzega³ zawê-
¿anie zbawienia do aspektu osobistego: „Jeœli nasze ukazanie pozaosobowych
czynników grzechu oraz Królestwa Z³a jest trafne, to zatem w oczywisty spo-
sób zbawienie ograniczone do duszy i jej osobistych spraw jest niedoskona³ym
i jedynie czêœciowo skutecznym zbawieniem.”85  Dla Rauschenbuscha bowiem
Ewangelii nie sposób postrzegaæ jedynie jako antidotum na ponadnaturalne pro-
blemy cz³owieka, lecz jest ona donios³a dla wszystkich aspektów naszej co-

77 O redukcjonistycznej chrystologii Rauschenbuscha bêdzie mowa nieco dalej.
78 TSG, ss. 95-109.
79 Erwin Gaustad, dz. cyt., ss. 139.
80 W 1888 r. mocno i pozytywnie prze¿y³ prowadzon¹ przez D. L. Moody’ego ewangelizacjê

w Northfield. Por. Handy, Robert T., Walter Rauschenbusch (w:) Makers of Christian Theology in America,
red. Mark G. Toulouse, James O. Duke, Nashville 1997, s. 343.

81 Ukaza³y siê one w zbiorach: Neue Lieder, New York 1889; Evangeliums-Lieder 1 und 2, New York
1897; Evangeliums-Sänger 3. 150 Neue Lieder fûr Abendgottesdienste und besondere Versammlungen,
Kassel 1907.

82 Grant Wacker, art. cyt., s. 320.
83 Clive Marsh, art. cyt., s. 460.
84 TSG, s. 95.
85 TSG, s. 95.
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dziennej egzystencji86 . Ka¿dy z nas potrzebuje ca³ej Ewangelii, zaœ tradycyjne
orêdzie zwiastowane przez Koœcio³y protestanckie zwykle prezentowa³o Ewange-
liê zredukowan¹ i zubo¿on¹87 . Zdaniem Rauschenbuscha stare zwiastowanie na-
le¿y rozszerzyæ, pog³êbiæ, ogarniaj¹c nim tak¿e kwestie spo³eczne. Co zatem
idzie, w jego opinii, autentyczna Ewangelia s³usznie mo¿e byæ nazwana Ewange-
li¹ Spo³eczn¹. Teolog pisa³: „Chcemy rewolucji i od wewn¹trz i z zewn¹trz”,
a Ewangelia Spo³eczna wymaga „wiêcej wiary a nie mniej wiary”. Osobista po-
bo¿noœæ i zaanga¿owanie spo³eczne by³y zatem dla niego komplementarne. Nie
mo¿na bowiem ograniczaæ siê do indywidualistycznego soteriologizmu, jakkol-
wiek mocno by³by wsparty dzia³alnoœci¹ charytatywn¹. Wed³ug Rauschenbuscha
Królestwo Bo¿e bêd¹ce oœrodkiem osobistej religijnoœci i spo³ecznej wra¿liwoœci
jest w stanie stopniowo przekszta³caæ kulturê, mo¿e poprawiaæ, korygowaæ i zba-
wiaæ ca³oœæ ¿ycia spo³ecznego, wci¹gaj¹c w swój obrêb aktywne jednostki i in-
stytucje. Królestwo Bo¿e zaczyna siê od indywidualnego nawrócenia, i jak ziarno
gorczyczne bêd¹c zasiane w glebê spo³eczeñstwa rozroœnie siê w drzewo, daj¹c
przystañ szukaj¹cym schronienia. W ten sposób „zbawienie jest dobrowoln¹ so-
cjalizacj¹/uspo³ecznieniem duszy”88 . Immanentny Bóg jest pierwszorzêdnym ani-
matorem Królestwa, a Jezus Nazaretu jako wcielenie nowego stylu ¿ycia w³aœci-
wego Królestwu jest pierwszorzêdnym przyk³adem cz³owieka, który aktywnie
przejawia wra¿liwoœæ na znajduj¹cych siê w potrzebie innych. Chrzeœcijanin jako
naœladowca Jezusa bêdzie popiera³ ruch wcielania stylu ¿ycia Jezusa w codzien-
noœæ. Naœladowcy Nazareñczyka stopniowo wprowadz¹ now¹ formê stosunków
miêdzyludzkich i ewolucyjnie przekszta³c¹ spo³eczeñstwo, porz¹dkuj¹c nierów-
noœæ spo³eczn¹, bezrobocie, skrajn¹ biedê i konflikty zbrojne.

Poczynione do tej pory stwierdzenia na temat Rauschenbuschowskiej percepcji
postaci Jezusa z Nazaretu daj¹ ju¿ pewne wyobra¿enie o charakterze chrystologii
myœliciela z Rochester. Jest to wizja nie uznaj¹ca chalcedoñskich ustaleñ co do
boskoœci ¿ydowskiego Nauczyciela. Wyklucza ona preegzystencjê Jezusa, posia-
danie przezeñ – obok cz³owieczej – tak¿e Boskiej natury89 , uznawanie Jezusa za
Wcielonego Boga90 . W kontekœcie inkarnacji mówi raczej, i¿ Ewangelia Spo³ecz-
na jest zainteresowana „progresywn¹ spo³eczn¹ inkarnacj¹ Boga”91 , przez co na-

86 Por. Daniel J. Evearitt, Interpreting Salvation, Personal vs. Social. A Late Nineteenth Century Case
Study – Walter Rauschenbusch and A.B. Simpson, dz. cyt., passim.

87 TSG, ss. 113nn.
88 TSG, s. 99.
89 Robert T. Handy, Walter Rauschenbusch (w:) A Handbook of Christian Theologians, red. Martin

E. Marty, Dean G. Peerman, Cambridge 1984, s. 205. Dodajmy, ¿e Rauschenbusch unika wypowiedzi na
temat doktryny Trójcy, gdy¿ – jak chyba mo¿na przyj¹æ – ametafizyczna teologia nie podejmuje siê
zg³êbiania tego rodzaju aspektów jestestwa Boga.

90 TSG, s. 150.
91 „Progressive social incarnation of God” – TSG, s. 148.
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le¿y rozumieæ urzeczywistnienie etycznych idea³ów immanentnego Boga. Ame-
rykañski teolog wszak¿e zastrzega: Ewangelia spo³eczna nie jest przede wszyst-
kim zainteresowana kwestiami metafizycznymi; jej chrystologiczne zaintereso-
wania poszukuj¹ jedynie realnej osobistoœci, która mo¿e wprawiæ wielki proces
historyczny w ruch.”92  A zatem Jezus jest jednak dla naszego teologa niezrówna-
ny. Jest cz³owiekiem najpe³niej realizuj¹cym wolê Boga, a to ze wzglêdu nie na
odziedziczone przymioty93 , a ze wzglêdu na heroizm swych starañ i osi¹gniêæ.
„Nie popad³ w grzech egotyzmu, poniewa¿ odniós³ sukces w procesie ³¹czenia
s³u¿by na rzecz dobra wspólnego z afirmacj¹ w³asnego ja.”94  Nikt przed Jezusem
tego nie osi¹gn¹³95 .

Koœció³ jako instrument
Królestwa Bo¿ego

Zaczynem Królestwa Bo¿ego s¹ dla Rauschenbuscha chrzeœcijanie id¹cy
w œlad Jezusa, niezrównanego inicjatora nowego stylu ¿ycia. Chrzeœcijanie jako
pierwsi winni daæ przyk³ad wcielania w ¿ycie etyki Królestwa, bêd¹cej etyk¹
altruizmu i s³u¿by. Wzajemna wieloaspektowa pos³uga chrzeœcijan za naturaln¹
macierz ma lokalne wspólnoty wiernych (gminy, zbory), które s¹ œrodowiskiem
zbawienia, pojmowanego oczywiœcie na sposób spo³eczny96 . Nie mog¹ one jed-
nak zamykaæ siê w sobie a po bratersku wyci¹gaæ rêce do innych chrzeœcijan
oraz nie-chrzeœcijan, a zw³aszcza przedstawicieli warstw pracuj¹cych97 . W ten
sposób Koœcio³y rozumiane przez Rauschenbuscha jako proste, skromne, demo-
kratyczne, przyjazne dla wszystkich lokalne wspólnoty98 , stan¹ siê g³ównymi
krzewicielami stylu ¿ycia w³aœciwego Królestwu Bo¿emu99 . Rzeczywistoœæ ko-
œcieln¹ teolog z Rochester rozumie ekumenicznie – jest w niej miejsce dla
chrzeœcijan ró¿nych proweniencji, choæ generalnie postuluje skromn¹ strukturê
Koœcio³a, zgodn¹ z wyznawanymi przezeñ baptystycznymi przeœwiadczeniami

92 TSG, s. 151.
93 Walter Rauschenbusch, Christianizing the Social Order, wyd. 2, New York 1921 (dalej oznaczane

jako: CSO), s. 58.
94 TSG, s. 152.
95 TSG, s. 152.
96 TSG, s. 126.
97 Alasdair I. C. Heron, dz. cyt., s. 131,
98 CSC, ss. 287nn.
99 CSO, ss. 78-79.
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eklezjologicznymi100 . Wypowiedzi Rauschenbuscha dotycz¹ce istoty i roli sa-
kramentów, ujête s¹ – na baptystyczn¹ mod³ê – w kategoriach minimalistycz-
nych, notabene zgodne z teologiczno-liberalnym podejœciem do sprawy101 .

Rauschenbusch jako g³osiciel idei Królestwa Bo¿ego w kontekœcie eklezjolo-
gicznym podkreœla jego supremacjê wzglêdem innych wielkoœci ¿ycia religijne-
go. Podkreœla zatem, ¿e ono nigdy nie zawê¿a siê do Koœcio³a czy Koœcio³ów.
Jest od nich wiêksze, trwalsze i bardziej dynamiczne – jest w nim tak¿e miejsce
dla ludzi, którzy nie wi¹¿¹ siê z ¿adn¹ konfesj¹102 .

Problem consummatio

Walter Rauschenbusch przedstawia w swoich pismach wywód w sprawie escha-
tologii, przy czym jego czêœæ – ze zrozumia³ych wzglêdów – zajmuje krytyka tra-
dycyjnych eschatologij chrzeœcijañskich. Eschatologia metafizyczna stanowi jego
zdaniem, tak jak to by³o u zarania chrystianizmu, barierê postêpu Królestwa Bo¿e-
go na ziemi. Chrzeœcijanie bowiem miast zwalczaæ strukturalne z³o na ziemi (Kró-
lestwo Z³a) sw¹ uwagê kierowali na ¿ycie poœmiertne, ewentualnie maj¹c¹ nast¹piæ
z zaœwiatów paruzjê103 . Amerykañski teolog powo³uj¹c siê na tezy Harnacka obwi-
nia hellenizacjê, jako sprawcê odwiedzenia chrzeœcijan od ich s³usznych zaintereso-
wañ doczesnoœci¹. Dlatego zdaniem Rauschenbuscha eschatologia chrzeœcijañska
tak jak ¿aden inny traktat dogmatyczny potrzebuje „odm³odzenia”104 .

Nie trzeba du¿ej przenikliwoœci intelektualnej, by w œwietle dotychczasowych
ustaleñ dotycz¹cych teologii myœliciela z Rochester, domyœleæ siê, i¿ przeprowa-
dzana przez niego redukcja dogmatyczna dotknê³a tak¿e typowych tematów
eschatologicznych. Rauschenbusch wskazuje na mityczne pochodzenie nauki o
nieœmiertelnoœci duszy, zmartwychwstaniu cia³a, jak i o stanach ostatecznych:
piekle i niebie105 . Uwa¿a je za przejaw Ÿle rozumianego apokaliptyzmu, który na
kartach Biblii zmaga siê z u¿ytecznym etycznie profetyzmem106 . Uchyla siê jed-

100 W TSG, CSC, CSO nie powo³uje siê expressis verbis na tê eklezjologiê. Wiêcej na temat
konfesyjnych aspektów myœli Rauschebuscha, w tym i jego zapatrywañ z zakresu szeroko pojêtej
eklezjologii, zob. Tadeusz J. Zieliñski, To¿samoœæ baptystyczna..., dz. cyt., passim.

101 TSG, ss. 197-207.
102 TSG, s. 127.
103 TSG, s. 222.
104 TSG, s. 210.
105 TSG, ss. 220nn.
106 Robert T. Handy, Walter Rauschenbusch (w:) Makers of Christian Theology in America, red.

Mark G. Toulouse, James O. Duke, Nashville 1997, s. 347.



56

TADEUSZ J. ZIELIÑSKI

nak od odpowiedzi o los cz³owieka po œmierci. Stwierdza, i¿ Ewangelia Spo³ecz-
na nie stoi na przeszkodzie wierze w poœmiertne bytowanie cz³owieka, przy czym
zaznacza, ¿e równie¿ jej nie wymaga107 .

W wywodzie eschatologicznym Rauschenbusch powraca do swojego leit-
motivu w postaci kategorii Królestwa Bo¿ego. Tak¿e tutaj stanowi ono dlañ
podstawê zapatrywañ. Królestwo ogarnia œmiertelnych ludzi, a ¿e jest rzeczywi-
stoœci¹ solidarnoœci, wiêc mo¿na wierzyæ, ¿e trwa przy nich zawsze. Los œwiata
nie jest beznadziejny, gdy¿ œwiat jako dzie³o Boga mo¿e liczyæ na Jego solidar-
noœæ w dobrym i z³ym. Bóg œwiata nie opuœci: „Bóg dzia³a w historii. On ma
inicjatywê. Podczas gdy inni widz¹ tylko œlepe si³y prowadz¹ce do beznadziej-
nej agonii, my musimy dostrzegaæ si³ê moraln¹ prowadz¹c¹ ku odkupieniu
i rozwojowi.”108 . Jaki bêdzie koniec ludzkoœci i œwiata, czy koniec taki nast¹pi?
Teolog z Rochester na to pytanie wprost nie odpowiada. Odwo³uj¹c siê do pojê-
cia Królestwa Bo¿ego woli powiedzieæ: „Eschatologia wyra¿ana w kategoriach
rozwoju historycznego nie ma ostatecznego consummatio. Jej spe³nienia
s¹ podstaw¹ dalszego rozwoju. Królestwo Bo¿e zawsze jest w fazie przycho-
dzenia.”109

Zakoñczenie

Przeprowadzony wywód dotyczy³ dogmatycznych w¹tków teologii spo³ecznej
Waltera Rauschenbuscha. Z bogatej spuœcizny amerykañskiego myœliciela i refor-
matora spo³ecznego wydobyto tym samym zagadnienia najrzadziej poruszane
w opracowaniach dotycz¹cych jego dorobku, a które znacz¹co determinowa³y
jego wizjê etyczno-spo³eczn¹. W toku dokonywanej analizy stwierdzono, i¿ do-
gmatyczne zapatrywania Rauschenbuscha w du¿ym stopniu odzwierciedlaj¹ tezy
teologiczne liberalnego protestantyzmu, który w œlad za wp³ywami w XIX-wiecz-
nych Niemczech szybko dotar³ do Ameryki. W teologii badanego intelektualisty
dostrzec mo¿na charakterystyczny dla tego pr¹du akcent na tezie o immanencji
Boga, elemencie ewolucjonistycznym, rozwiniêcie redukcjonistycznego pojmo-
wania chrystologii, radykaln¹ etycyzacjê ca³ej refleksji teologicznej. Tym samym
myœl Waltera Rauschenbuscha kontrastowo odstawa³a od przyjêtych w tradycyj-
nym protestantyzmie amerykañskim prawd wiary, co przysporzy³o my miana teo-

107 TSG, s. 228.
108 TSG, s. 223.
109 TSG, s. 227.
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loga kontrowersyjnego i nieortodoksyjnego. Nowatorstwo jego myœli i dokonana
przezeñ ca³oœciowa reinterpretacja chrzeœcijañskiego œwiatopogl¹du zyska³a mu
jednak popularnoœæ i wprowadzi³a do krêgu najbardziej oryginalnych teologów
Ameryki Pó³nocnej.

Maj¹c œwiadomoœæ donios³oœci etyczno-spo³ecznych enuncjacji i dokonañ pro-
roka z Rochester, znajomoœæ jego zapatrywañ dogmatycznych i konfesyjnych po-
maga bardziej ca³oœciowo postrzegaæ fenomen jego ¿ycia i dzie³a, które przez
kolejne dziesiêciolecia inspiruje kolejne pokolenia chrzeœcijan wra¿liwych na
kwestiê spo³eczn¹.
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ALFONS J. SKOWRONEK

TOLERANCJA W MYŒLI KOŒCIO£A
DROGI I BEZDRO¯A

Wybitnie pozytywna treœæ s³owa „tolerancja” miewa te¿ ujemne swe konota-
cje. Doœæ czêsto kojarzona bywa z pob³a¿liwoœci¹, ustêpliwoœci¹ i kompromiso-
woœci¹ w odniesieniu do oczywistych zasad.; „dla œwiêtego spokoju” strony siê
uk³adaj¹.

A przecie¿ w rzeczywistoœci jest tolerancja aktem si³y, która polega na zdolno-
œci przejmowania na siebie „innoœci” drugich, bez niekonsekwentnego dopasowy-
wania siê i tragicznego za³amywania. W mitologicznej figurze mocarnego Atlasa
i chrystologicznej postaci Baranka Bo¿ego, obarczonego ciê¿arem grzechu ca³ego
œwiata, jest tolerancja znakiem drogowym dla szlaku królewskiego, który prowa-
dzi do bezkonfliktowego rozwi¹zywania przeciwieñstw w atmosferze pokojowe-
go wspó³¿ycia ludzi.

Z perspektywy historycznej tolerancja odnosi³a siê pierwotnie do sfery religij-
nej i dotyczy³a swobodnego wyznawania wybranej przez siebie religii. Od anty-
ku, w którym kult okreœlonych bóstw by³ pañstwowym nakazem, tolerancja przy-
zwala³a na religie i kulty praktykowane przede wszystkim przez narody podbite i
ujarzmione. W odró¿nieniu do judaizmu chrzeœcijañstwo by³o a¿ do edyktu me-
diolañskiego (313) religi¹ zakazan¹, a jej wyznawcy poddawani systematycznym
przeœladowaniom.

Mimo i¿ chrzeœcijañstwo samo od IV wieku sw¹ wolnoœæ zawdziêcza³o tole-
rancji rzymskiego cesarza, a tolerancja wobec innych religii i stylów ¿ycia stano-
wi³a istotn¹ czêœæ sk³adow¹ orêdzia Jezusa Chrystusa, Koœció³ okazywa³ siê ci¹-
gle, po czêœci a¿ po dziœ dzieñ, w najwy¿szym stopniu nietolerancyjny w stosun-
ku do myœl¹cych inaczej i do innowierców – i to nawet we w³asnych swych
szeregach. Œredniowieczna instytucja inkwizycji przeciwko kacerzom i herety-
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kom (w XII w przeciwko katarom i waldensom) jest tego najjaskrawszym przy-
k³adem, podobnie jak i dzisiejsze wp³ywanie Rzymu na okreœlone kierunki teolo-
giczne, jak na przyk³ad amerykañska teologia wyzwolenia. Papie¿ Grzegorz IX,
który moc¹ Konstytucji „Excomunicamus” (1231) dotychczasowe zwalczanie ka-
cerzy, organizowane przez biskupów, przej¹³ w swoje rêce, mianowa³ inkwizyto-
rów przede wszystkim spoœród szeregów operatywnych zakonów ¿ebraczych,
g³ównie dominikanów. Trudno zapuszczaæ siê w szczegó³y. Rzutu oka warta jest
jednak procedura owego straszliwego trybuna³u, która nie ma nic wspólnego
z elementarnymi postulatami sprawiedliwoœci:
  proces przeciwko podejrzanemu lub oskar¿onemu jest tajny;
  nikt nie wie, kim s¹ informatorzy;
  nie ma miejsca na krzy¿owy ogieñ pytañ zadawanych przez œwiadków lub opi-

niodawców;
 nie ma wgl¹du w akta sprawy, co uniemo¿liwia zdobycie wiadomoœci

w oparciu o dzia³ania wstêpne;
  oskar¿ycielem i sêdzi¹ jest ta sama osoba;
  odwo³anie do s¹du niezawis³ego jest wykluczone wzgl. bezu¿yteczne;
  celem przes³uchania nie jest dotarcie do prawdy, lecz ugiêcie siê pod prawdê

reprezentowan¹ przez wy¿sz¹ instancjê (absolutne wobec niej pos³uszeñ-
stwo).1

W Niemczech inkwizycja zyska³a w XV wieku du¿e znaczenie w kontekœcie
poœcigu za czarownicami. S³owo czarownica sta³o siê zbiorczym pojêciem dla
kobiet, którym zarzucano konszachty z diab³em. Ob³êd na punkcie ich przeœlado-
wania poci¹gn¹³ za sob¹ szacunkowo od 100 000 do jednego miliona ofiar, okrut-
nie torturowanych i zas¹dzonych na œmieræ. Straszliwa psychoza na punkcie cza-
rownic by³a wypadkow¹ szeregu czynników, jak: ludowe wyobra¿enia o magii i
czarodziejstwie, chrzeœcijañska nauka o demonach i diab³ach, deprecjacja kobiet
jako istot popêdliwych i s³abych w wierze, spo³eczno-polityczne sytuacje prze-
wrotów i kryzysów i wreszcie dzia³alnoœæ inkwizycji, której operacje zaczê³y siê
ju¿ od pogromów ¯ydów i kacerzy.

Bulla papie¿a Innocentego VIII o czarownicach (1484) wraz z ksiêg¹ Henry-
ka Institora i Jakuba Sprengera „M³ot na czarownice” (Malleus maleficarum)
(1487) stanowi³y koœcieln¹ legitymacjê dla przeœladowañ czarownic, które swój
punkt szczytowy osi¹gnê³y w XVI i XVII wieku na obszarach œrodkowej i za-
chodniej Europy. Dzisiejszy ruch feministyczny upatruje w czarownicy symbol
zarówno ucisku jak i zorganizowanego oporu kobiet zmagaj¹cych siê wokó³
swej emancypacji.

W wielu europejskich krajach inkwizycja istnia³a a¿ w g³¹b wieku XVIII i
XIX. Inkwizycja rzymska, która w formie „Œwiêtego Oficjum” funkcjonowa³a od

1 Por. Hans Küng, Das Christentum. Die religiöse Situation der Zeit, München 1999, 473.
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1542, przekszta³cona zosta³a w wyniku Drugiego Soboru Watykañskiego w Kon-
gregacjê Nauki Wiary (1965). Dziêki uznaniu w chrzeœcijañskich Koœcio³ach
wolnoœci wiary i religii praktyka sankcji inkwizytorskich pozbawiona zosta³a
swych teologicznych uzasadnieñ.

Przes³anki do przezwyciê¿enia nietolerancji

Dzisiaj nikt nie podj¹³by ju¿ dyskusji na temat, czy Koœció³ dysponuje œrodka-
mi materialnymi do stosowania nietolerancji i czy w ogóle ma prawo do przefor-
sowania swej misji si³¹. Pytanie na dziœ brzmia³oby raczej: Czy chrzeœcijañstwo
mo¿e – niezale¿nie od tego, czy faktycznie dysponuje œrodkami do stosowania
przemocy – rezygnowaæ z u¿ycia si³y przeciwko ideom fa³szywym, heretyckim i
szkodliwym, nie zdradzaj¹c przy tym samo siebie i swej misji? Œw. Tomasz
z Akwinu uczy, ¿e heretyków nale¿y karaæ wyrokiem œmierci (C. Gent. III,
CXLVII). Poniewa¿ ¿ycie ziemskie jest podporz¹dkowane zbawieniu i chwale
Boga – argumentuje Akwinata – w kompetencji œwieckiej sprawiedliwoœci le¿y
eliminowanie ze spo³eczeñstwa jednostek sprzeciwiaj¹cych siê Bo¿ej prawdzie i
karanie ich œmierci¹. Jeszcze Jacques Maritain, filozof chrzeœcijañski, w swym
dziele „Chrzeœcijañski humanizm” (1950!) rzuca uwagê, ¿e pañstwo, które here-
zjê sankcjonuje kar¹ œmierci, w pewnym sensie wykazuje wiêksz¹ troskê o dobro
dusz i przyœwieca mu wy¿sza idea ludzkiej spo³ecznoœci ni¿ pañstwo, któremu
karaæ wolno tylko za fizyczne przestêpstwa2 .

Z zak³opotaniem i nawet pewn¹ konsternacj¹ zwróciæ uwagê wypada na histo-
ryczny fakt, ¿e w naszym Koœciele rzymskokatolickim, od czasu kiedy chrzeœci-
jañstwo sta³o siê religi¹ pañstwow¹ (380) a¿ po okres sekularyzacji (w. XIX),
wolnoœæ religijna nie by³a ani znana ani respektowana; do czynienia mamy raczej
z odwrotnoœci¹ sytuacji. Podczas gdy w wieku XIX konstytucje europejskich
pañstw opowiada³y siê za wolnoœci¹ religii, szereg papie¿y zajmowa³o krytyczne
stanowisko przeciwko takiej swobodzie: Grzegorz XI (1832), Pius IX (1864),
Leon XIII (1885) i Pius XII (1953). Do Piusa XII Urz¹d Nauczycielski g³osi³, ¿e
wolnoœæ religijna wi¹¿e siê nierozdzielnie z zagadnieniem prawdy, a prawdzie
przys³uguje prymat przed wolnoœci¹.

Takie i tym podobne „wychylenia” w kierunku nietolerancji mo¿na by dowol-
nie mno¿yæ. Nic wiêc dziwnego, ¿e równie¿ pozycje Koœcio³a na ogó³ nie odbie-

2 Za: Leszek Kolakowski, Toleranz und Absolutheitsansprüche, in: F. Böckle – F.-X. Kaufmann –
K.Rahner – B.Welte, Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, B. 26, Freiburg Br. 1980, 24.
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ga³y od podobnych schematów. Papie¿ Pius IX w swej encyklice „Quanta cura”
(1864) wolnoœæ sumienia nazywa „ob³¹kanym bredzeniem” („deliramentum”)
i dodaje, ¿e jest jedn¹ z najbardziej szkodliwych form ludzkiej pró¿noœci („vani-
tas”). Ten¿e papie¿ wyraŸnie potêpia nastêpuj¹ce zdanie: „Ka¿dy cz³owiek ma
swobodê wyboru i wyznawania religii, któr¹ przy pomocy œwiat³a rozumu uzna
za prawdziw¹” (B II 38).

Ta problematyka – zarysowana tu bardzo skrótowo – wymaga osobnych na-
œwietleñ nie tyle w scenariuszu nietolerancyjnych wypaczeñ, lecz w perspektywie
religijnej wolnoœci sumienia. Nakreœlenie z grubsza obrazu prawdziwej tolerancji
jest przedsiêwziêciem nie mniej wype³nionym ogromn¹ skal¹ pytañ i tematów do
rozwi¹zania.

Trudnoœci z tolerancj¹ – przyk³ad wolnoœci religijnej

Poniewa¿ w odró¿nieniu od religii monoteistycznych religie politeistyczne
wykazuj¹ mniejsze roszczenie do prawdy absolutnej, nie maj¹ te¿ wiêkszych pro-
blemów z tolerowaniem najró¿norodniejszych przekonañ religijnych. Przedchrze-
œcijañskie Imperium Rzymskie pozwala³o ludom podbitym na praktykowanie
w³asnych kultów, a nawet na ich szerzenie. Z tej regu³y tolerancji wykluczeni zo-
staj¹ jednak chrzeœcijanie, choæ nie ze wzglêdów religijnych, lecz raczej porz¹d-
kowych; ich opór przeciwko sk³adaniu ofiar bo¿kom pogañskim móg³by bowiem
doprowadziæ do zachwiania ca³ego spo³ecznego ³adu.

Jak ju¿ wspomniano, chrzeœcijañstwo, korzystaj¹ce w pierwszych trzech wie-
kach z dobrodziejstwa tolerancji, rych³o o niej zapomnia³o, jak tylko samo za-
awansowa³o do rangi religii pañstwowej. W niepamiêæ posz³o szereg sztandaro-
wych nakazów Ewangelii: zasada wzajemnoœci Mt 7,12: I przebacz nam nasze
winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; jeszcze wymow-
niejsze jest przykazanie mi³oœci, Kazanie na Górze, przypowieœæ o k¹kolu i psze-
nicy (Mt 13,24-30.36-43), i w ogóle postawa Jezusa zapraszaj¹cego do swego
naœladowania, lecz bez przymuszania, dalej Jego wielkoduszny stosunek do
grzeszników; a wreszcie myœl œw. Paw³a o niewymuszalnoœci wolnoœci wiary i
jego napomnienie do wzajemnego znoszenia siê (Kol 3,12n; 1 Kor 4,12; 2 Kor
11,1; Ga 5,1; 5,13).

Podczas gdy Edykt Mediolañski proklamuje wspania³omyœln¹ Deklaracjê o
wolnoœci religii, rych³e pojawienie siê schizm i herezji napêdza biskupom takiego
strachu, ¿e ju¿ w erze patrystycznej religiê wi¹zaæ zaczynaj¹ œciœle z establish-
mentem politycznym i siêgaj¹ po ramiê pañstwowe w œciganiu heretyków.
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Do tolerancji œciele siê przed Koœcio³em ciernista droga. PrzeœledŸmy j¹ w jej
wa¿niejszych etapach.

Œredniowiecze nie jest na wskroœ nietolerancyjne. Poniewa¿ przejmowanie
wiary uwa¿ane jest za sprawê sumienia, gwa³towne nawracanie pogan stanowi
wyj¹tek. Dekret Gracjana (1150) zakazuje nawet wymuszania chrztu, który to pa-
ragraf wszed³ do Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917) i skodyfikowany zosta³ w
kan. 1351. ¯ydzi w zasadzie s¹ faktycznie tolerowani, a z muzu³manami chrzeœci-
janie ¿yj¹ przez d³ugi czas w atmosferze wzajemnej tolerancji. Ale, podobnie jak
w islamie, tak i w chrzeœcijañstwie heretyk, któremu zarzuca siê pychê i zatwar-
dzia³y upór, jest jednostk¹ wyjêt¹ spod prawa. W w. XI i XII szerzyæ siê zaczyna
przeciwko niemu stosowanie kary œmierci i utrzymuje siê a¿ poza czasy Reforma-
cji. Albowiem podwalina œredniowiecznej nietolerancji, nazbyt œcis³y alians miê-
dzy sacerdotium i imperium, miêdzy sprawami duchowymi i œwieckimi, utrzymu-
je siê w krajach protestanckich, z tym, ¿e rozwija siê tam raczej na korzyœæ pañ-
stwa ni¿ Koœcio³a.

W epoce wyznaniowej, czyli w okresie Reformacji, idea tolerancji religijnej
wymaga nowych uzasadnieñ i przeciera siê dopiero w g¹szczu forsownych inte-
lektualnych kontrowersji i bolesnych doœwiadczeñ politycznych. W pomocy do
zwyciêstwa tolerancji w formie religijnej neutralnoœci pañstwa, lepiej: obopólnej
autonomii pañstwa i religii/Koœcio³a, musiano wpierw wypracowaæ szereg kate-
gorii podstawowych. Nale¿y do nich pragmatyczna myœl o „wiêkszym dobru”,
mianowicie, ¿e: w wielu wypadkach, jak przywrócenie do jednej owczarni „zagu-
bionych owieczek”, od stosowania si³y lepsza jest ³agodnoœæ.

Toruj¹ca sobie drogê nowa tolerancja kroczy pod sztandarem tej miary huma-
nistów jak Dante, Marsyliusz z Padwy, Miko³aj z Kuzy i Sebastian Castello.
Wszyscy odrzucaj¹ stosowanie si³y wobec religijnych dysydentów. Mê¿owie ci s¹
jednak jeszcze owiani myœl¹ o religijnej jednoœci chrzeœcijañstwa i dlatego szu-
kaj¹ na drodze religijnych rozmów i dogmatycznych porównañ pokojowego po-
jednania miêdzy rywalizuj¹cymi wyznaniami. Ruch mistycznej duchowoœci a
tak¿e niektóre sekty anga¿uj¹ siê bezpoœrednio po stronie wolnoœci religii powo-
³uj¹c siê przy tym na Ducha Œwiêtego, który w p³aszczyŸnie religijnej zakazuje
wszelkiego zniewolenia, tak¿e stosowanego przez instytucjonalny Koœció³.

Podczas gdy obu myœlom – pokojowemu pojednaniu i religijnemu indywidu-
alizmowi pisany jest ¿ywot raczej krótki, dyskusje przenosz¹ siê w po³owie w.
XVI ze szczebla religijnego na obszar „zsekularyzowany”. Miejsce argumentów
teologicznych zajmuj¹ przemyœlenia polityczne i spekulacje ze sfery prawa natu-
ralnego, a tak¿e refleksje ekonomiczne. Bezskuteczne rozmowy ustêpuj¹ miejsca
wysi³kom na rzecz tolerancji ludzi ró¿nych wyznañ. Dla przyk³adu: we Francji,
gdzie ocalenie narodu stawia siê wy¿ej ponad restytucjê religijnej jednoœci, has³u
„jedna wiara, jedno prawo, jeden król” przeciwstawiona zostaje tolerancja œwiec-
ka, czyli obywatelska, która ostro rozró¿nia miêdzy celami pañstwa a celami reli-
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gii. Z myœl¹ o wyznaniowej, póŸniej religijnej neutralnoœci pañstwa z³¹czone zo-
staje wreszcie racjonalnie zg³êbione doœwiadczenie wyznaniowych krwawych
wojen domowych, które na gruncie europejskim zakoñczy³y siê zawarciem paktu,
a który uznawa³ wzglêdn¹ autonomiê pañstwa i Koœcio³a/religii. Tym samym za-
akceptowana zosta³a rzeczywistoœæ wyznaniowego pluralizmu jako koniecznoœæ
dla prze¿ycia politycznego i nawet fizycznego. Mimo tych okolicznoœci dochodzi
do proklamacji licznych edyktów tolerancyjnych, które z du¿ymi oporami poja-
wiaj¹ siê po Augsburskim pokoju religijnym (1555) i Edykcie z Nantes (1598).
Przy najbli¿szej sprzyjaj¹cej okazji edykty takie odwo³uje siê, tak np. we Francji
(1685) albo te¿ z góry nie odnosz¹ siê one do wszystkich, jak w Wielkiej Bryta-
nii, gdzie katolicy po wiek XIX pozostaj¹ obywatelami drugiej klasy.

Fakt, ¿e religijna wolnoœæ w koñcu zostaje osi¹gniêta, a resztki œredniowiecz-
nego aliansu miêdzy pañstwem i Koœcio³em wyeliminowane, Europa i Ameryka
Pó³nocna zawdziêczaj¹ wprowadzenie owego porz¹dku u siebie w du¿ej czêœci
czynnikom ekonomicznym. Albowiem nietolerancja zagra¿a swobodnemu roz-
wojowi rzemios³a i handlu.

W zwyciêstwie zasady religijnej tolerancji szczególn¹ rolê odgrywa jednak
europejskie Oœwiecenie. Zainspirowani ide¹ powszechnego ludzkiego umys³u i
wolnoœci mê¿owie s³awy tej miary jak H. Grotius, B. Spinoza, J. Milton, J. Loc-
ke, F.M. Voltaire, E. Lessing staj¹ do walki przeciwko resztkom dogmatycznej i
politycznej nietolerancji wielkich Koœcio³ów i sprzymierzonych z nimi pañstw,
¿¹daj¹c dla religijnej wolnoœci fundamentalnego statusu prawa do osobistej wol-
noœci. Ale nawet sami koryfeusze Oœwiecenia spod regu³y tolerancji wykluczaj¹
ateistów i niewierz¹cych, przy czym nie czyni¹ tego z pobudek religijnych, lecz z
motywów pañstwowych; albowiem ten, kto nie wierzy w Boga, nie mo¿e sk³adaæ
wa¿nej przysiêgi. Przysiêga i pakty stanowi³y zaœ podstawowe wiêzi ludzkiej
spo³ecznoœci.

Bior¹c ogólnie, Koœcio³y z du¿ym opóŸnieniem zaczê³y uznawaæ rangê reli-
gijnej tolerancji dla ludzkiej wolnoœci i godnoœci. Kiedy natomiast to nast¹pi³o
– na Drugim Soborze Watykañskim (1962-1965) – podstawow¹ kategoriê wol-
noœci Koœció³ katolicki opar³ na Bo¿ym Objawieniu. Zasadnicz¹ rolê odegra³a
tu soborowa „Deklaracja o wolnoœci religijnej”: „Nakazy Bo¿ego prawa cz³o-
wiek dostrzega i rozpoznaje za poœrednictwem swego sumienia, do którego jest
obowi¹zany wiernie siê stosowaæ… Nie wolno wiêc go zmuszaæ, aby postêpo-
wa³ wbrew swemu sumieniu” (DWR 3; por. te¿ KDK 28, 43, 73, 75; DM 11;
DWR 14).

Dla wyrazistoœci sprawy godzi siê jeszcze zauwa¿yæ, ¿e termin „tolerancja”,
jako pojêcie dla okreœlenia stosunków miêdzy ludŸmi, jest wytworem starochrze-
œcijañskiej ³aciny. W ³acinie klasycznej tolerancja odnosi siê g³ównie do cierpli-
wego znoszenia niesprawiedliwoœci, tortur i przemocy, do wytrwania w czasach
klêski g³odowej, katastrof przyrody i militarnych klêsk, nigdy zaœ do tolerancji
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w stosunku do ludzi myœl¹cych inaczej. W kontraœcie do tego antyczno-pogañ-
skiego rozumienia tolerancji rozwija siê jej pojmowanie przez staro¿ytnych
Ojców Koœcio³a i wczesnoœredniowieczn¹ teologiê. Dla tego sposobu myœlenia
tolerancja jest spo³eczn¹ cnot¹, pojêciem przewodnim dla miêdzyludzkich odnie-
sieñ i fundamentem w budowaniu chrzeœcijañskiej wspólnoty.

Biblijnym tekstem podstawowym dla tolerancji by³a przede wszystkim przy-
powieœæ o k¹kolu i pszenicy z kategorycznym nakazem: „Pozwólcie obojgu róœæ
a¿ do ¿niwa!”, co na jêzyk codzienny przek³ada siê tak: W naszym œwiecie
wszystko jest zmieszane z sob¹ do tego stopnia, i¿ czysty przedzia³ miêdzy „po-
¿ytecznym” a „szkodliwym” pozostawiæ musimy Bogu. Przez ¿ycie mo¿e nas
nieœæ tylko nieogarniona szerokoœæ spojrzenia, wzajemna tolerancja, dobro i zro-
zumienie, inaczej: pozwolenie na roœniêcie a¿ do czasu ¿niw.

Jasne i przekonuj¹ce jest twierdzenie, ¿e Nowy Testament posiada „dla ca³ego
europejskiego dyskursu o tolerancji znaczenie centralne i to a¿ po czasy nowo¿yt-
ne”3 . Potwierdzenie tej diagnozy odczytywaæ mo¿na z okiem skierowanym na
antyk, w pismach teologów wczesnochrzeœcijañskich. Na przyk³ad Tertulian
(+220) pisze: Muszê mieæ „swobodê oddawania czci temu, komu chcê… nikt (na-
wet Bóg) nie chcia³by pewnie byæ czczony przez kogoœ, kto nie czyni tego chêt-
nie. Jest to ludzkim prawem i spraw¹ wolnoœci.”4  Podobnie czytamy u Laktancju-
sza (+ po 317): „W³aœnie tylko religia jest miejscem, na którym wolnoœæ zbudo-
wa³a sobie swe mieszkanie. Religia jest, wiêcej ni¿ cokolwiek innego, spraw¹
dobrowolnoœci i nie mo¿e byæ narzucona si³¹ komuœ, aby czci³, czego nie chce.”5

W taki sam sposób religijn¹ wolnoœæ uzasadnia tak¿e islam. Koran stwierdza
jasno i kategorycznie: „Nie ma przymusu w religii.”6  Znawca islamu Hans Zirker
pisze, ¿e Koran przeczy „na przekór wszelkim oczekiwaniom, jakoby panowanie
woli Bo¿ej w œwiecie mo¿na by³o przeforsowaæ œrodkami ludzkimi. Tylko sam
Bóg mo¿e przezwyciê¿yæ hardy opór ludzki” i dlatego wzbronione s¹ wszelkie
zamys³y gwa³townych nawróceñ tych, którzy nie chc¹ przyjœæ dobrowolnie.7  Ko-
ran zawiera nastêpuj¹ce uzasadnienie: „A gdyby zechcia³ twój Pan, to uwierzyli-
by wszyscy, którzy s¹ na ziemi. Czy ty potrafisz ludzi zmusiæ do tego, ¿eby stali
siê wierz¹cymi?” (10,99). Wolno zatem wnosiæ, ¿e monoteizm kryje w sobie fun-
damentalne przes³anki dla humanizmu i tolerancji.

Uogólniaj¹c powiedzieæ nale¿y: W³aœnie biblijny monoteizm, zarówno w swej
wersji ¿ydowskiej, chrzeœcijañskiej jak i islamskiej ¿¹da wewnêtrznego cz³owie-
ka. Poniewa¿ Bóg spogl¹da tylko na to wnêtrze, odrzuca i gardzi wszystkim, co

3 R. Forst, Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs,
Frankfurt a.M. 2003, 55,58.

4 Tertullian, Apologeticum 24,6; CCL 1, 134, 30.
5 Laktantius, Institutiones 49,1; CSEL 19,728.
6 2,256.
7 H. Zirker, Islam. Theologische und gesellschaftliche Herausforderung, Düsseldorf 1993, 235.
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nie wyp³ywa z g³êbi tego wnêtrza. Dla problemu wolnoœci od przymusu oznacza
to, ¿e: Bóg nie akceptuje niczego, co zosta³o wymuszone. W konsekwencji bez
sensu jest wola przymuszania ludzi do przyjmowania wiary. A jednak, mimo tej
intuicji wiary monoteizmy siêga³y po œrodki przymusu, mianowicie w przeœlado-
waniu wszelkiego rodzaju odstêpców.

Powiedzmy jeszcze raz: religioznawcy powtarzaj¹ s³usznie, ¿e gwarantowana
przez pañstwa wolnoœæ religii by³a przez d³ugi czas odrzucana przez Koœcio³y.
Uchodzi³a za stanowisko nie do pogodzenia z akcentowan¹ wy³¹cznoœci¹ posia-
dania prawdy przez chrzeœcijañstwo. W Koœciele rzymskokatolickim wolnoœæ re-
ligii przyjêta zosta³a dopiero od pontyfikatu Jana XXIII i zrealizowana w pe³ni i
bez zastrze¿eñ przez Drugi Sobór Watykañski. Od roku 1961 temat ten podejmo-
wa³a coraz czêœciej Œwiatowa Rada Koœcio³ów. Wespó³ z Koœcio³em katolickim
zadzia³a³a w tym kierunku, ¿e temat wolnoœci religii w³¹czony zosta³ do Deklara-
cji Praw Cz³owieka ONZ.

Wejœcie problematyki tolerancji pod obrady Drugiego Soboru Watykañskiego
zaopatrzyæ mo¿na pewnym raczej marginesowym, lecz nie mniej wa¿nym spo-
strze¿eniem. W dokumentach tego Soboru – a jest ich 16 (Konstytucje. Dekrety i
Deklaracje) – s³owo „tolerancja” nie wystêpuje ani jeden raz!?, co oczywiœcie nie
oznacza, ¿e nie jest w nich obecna tematyka tego has³a. „Tolerancja” – jak by nie
spojrzeæ na to s³owo – kojarzy siê w jêzyku potocznym (a mo¿e i nie tylko
w swej obiegowej wersji) raczej z pob³a¿aniem, znacz¹cym przymykaniem oczu
na pewne sprawy, wymijaniem dra¿liwych tematów. Pojêcie to ma w sobie nie-
w¹tpliwie coœ z dwuznacznoœci eufemizmu, zdaje siê wiêcej zakrywaæ ni¿ ujaw-
niaæ. W podtekstach tolerancji czêsto doczytaæ siê mo¿na postawy zdystansowa-
nia siê od osób i spraw. W swym domniemanym otwarciu siê jest to has³o po pro-
stu nie doœæ personalistyczne.

Wypieraj¹c ze swego wokabularza termin „tolerancja” Vaticanum II bynaj-
mniej nie obraca siê w pró¿ni. Owo ma³o operatywne pojêcie zastêpuje wrêcz
lawinowo takimi has³ami-programami jak: godnoœæ cz³owieka i wyp³ywaj¹ce z
niej prawa cz³owieka, wolnoœæ sumienia i przekonañ nie tylko religijnych, dia-
log z jego inicjatywami imponuj¹cych dialogów ekumenicznych o niespotyka-
nym wachlarzu partnerów tych spotkañ: dialogi miêdzywyznaniowe, miêdzyre-
ligijne (przede wszystkim z judaizmem i islamem), miêdzy kulturami i cywili-
zacjami na bazie umi³owanego przez Jana Paw³a II zawo³ania „cywilizacji
mi³oœci” – mi³oœci z wszystkimi jej wymownymi biblijnymi i „antropomorficz-
nymi” komponentami, nade wszystko jednak jako mi³oœci Boga i bliŸniego
wraz z mi³oœci¹ do wroga i nieprzyjaciela, a nastêpnie: mi³osierdzie, namiêt-
noœæ, zazdroœæ i wspó³czucie zapanowuj¹ce nad zagniewaniem, przebaczenie i
pojednanie. Tak szeroko zakreœlonej globalizacji postaw humanistycznych i re-
ligijnych daremnie doszukiwalibyœmy siê w suchym i wych³odzonym s³owie
„tolerancja”.
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Jan Pawe³ II, uczestnik Soboru Watykañskiego i oddany wykonawca soboro-
wego dziedzictwa, dostrzega jednak tak¿e pewn¹ de-interpretacjê tolerancji, kie-
dy mówi o mo¿liwoœci jej nadu¿ywania. Mówi¹c o postaciach przemocy, na jakie
dzisiaj wystawiona jest istota ludzka i o próbach „uprzedmiotowienia” cz³owieka,
Papie¿ pisze: „I znów stajemy wobec wielu ludzi…, których przesadna tolerancja
czy jawnie niesprawiedliwe prawodawstwo pozbawiaj¹ podstawowych praw: pra-
wa do ¿ycia w jego pe³nym wymiarze, prawa do dachu nad g³ow¹ i pracy, do za-
³o¿enia rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa, do uczestniczenia w ¿yciu pu-
blicznym i politycznym, do wolnoœci sumienia i wyznawania wiary religijnej.”8

Pod koniec tych luŸnych refleksji pora na w¹tek przebaczenia i pojednania,
który ju¿ pojawi³ siê wy¿ej na marginesie kilku deficytów s³owa „tolerancja”.
U progu trzeciego Tysi¹clecia niespodziewanej aktualizacji nabra³a postawa po-
kuty i ¿alu za grzechy. Na kartach historii, nie tylko Koœcio³a, zapisany zostanie
dzieñ 12 marca 2000 – pierwszej niedzieli Wielkiego Postu w Roku Jubileuszo-
wym – w którym to dniu Jan Pawe³ II, w obecnoœci t³umnie zgromadzonej rzeszy
wiernych, prosi³ Boga o przebaczenie za b³êdy i zaniedbania Koœcio³a. Na oczach
prasy œwiatowej i tysiêcy wiernych uczestnicz¹cych w tej uroczystej Eucharystii,
schorowany Papie¿ wzniós³ siê na wy¿yny wiary, wyznaj¹c i publicznie siê przy-
znaj¹c, wspólnie z szeregiem kardyna³ów i pra³atów, do grzechu chrzeœcijañskich
b³êdów wszystkich czasów.

Aktorzy tej ceremonii, w szczególnoœci sam Jan Pawe³ II, dokonali tego wyzna-
nia winy w akcie tak wielkiej godnoœci, szczeroœci i odwagi, ¿e wszystkich uczest-
nicz¹cych w tym spotkaniu ogarnê³o g³êbokie wzruszenie. Nie pad³o s³owo inkwi-
zycja. Poœrednio a nader wyraŸnie wspomnia³ o niej kardyna³ Joseph Ratzinger,
który mówi³, i¿ „równie¿ ludzie Koœcio³a siêgali w imiê wiary i moralnoœci… do
metod, które nie odpowiadaj¹ Ewangelii.” Po krótkiej modlitwie Jan Pawe³ II
doda³: „W niektórych okresach historii chrzeœcijanie czasem dopuszczali metody
nietolerancji. Nie id¹c za wielkim przykazaniem mi³oœci, zniekszta³cali oblicze Ko-
œcio³a, Twojej Oblubienicy. Zmi³uj siê nad Twymi grzesznymi dzieæmi i przyjmij
nasze postanowienie, aby s³u¿yæ Prawdzie w ³agodnoœci mi³oœci i zdawaæ sobie
przy tym sprawê, ¿e Prawda urzeczywistnia siê tylko si³¹ samej Prawdy…”9

Dnia 12 marca 2000 roku dzie³o instytucji Inkwizycji z³o¿one zosta³o
AD ACTA.

8 Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles laici Jana Paw³a II O powo³aniu i misji œwieckich w
Koœciele i w œwiecie. Dwadzieœcia lat po Soborze, nr 5.

9 Za: Peter Godman, Die geheime Inquisition. Aus den verbotenen Archiven des Vatikans, 3.Aufl.,
München 2001, 361f. Dzie³o Godmana jest pierwszym opracowaniem tematu inkwizycji w oparciu o tajne i
dot¹d niedostêpne akta Biblioteki Watykañskiej.
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Pozytywne zmiany w podejœciu Koœcio³ów do ¯ydów i judaizmu rozpoczê³y
siê po drugiej wojnie œwiatowej, wówczas, kiedy chrzeœcijanie uœwiadomili sobie,
¿e bezpowrotnie zosta³a unicestwiona niemal ca³a spo³ecznoœæ ¿ydowska w Euro-
pie, w jej wschodniej czêœci najbardziej religijna i ortodoksyjna, przez wieki do-
chowuj¹ca wiary w Boga. Dokonuj¹c tej reorientacji Koœcio³y stanê³y przed bole-
snym faktem, ¿e wymordowana zosta³a spo³ecznoœæ oddaj¹ca czeœæ temu same-
mu Bogu, którego chrzeœcijanie zawsze rozpoznawali na kartach Starego
Testamentu. Przemianom tym towarzyszy³a g³êboka refleksja teologiczna. Nale¿y
odnotowaæ, i¿ zadania tego podjêli siê liczni chrzeœcijanie, niezale¿nie od dziel¹-
cych ich ram konfesyjnych.

1. Trudnoœci i nadzieje

Pocz¹tki reorientacji nie by³y ³atwe. Dla przyk³adu wspomnijmy wydarzenia z
dwóch pierwszych zgromadzeñ ogólnych Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Ju¿ pod-
czas pierwszego, za³o¿ycielskiego zgromadzenia ŒRK w Amsterdamie (1948),
delegaci Koœcio³ów, przypominaj¹c o zag³adzie 6 milionów ¯ydów i niedaj¹cych
siê rozdzieliæ wiêzach solidarnoœci ³¹cz¹cych chrzeœcijan z narodem ¿ydowskim,
zdecydowanie potêpili antysemityzm, stwierdzaj¹c, ¿e jest on grzechem przeciw-
ko Bogu i ludziom. Drugie zgromadzenie ŒRK w Evanston ko³o Chicago w 1954
r. pokaza³o, i¿ sposób podejœcia do kwestii ¿ydowskiej przebiega³ zasadniczo



68

GRZEGORZ IGNATOWSKI

wzd³u¿ linii, któr¹ wyznacza³ stopieñ, w jakim delegaci byli uwra¿liwieni i za-
znajomieni ze zbrodni¹ dokonan¹ na ¯ydach w Europie. Podzia³ ten jest wyraŸnie
widzialny równie¿ w czasach wspó³czesnych. W tych krajach i Koœcio³ach – dzi-
siaj bardzo wyraŸnie w Stanach Zjednoczonych – gdzie œwiadomoœæ Szoah wy-
wiera wyraŸny wp³yw na postawy chrzeœcijan, prowadzone s¹ intensywne bada-
nia nad znaczeniem ludu Izraela dla wspó³czesnej teologii chrzeœcijañskiej, prze-
k³adaj¹ce siê na konkretne osi¹gniêcia i wspó³pracê. Podczas wspomnianych
obrad ŒRK w Evanston usuniêto z oficjalnego dokumentu, który by³ zatytu³owa-
ny „Chrystus nasz¹ nadziej¹” fragmenty odnosz¹ce siê bezpoœrednio do nadziei
Izraela. Zdecydowa³y o tym wspomniane rozbie¿noœci wœród delegatów. Pierwsi,
mniej liczni, którzy przegrali ostateczne g³osowanie, byli gotowi podejœæ do kwe-
stii ¿ydowskiej w perspektywie teologicznej, a drudzy uwa¿ali, ¿e zagadnienie
nale¿y rozpatrywaæ wy³¹cznie w kategoriach politycznych i tymczasowych. Wil-
lem Visser’t Hooft (1900-1985), ówczesny sekretarz generalny ŒRK, przypomi-
naj¹c wydarzenia z Evanston, zwraca³ uwagê, ¿e podczas decyduj¹cego g³osowa-
nia móg³ wyraŸnie zobaczyæ z podium przewodnicz¹cego, jakie opinie prezento-
wa³y narodowe delegacje i po czyjej stawa³y stronie. Powiedzia³em do siebie –
odnotowa³ przewodnicz¹cy, ¿e obecny jest upiór Hitlera. Nie w tym znaczeniu, ¿e
ktokolwiek by³ zara¿ony przez hitlerowski antysemityzm. Nie, ca³kiem w inny spo-
sób. Zauwa¿y³em, ¿e delegaci Koœcio³ów z tych krajów, które by³y przez d³u¿szy
lub krótszy czas pod panowaniem re¿imu narodowego socjalizmu, praktycznie
wszyscy doszli do przekonania, ¿e Izrael nie tylko zajmuje centralne miejsce w
minionej historii zbawienia, lecz tak¿e w jej przysz³oœci. Poniewa¿ musieli stan¹æ
twarz¹ w twarz z demoniczn¹ nienawiœci¹ do ¯ydów, znaleŸli g³êbokie znaczenie
Paw³owej interpretacji przeznaczenia Izraela, która zawarta jest w 9, 10, 11 roz-
dziale Listu do Rzymian. Mówi¹c o tych, którzy nie doœwiadczyli, ani nie znali
dramatu, jaki prze¿yli ¯ydzi w Europie, a których g³osy zdecydowa³y, ¿e odrzu-
cono uwagi na temat Izraela, Visser’t Hooft zauwa¿y³, ¿e nie potrafili oni podj¹æ
zagadnienia na p³aszczyŸnie religijnej. Nawet wiêcej, uwa¿ali, ¿e sposób rozumo-
wania ich oponentów prowadzi do wyró¿nienia ¯ydów, nadania im szczególnego
miejsca w historii i w konsekwencji, pomimo dobrych intencji, jest pewnego ro-
dzaju dyskryminacj¹. Visser’t Hooft doda³ dalej, ¿e ci, którzy dostrzegali zagad-
nienie w perspektywie teologicznej okazywali wstyd, ¿e Koœcio³y nie zrozumia³y
w porê pe³nego duchowego wymiaru ¿ydowskiego zagadnienia1.

Nie wszyscy pogodzili siê z ostatecznym g³osowaniem. Jeszcze w czasie obrad
w Evanston dwudziestu czterech delegatów i teologów wyda³o deklaracjê na te-
mat nadziei Izraela, w której podkreœlili, ¿e ich wypowiedŸ nie jest wcale uzasad-

1 A. Brockway, Assemblies of the World Council of Churches, [w]: The Theology of the Churches and the
Jewish People, A. Brockway, P. van Buren, R. Rendtorff, S. School (red.), WCC Publications, Geneva 1988,
s. 134.
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niona politycznie, lecz opiera siê przede wszystkim na biblijnych podstawach.
Istotnie, w swojej wypowiedzi odwo³ywali siê niemal wy³¹cznie do Listu œw.
Paw³a do Rzymian. Izrael zosta³ wybrany przez Boga – czytamy w dokumencie –
dla zbawienia wszystkich ludzi; pierwotny Koœció³, zbudowany na fundamencie
aposto³ów i proroków, wspó³tworzyli wy³¹cznie ¯ydzi. Jako chrzeœcijanie – przy-
pominaj¹ delegaci – zostaliœmy wszczepieni w stary pieñ Izraela (Rdz 11, 24).
Chocia¿ Jezus zosta³ odrzucony przez swój lud, to jednak Bóg w swojej ³askawo-
œci i wszechmocy sprawi³, ¿e ukrzy¿owanie Jego Syna przynios³o zbawienie po-
ganom (Rz 11, 11). Nie ukrywaj¹c, i¿ dla ludu ¿ydowskiego i chrzeœcijan nadzieja
spoczywa w Jezusie Chrystusie, ten krótki dokument przypomina o mi³oœci do
Zbawiciela, która wymaga takiej samej postawy do Izraela, ludu Bo¿ej obietnicy.
Tekst zwraca uwagê na ¿a³osn¹ postawê chrzeœcijan w stosunku do ¯ydów w ci¹-
gu minionych wieków historii Koœcio³a2.

Pocz¹tki zmian w podejœciu Koœcio³a katolickiego do ¯ydów i judaizmu maj¹
tak¿e swoje Ÿród³o w doœwiadczeniu Zag³ady. Jest powszechnie znane, ¿e Koœció³
ten rozpocz¹³ proces reorientacji od og³oszenia na Drugim Soborze Watykañskim,
28 paŸdziernika 1965 r., deklaracji o stosunku do religii niechrzeœcijañskich No-
stra aetate. W czwartym punkcie tego dokumentu, w ca³oœci poœwiêconemu
¯ydom, czytamy, ¿e istnieje duchowa wiêŸ miêdzy Koœcio³em a narodem ¿ydow-
skim, z którym Bóg zawar³ przymierze. Od niego Koœció³ otrzyma³ Stary Testa-
ment, a ¯ydzi s¹ bardzo drodzy Bogu. Jezus, Jego matka i wszyscy aposto³owie
byli cz³onkami narodu ¿ydowskiego. Poniewa¿ tylko w³adze ¿ydowskie i ich
zwolennicy domagali siê œmierci Chrystusa, dlatego nie mo¿na przypisywaæ od-
powiedzialnoœci za Jego Mêkê wszystkim ¯ydom, a tym bardziej kolejnym poko-
leniom. Z tego te¿ powodu naród ¿ydowski nie jest potêpiony, a tym bardziej
przeklêty przez Boga. W koñcu Sobór stanowczo napiêtnowa³ antysemityzm i
wezwa³ do wzajemnego zrozumienia przez studia biblijne i braterski dialog.

Jeœli wiêc Szoah stanowi³by punkt zwrotny w zrozumieniu przez chrzeœcijan
w³asnego stosunku do ¯ydów, mielibyœmy w tym wzglêdzie podstawê do twier-
dzenia, ¿e mamy do czynienia z pewn¹ zasad¹ interpretacji historii, równie¿ hi-
storii zbawienia. Przypomnijmy w takim razie wypowiedŸ kardyna³a Augustyna
Bei, który by³ osobiœcie odpowiedzialny za przygotowanie Nostra aetate. Prezen-
tuj¹c Ojcom Soboru pierwszy schemat deklaracji o ¯ydach, 19 listopada 1963 r.,
w taki oto sposób uzasadnia³ potrzebê zajêcia siê t¹ kwesti¹: Kilkadziesi¹t lat
temu, mówi³ Bea, to, co jest nazywane antysemityzmem, dominowa³o w wielu re-
gionach œwiata, a najbardziej w Niemczech, gdzie panowa³ narodowy socjalizm,
który z nienawiœci do ¯ydów pope³ni³ ogromne zbrodnie, dokonuj¹c eksterminacji
milionów ¯ydów (...). Bea, niemiecki jezuita, przypomina³ dalej Ojcom Soboru,
¿e zbrodni tej towarzyszy³a niezmiernie silna i skuteczna propaganda, która wy-

2 The Theology of the Churches (…), s. 10-11.
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mierzona by³a przeciwko ¯ydom. Uzna³ dalej za rzecz wrêcz niemo¿liw¹, aby
pewne elementy tej propagandy nie wywar³y wp³ywu na chrzeœcijan, zwa¿ywszy
na fakt, ¿e naziœci odwo³ywali siê wówczas nie tylko do Nowego Testamentu,
lecz tak¿e historii Koœcio³a3.

Zrozumia³a jest powœci¹gliwoœæ kardyna³a, który jako jeden z nielicznych wy-
stêpowa³ jeszcze przed wojn¹ przeciwko szerz¹cemu siê w Niemczech antysemity-
zmowi. Na Soborze wa¿y³y siê losy deklaracji, poniewa¿ jej przeciwnicy domagali
siê usuniêcia projektu dokumentu z kolejnych obrad. 35 lat póŸniej Edward Idris
Cassidy (australijski kardyna³, zajmuj¹cy urz¹d przewodnicz¹cego Sekretariatu ds.
Jednoœci Chrzeœcijan, który wczeœniej by³ piastowany przez Beê) mówi³ ju¿ otwar-
cie w czasie sympozjum zorganizowanego w Rzymie od 22 do 25 wrzeœnia 1997 r.
na temat dobra i z³a po Auschwitz: Musimy ze smutkiem przyznaæ, ¿e wielka popra-
wa w stosunkach miêdzy ¯ydami a chrzeœcijanami dokona³a siê „po Auschwitz” i z
powodu Auschwitz. Jest wielk¹ tragedi¹ to, i¿ Auschwitz zmusi³ ludzi do poszukiwa-
nia nowych kierunków (...) w dziedzinach filozoficznych, antropologicznych, etycz-
nych i teologicznych, ¿e uczyni³ nas wra¿liwymi na z³o, które mo¿e istnieæ wówczas,
gdy uw³acza siê godnoœci ka¿dego cz³owieka i ka¿dego dziecka Bo¿ego4.

2. Teologiczno-historyczne podstawy reorientacji
wobec ¯ydów i judaizmu

Eksterminacja 6 milionów ¯ydów okreœlana jest w jêzyku koœcielnym, po-
dobnie jak w innej literaturze, za pomoc¹ takich terminów jak: „szoah”, „holo-
kaust”, Auschwitz, „zag³ada”, „ludobójstwo”, „ostateczne rozwi¹zanie”. Z teo-
logicznego punktu widzenia, pomimo powszechnego u¿ycia, okreœlenie „holo-
kaust” jest najgorszym z mo¿liwych rozwi¹zañ. Grecki termin óλοκναυτωμα,
od którego pochodzi „holokaust”, wystêpuje zarówno w Septuagincie, jak i
w Nowym Testamencie i oznacza ofiarê krwaw¹, ca³opaln¹, strawion¹ przez
ogieñ. Jej celem jest oddanie chwa³y Bogu. Zwa¿ywszy na biblijn¹ perspekty-

3 A. Bea, De catholicorum habitudine ad non christianos et maxime ad Iudaeos, w: Acta Synodalia
Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani Secundi, t., II, periodus secunda, pars V, Typis Polyglottis
Vaticanis MCMLXXIII, s. 483. Na temat powstania deklaracji Nostra aetate zob. G. Ignatowski, Koœcio³y
wobec przejawów antysemityzmu, Archidiecezjalne Wydawnictwo £ódzkie, £ódŸ 1999, s. 58-64.

4 E. I. Cassidy, Mots de bienvenue au symposium, „Service International de Documentation Judéo-
Chrétienne” 2 (1998) 3. W 1988 r. papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ Konstytucjê Apostolsk¹ Pastor Bonus, która
zreorganizowa³a kuriê watykañsk¹. Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan w 1991 r. zosta³ przemianowany na
Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan.
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wê, pos³ugiwanie siê terminem „holokaust” dla okreœlenia eksterminacji narodu
¿ydowskiego, wydaje siê co najmniej niestosowne. Ludobójstwo nie mo¿e koja-
rzyæ siê z ofiar¹ sk³adan¹ Bogu5. Z tego te¿ powodu w jêzyku religijnym coraz
czêœciej mówi siê o „teologii po Auschwitz”, „teologii po Szoah” lub po prostu
„teologii postoœwiêcimskiej”.

Dlaczego ¿aden teolog w swoich badaniach nie mo¿e pomin¹æ Zag³ady? Czy
wystarczaj¹cym powodem nie jest ju¿ fakt, ¿e eksterminacja wydarzy³a siê w Eu-
ropie, która przez ca³e wieki by³a kszta³towana przez nauczanie Koœcio³ów i dla-
tego musi stanowiæ czêœæ dziedzictwa chrzeœcijañskiego. Zwróæmy uwagê na dwa
inne powody. ¯ydzi i ich religia jest nieod³¹cznie zwi¹zana z powstaniem chrze-
œcijañstwa. Ludobójstwo by³o wiêc prób¹ pozbawienia chrzeœcijañstwa jego ko-
rzeni. W cytowanym ju¿ Liœcie do Rzymian aposto³ Pawe³ przypomina tym, któ-
rzy poszli za Jezusem z Nazaretu, aby w stosunku do Izraela zachowywali daleko
id¹c¹ pokorê: pamiêtaj, ¿e nie ty dŸwigasz korzeñ, lecz korzeñ ciebie (Rz 11, 18).

Drugi powód, który decyduje o tym, i¿ chrzeœcijanin nie mo¿e przejœæ obojêt-
nie obok Zag³ady, zwi¹zany jest z histori¹ antysemityzmu. Trzeba powiedzieæ,
tym razem niestety, ¿e historia ta zwi¹zana jest równie¿ z dziejami Koœcio³ów.
Ewangelickie Koœcio³y z Europy, które s¹ sygnatariuszami Konkordii Leuenber-
skiej, w dokumencie na temat stosunku do ¯ydów uznaj¹, ¿e ponosz¹ wspó³odpo-
wiedzialnoœæ i winê wobec ludu Izraela z powodu wrogoœci, jak¹ przez stulecia
chrzeœcijanie okazywali ¯ydom6 . W sposób równie zdecydowany wypowiedzieli
siê na ten temat katoliccy biskupi ze Stanów Zjednoczonych, a konkretnie Sekre-
tariat ds. Ekumenicznych i Miêdzyreligijnych Krajowej Konferencji Biskupów
Katolickich USA. W rozwa¿aniach na temat przyczyn wrogich postaw wobec
¯ydów – czytamy w amerykañskim oœwiadczeniu – konieczne jest rozró¿nienie
miêdzy antyjudaizmem, rozumianym jako nieprzychylne chrzeœcijañskie naucza-
nie o ¯ydach i judaizmie, a antysemityzmem nowo¿ytnym. Chrzeœcijañski anty-
judaizm – czytamy dalej – po³o¿y³ podwaliny pod rasistowski, ludobójczy antyse-
mityzm. Mówi¹c jêzykiem niezmiernie obrazowym stwierdza siê ponadto, ¿e na-
zistowskie teorie znalaz³y ¿yzn¹ glebê, na której zasadzono tragiczn¹ w skutki,

5 Na temat terminologii okreœlaj¹cej zag³adê narodu ¿ydowskiego zob. np.: H. Muszyñski, Holokaust,
[w]: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, k. 1154-1156; J. J. Petuchowski, C. Thoma, Leksykon dialogu
chrzeœcijañsko-¿ydowskiego, Warszawa 1995, s. 88-90. Przeciwko pos³ugiwaniu siê terminem „holokaust”
wystêpuje zdecydowanie M. Remaud, Israël serviteur de Dieu, Les Éditions CCEJ-Ratisbonne, Jérusalem
1996, s. 62-64.

6 Zob. w: Kirche und Israel. Ein Beitrag der reformatorischen Kirchen Europas zum Verhältnis von
Christen und Juden. Church and Israel. A Contribution from the Reformation Churches in Europe to the
Relationship between Christians and Jews, Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main 2001, s. 83 i 157.
Polski przek³ad: Koœció³ i Izrael. Wk³ad Koœcio³ów europejskich wyros³ych z Reformacji do stosunków
miêdzy chrzeœcijanami i ¯ydami, SiDE 2002 nr 1, s. 143. Na temat Koœcio³ów Konkordii Leuenberskiej,
które od 2003 zmieni³y nazwê na Wspólnotê Ewangelickich Koœcio³ów w Europie zob. K. Karski,
Protestanci i ekumenizm. Wk³ad spadkobierców Reformacji w dzie³o jednoœci, Warszawa 2001, s. 45-65.
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niespotykan¹ nigdy wczeœniej próbê ludobójstwa. Amerykanie napisali jednak
wyraŸnie, ¿e w rozwa¿aniach na temat zag³ady narodu ¿ydowskiego trzeba
uwzglêdniæ tak¿e inne elementy, które do niej doprowadzi³y. Antyjudaizm – sam
– nie ponosi odpowiedzialnoœci za Szoah. Przy wyjaœnianiu tego zagadnienia
trzeba pamiêtaæ równie¿ o teoriach rasowych, szczególnych historycznych, ide-
ologicznych, ekonomicznych i spo³ecznych uwarunkowaniach w Niemczech7.

3. Zmiany w teologii

Niezmiernie wa¿nym zadaniem jest sformu³owanie zasady, która by nadawa³a
kierunek poszukiwaniom teologicznym po wydarzeniu, jakim jest Auschwitz. Pe-
wien klucz, a nawet, nie nale¿y obawiaæ siê tego okreœlenia, zasadê hermeneu-
tyczn¹, sformu³owa³ Clemens Thoma z Instytutu Badañ ¯ydowsko-Chrzeœcijañ-
skich w Lucernie: Chrzeœcijanin, który po Auschwitz wypowiada siê anty¿ydow-
sko, postêpuje w sposób znacznie bardziej nieodpowiedzialny ni¿ jakikolwiek
z Ojców Koœcio³a, który uwa¿a³, ¿e poni¿anie ¯ydów to element g³oszenia chrze-
œcijañstwa, i który nie potrafi³ jeszcze oceniæ, ile z³a przynosz¹ jego s³owa8. Oczy-
wiœcie, wszelkie zmiany w tej dziedzinie musz¹ opieraæ siê na pog³êbionej reflek-
sji biblijnej, poniewa¿ tylko na takiej podstawie mo¿na zbudowaæ trwa³e i nie-
przemijaj¹ce relacje chrzeœcijañsko-¿ydowskie.

Krótkie chocia¿by spojrzenie na wspó³czesn¹ teologiê pozwala zrozumieæ, jak
daleko dokona³y siê zmiany w postawie Koœcio³ów do ¯ydów i judaizmu:
w eklezjologii, opieraj¹c siê przede wszystkim na Rz 9-11, gdzie œw. Pawe³ mó-

wi o trwa³ym i nieprzemijaj¹cym znaczeniu przymierza zawartego na Synaju,
przypomina siê, ¿e lud Bo¿y to w pierwszym rzêdzie Izrael, a potem chrzeœcija-
nie ró¿nych denominacji. Jest prawd¹, ¿e teologia, która zwraca uwagê, i¿ przy-
mierze zawarte z Izraelem nie zosta³o nigdy odwo³ane, ci¹gle jeszcze nie okre-
œli³a i nie wypracowa³a w stopniu zadowalaj¹cym wzajemnego stosunku miêdzy
Koœcio³em a Izraelem. Wiadomo jednak na pewno, ¿e chrzeœcijanin, jeœli mówi
o w³asnej to¿samoœci, to czyni to z wiêksz¹ powœci¹gliwoœci¹, zwracaj¹c uwagê
na koniecznoœæ weryfikacji wszelkich teologii substytucji, które by sugerowa³y
odrzucenie ¯ydów, pomniejszenie ich roli w historii zbawienia lub zast¹pienie

7 Secretariat for Ecumenical and Interreligious Affairs National Conference of Catholic Bishops,
Catholic Teaching on the „Shoah”. Implementing the Holy See’s „We Remember”, United States Catholic
Conference, Washington, D. C. 2001, s. 10-11.

8 Cytujê za: J. M. Dubois, Ca³y Izrael bêdzie zbawiony, „Kolekcja Communio”, Wydawnictwo
Pallottinum, Poznañ 1997, t. 11, s. 460.
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Izraela przez Koœció³. O tym ostatnim nie mo¿na mówiæ, ¿e jest „nowym Izra-
elem”, poniewa¿ takie okreœlenie w ogóle nie istnieje w Piœmie Œwiêtym. Po raz
pierwszy w literaturze chrzeœcijañskiej termin „nowy Izrael” pojawia siê w „Li-
œcie Barnaby” (ok. 130 r.), który jest wyraŸnie polemiczny. Na temat wybrania
jednego ludu Bo¿ego pisa³ ju¿ w 1942 r. ewangelicko-reformowany teolog Karl
Barth (1886-1968). W opracowanej przez niego doktrynie wybrania, która opu-
blikowana zosta³a w „Dogmatyce koœcielnej” („Kirchliche Dogmatik”), znajdu-
jemy stwierdzenie o wybraniu jednego ludu Bo¿ego, jako Izraela i Koœcio³a.
Szwajcarski teolog twierdzi³, ¿e powo³anie ludu Izraela i Koœcio³a jest zawarte
w odwiecznym wybraniu Jezusa Chrystusa. Nawet wiêcej, ich istnienie bêdzie
poœrednio i bezpoœrednio o Nim œwiadczy³o. Wed³ug Bartha nadzieja Izraela
ci¹gle spoczywa w Jezusie Chrystusie. Nigdy jednak nie ukrywa³, ¿e jest mo¿li-
wa na ten temat dyskusja teologiczna. Podczas spotkania w Chicago (1962 r.) z
rabinem Jakobem J. Petuchowskim stwierdzi³, ¿e ci¹gle jest otwarta droga do
rozmowy pomiêdzy ¿ydowskim i chrzeœcijañskim teologiem. Obaj mamy szerok¹
podstawê do dyskusji: czytamy tê sam¹ Torê, tych samych Proroków i to samo
Pismo Œwiête. Judaizm, Izrael jest ludem nadziei9;

w teologii dogmatycznej podkreœla siê, ¿e chrzeœcijañstwo i judaizm wyznaje
tego samego Boga, który jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, Ojcem Jezu-
sa Chrystusa. W ogóle, wszystkie chrzeœcijañskie prawdy wiary i zasady po-
stêpowania, z wyj¹tkiem chrystologicznych, maj¹ swoje korzenie w juda-
izmie, nawet jeœli religia ¿ydowska w swojej ró¿norodnoœci nie ma jakiegoœ
jednego przyjêtego bez zastrze¿eñ przez wszystkich ¯ydów kodeksu zacho-
wañ i wyznania. We wspó³czesnych podrêcznikach do chrystologii znajduje-
my ca³e stronice poœwiêcone ¿ydowskim korzeniom Jezusa z Nazaretu. To
prawda, ¿e judaizm wypowiada swoje zdecydowane „nie” wobec Chrystusa.
Nie nale¿y jednak tego sprzeciwu rozumieæ, jako zaœlepienie, albo „zatwar-
dzia³oœæ serca”, lecz raczej jako wznios³e poczucie Boskiej transcendencji;

 w teologii dialogu nie wzywa siê do nawracania ¯ydów. Misja chrzeœcijañska,
rozumiana jako wezwanie do nawrócenia od czci oddawanej fa³szywym bo¿-
kom do Boga ¿yj¹cego i prawdziwego nie mo¿e byæ praktykowana w stosunku
do ¯ydów. W swoich modlitwach i codziennym przestrzeganiu Prawa wyznaj¹
oni Boga ¿ywego, który objawi³ siê na kartach Starego Testamentu. Ju¿ w latach
piêædziesi¹tych wspomniany powy¿ej Karol Barth stwierdzi³, ¿e Izrael nie tylko
mia³, lecz ci¹gle ma do spe³nienia misjê, aby byæ œwiadkiem Boga wobec pogan
(Iz 43, 21), „œwiat³oœci¹ dla narodów” (Iz 42, 6; 49, 6). Chrzeœcijanin nie
mo¿e wiêc stosowaæ tej samej miary do ¯ydów, co do pogan. Praktycznym

9 Wypowiedzi Bartha podajê za B. Klappert, Fellow Heirs and Partakers of the Promise: An Alternative
for Christian Substitution-Theology and Christology, [w]: Jews and Christians: Rivals or Partners for the
Kingdom of God, D. Pollefeyt (red.), Peeters Press, Louvain 1997, s. 38-61.
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wyznacznikiem tego przekonania jest fakt, poza nielicznymi wyj¹tkami, ¿e
nie istnieje ¿adna zorganizowana przez chrzeœcijan dzia³alnoœæ misyjna skie-
rowana do ¯ydów. Przeciwnie, ci¹gle podejmowane s¹ wysi³ki zachêcaj¹ce do
cierpliwego dialogu z poszanowaniem to¿samoœci ka¿dej ze stron. Jeœli mówi
siê ju¿ o potrzebie nawrócenia, to na zasadzie popierania, aby ¯yd by³ bar-
dziej ¯ydem w swojej religijnoœci.
Wszystkie przedstawione zmiany, jak ju¿ to podkreœlono, dokona³y siê zasad-

niczo pod wp³ywem przemian w biblistyce, poniewa¿ Pismo Œwiête, pomimo
wielu ró¿nic w interpretacji, zajmuje pierwszorzêdne miejsce w ¿yciu chrzeœcijan
i stanowi „duszê ca³ej teologii”. Problem tkwi w tym, ¿e opieraj¹c siê na Biblii
chrzeœcijanie przez ca³e wieki nauczali i uzasadniali swoje wrogie postawy wobec
¯ydów i judaizmu10 . Przed ka¿dym teologiem staje wiêc obowi¹zek, aby elimino-
waæ z interpretacji Pisma Œwiêtego wszystko, co mo¿e mieæ wydŸwiêk anty¿y-
dowski11 . Deklaracja Nostra aetate okreœli³a zasadê, któr¹ mo¿na by nazwaæ ne-
gatywn¹. Czytamy w niej, ¿e nie mo¿na przedstawiaæ ¯ydów jako odrzuconych
przez Boga, ani jako przeklêtych, powo³uj¹c siê na Bibliê12 . Tak wiêc mowy pro-
rockie, w których piêtnuje siê postawê ¯ydów oraz zawarte w nich stwierdzenia,
¿e zostali odrzuceni przez Boga, nale¿y interpretowaæ jako napomnienia skiero-
wane do ludu i wezwanie do nawrócenia, a nie potwierdzenie faktycznego stanu
rzeczy. Pierwsza czêœæ Biblii jest coraz rzadziej nazywana „Starym Testamen-
tem”. Zgodnie z sugesti¹ wielu teologów, którzy twierdz¹, ¿e taka terminologia
mo¿e prowadziæ do przekonania, i¿ jest on przestarza³y lub pozbawiony wartoœci,
mówi siê o „Pierwszym Testamencie” lub „Biblii Hebrajskiej”. Stanowi ona trwa-
³y element dla ludu Izraela, do którego komentarzy coraz czêœciej uciekaj¹ siê bi-
bliœci z wszystkich Koœcio³ów.

Nauczanie o Bogu po Auschwitz to dla chrzeœcijanina mówienie, oczywiœcie o
Jezusie Chrystusie jako synu narodu ¿ydowskiego. Koniecznie trzeba w tym
miejscu przypomnieæ o trzystopniowym procesie formu³owania siê Ewangelii.
Autorzy biblijni spisuj¹c cztery Ewangelie wybrali niektóre z wielu wiadomoœci
przekazywanych ustnie albo te, które istnia³y ju¿ na piœmie. Zachowuj¹c s³owa

10 Z licznych wypowiedzi na ten temat zasygnalizujmy stwierdzenie Jana Paw³a II, który 1 listopada
1997 r., przemawiaj¹c w Watykanie do uczestników konferencji na temat korzeni antyjudaizmu, zwróci³
uwagê, ¿e wœród chrzeœcijan zbyt d³ugo kr¹¿y³y b³êdne i niesprawiedliwe interpretacje Nowego Testamentu,
dotycz¹ce narodu ¿ydowskiego i jego domniemanych win, rodz¹c wrogie postawy wobec tego ludu. Zob.
Przemówienie do uczestników sympozjum na temat korzeni antyjudaizmu, „L’Osservatore Romano”
(wydanie polskie) 1 (1998) 30. Cytowany ju¿ wczeœniej dokument Koœcio³ów Konkordii Leuenberskiej
podaje: Koœcio³y uznaj¹, ¿e fa³szywie interpretowa³y wypowiedzi i tradycje biblijne. Wobec Boga i ludzi
wyznaj¹ one swoj¹ winê, prosz¹c Go o przebaczenie.

11 Zasadê tê formu³uje G. D. Earley, The Radical Hermeneutical Shift in Post-Holocaust Christian
Thought, „Journal of Ecumenical Studies”, 1 (1981) 17; R. E. Willis, Christian Theology after Auschwitz,
tam¿e 4 (1975) 495.

12 Deklaracja o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich Nostra aetate nr 4, [w]: Sobór
Watykañski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Pallottinum-Poznañ 2002, s. 336.



75

WP£YW SZOAH NA TEOLOGIÊ

Jezusa Chrystusa przedstawili je w sposób syntetyczny lub wyjaœniali stosownie
do sytuacji w jakiej znajdowa³y siê pierwsze wspólnoty chrzeœcijañskie. W³aœnie
ten kontekst pozwala dzisiaj lepiej zrozumieæ wiele polemik znajduj¹cych siê na
kartach pism Nowego Testamentu i nie odczytywaæ ich w sposób anty¿ydowski.

Teologia wspó³czesna zwraca uwagê, ¿e spory Jezusa z faryzeuszami s¹ typo-
we dla judaizmu i nale¿y je umieszczaæ w sta³ym nurcie prorockiej samokrytyki.
W nowszych badaniach podkreœla siê, ¿e konflikty Jezusa z faryzeuszami zawarte
u synoptyków trzeba rozumieæ jako upomnienia, skierowane przez redaktorów
Ewangelii do cz³onków pierwszych gmin chrzeœcijañskich13. Niektóre polemiki s¹
odzwierciedleniem okolicznoœci stosunków miêdzy ¯ydami a pierwszymi wy-
znawcami Jezusa jako Chrystusa, które chronologicznie s¹ o wiele lat póŸniejsze,
ni¿ sugeruje to kontekst tocz¹cych siê dysput. Gwa³towne dyskusje Jezusa
z ¯ydami, jakie odnajdujemy na kartach czwartej Ewangelii s¹ nie tylko œwiadec-
twem s³ów Jezusa, lecz równie¿ odzwierciedleniem konfliktu miêdzy pierwszym
Koœcio³em a Synagog¹. W niektórych partiach tej Ewangelii stanowi¹ one nawet
dyskusjê wewn¹trzkoœcieln¹14 . W sposób anty¿ydowski nie t³umaczy siê tak¿e
s³ów znajduj¹cych siê w Mt 27, 25: Krew jego na nas i na nasze dzieci. Jeœli krew
Jezusa spada na dzieci Izraela, to zawsze jako krew odkupienia, a nie potêpienia.
Twierdzenie, ¿e mamy w tym wypadku do czynienia z potêpieniem by³oby w rze-
czywistoœci zaprzeczeniem uniwersalnoœci zbawienia przyniesionego w Jezusie
Chrystusie.

Negatywna ocena Prawa, dokonana przez œw. Paw³a w Liœcie do Galatów, jest
w pierwszym rzêdzie wypowiedzi¹, jak przekonuj¹ egzegeci, skierowan¹ do tych
chrzeœcijan, którzy chcieli zmusiæ nawróconych pogan do obrzezania i przestrze-
gania Prawa.

Postawmy na koñcu pytanie, które nie jest ³atwo wyartyku³owaæ teologowi:
czy musia³o dojœæ do Auschwitz, aby teologia chrzeœcijañska zdo³a³a przewarto-
œciowaæ swoje oceny, które dzisiaj wydaj¹ siê byæ tak oczywiste?

4. Praktyczne konsekwencje dla chrzeœcijañskiej postawy

Zag³ada to czêœæ dziedzictwa chrzeœcijañskiego. Teologowie z regu³y niezbyt
chêtnie podejmuj¹ próby zrozumienia lub interpretacji tego wydarzenia w per-

13 M. Czajkowski, Czy jest anty¿ydowska Ewangelia najbardziej ¿ydowska, „Collectanea Theologica” 2
(1994) 49.

14 F. Mussner, Traktat o ¯ydach, Warszawa 1993, s. 296-306; M. Wróbel, Kim jest antropoktónos
w J 8, 44? , „Roczniki Teologiczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1 (2002) 91.
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spektywie religijnej15 . Opory wynikaj¹ przede wszystkim z faktu, ¿e wszystkie
takie usi³owania s¹ odbierane przez ¯ydów jako próba zaw³adniêcia dziedzic-
twem Szoah16 . W obliczu Auschwitz nasuwaj¹ siê jednak pewne imperatywy.
Najwa¿niejszym z nich jest nakaz pamiêci. Wynika z niego przyjêcie postawy,
aby czyniæ wszystko, co mo¿liwe dla przeciwstawienia siê tym wszystkim, którzy
g³osz¹ pogl¹dy antysemickie. Nigdy nie mog¹ staæ siê na tyle silni, aby doprowa-
dziæ do podobnej tragedii.

¯ydzi prze¿yli Szoah, chocia¿ byli skazani na wymordowanie. Jest to fakt, któ-
ry chrzeœcijanie powinni odczytaæ w perspektywie religijnej. Stoi przed nimi obo-
wi¹zek ochrony i wspierania narodu ¿ydowskiego. Ta troska o ¯ydów ma siê
wyra¿aæ w sposób szczególny wówczas, kiedy s¹ zagro¿eni z powodu uprzedzeñ
lub przeœladowañ. Nikt nie mo¿e pozostaæ widzem jakichkolwiek anty¿ydow-
skich postaw i zachowañ.

Chrzeœcijanin podpisuje siê pod pogl¹dami ¿ydowskiego filozofa Emila Facke-
heima (zm. 2003), który odczyta³ g³os z Auschwitz jako nowe 614 przykazanie.
Realizuje siê ono przez trojak¹ postawê. Po pierwsze, wed³ug Fackenheima,
¯ydzi otrzymali nakaz, aby prze¿yæ jako ¯ydzi. Po wtóre, pamiêæ o mêczenni-
kach zag³ady ma przenikaæ ¯ydów do g³êbi serca i do szpiku koœci. I w koñcu, po
trzecie, nie mog¹ zaprzeczaæ, ¿e Bóg istnieje, lub utraciæ pok³adania w Nim na-
dziei, poniewa¿ judaizm te¿ musi prze¿yæ. Ta nadzieja ma siê realizowaæ przez
przekonanie, ¿e œwiat mo¿e staæ siê Królestwem Boga. ¯ydzi nie mog¹ po Holo-
kauœcie, mówi Fackenheim, przyczyniaæ siê w ¿aden sposób do tego, aby œwiat
stawa³ siê miejscem pozbawionym sensu, w którym Bóg umar³ lub nie ma nic
wspólnego ze œwiatem. Porzucenie jakiegokolwiek z tych nakazów by³oby, we-
d³ug ¿ydowskiego myœliciela, poœmiertnym zwyciêstwem Hitlera17 .

15 Zob. np.: C. Thoma, Próby teologcznej interpretacji Szoah, „Znak” 5 (1991) 52-60; M. de Goedt, Czy
istnieje punkt wspólny miêdzy Shoah i mêk¹ Chrystusa? Czy mo¿na mówiæ o „teologii Odkupienia po
Auschwitz”, [w]: Dialog u progu Auschwitz, M. Deselaeras (red.), Wydawnictwo UNUM, Kraków 2003,
s. 187-201.

16 Na temat ¿ydowskiego podejœcia do Zag³ady zob.: N. Solomon, Czy Szoah wymaga radykalnie nowej
teologii?, [w]: ¯ydzi i chrzeœcijanie w dialogu. Materia³y z Miêdzynarodowego Kolokwium Teologicznego w
Krakowie-Tyñcu 24-27 IV 1988, Warszawa 1992, s. 128-163; S. Krajewski, ¯ydowskie teologie zag³ady,
„WiêŸ” 5 (1997) 42-62; J. Sacks, Cienista dolina. Holocaust w kontekœcie judaizmu, „Znak” 8 (1997) 9-29;
A. Besancon, Przekleñstwo wieku. O komunizmie, narodowym socjalizmie i jedynoœci Zag³ady, Czytelnik,
Warszawa 2000; H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.

17 Podajê za: M. B. McGarry, The Holocaust: Tragedy of Christian History, [w]: Introduction to Jewish-
Christian Relations, M. Shermis, A. E. Zannoni (red.), Paulist Press, New York/Mahwah, N. J., 1991, s. 75.
Zob. tak¿e: N. Solomon, dz. cyt., s. 149; S. Krajewski, dz. cyt., s. 54-55. Podobnie uwa¿a³ A. J. Heschel.
Zob. B. L. Sherwin, Abraham Joshua Heschel, Kraków 2003, s. 98-99.
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ZBIGNIEW PASZTA

¯YDZI I JUDAIZM W REFLEKSJI
MIÊDZYNARODOWYCH

ORGANIZACJI LUTERAÑSKICH

Luteranów w relacjach ze œwiatem ¿ydowskim, reprezentuje dziœ stosunko-
wo wiele organizacji zarówno o charakterze ponadwyznaniowym, jak i œciœle
konfesyjnym. W polskojêzycznych publikacjach teologicznych ta problematyka
znana jest g³ównie przez pryzmat dzia³alnoœci gremiów skupiaj¹cych kilka nur-
tów chrzeœcijañstwa1 . Istotnie, luteranie w widocznym stopniu przyczynili
siê do prac Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) b¹dŸ Wspólnoty Koœcio³ów
Ewangelickich w Europie (WKEE)2  poœwiêconych ¿ydowskiemu konteksto-
wi egzystencji Koœcio³a. Byæ mo¿e wiêcej jeszcze Koœcio³y luterañskie za-
wdziêczaj¹ impulsom teologicznym p³yn¹cym ze strony tych ponaddenomina-
cyjnych organizacji.

Trudno sobie jednak wyobraziæ recepcjê wspomnianych wp³ywów, jak
i samodzieln¹ weryfikacjê dotychczasowych postaw wobec judaizmu w lokal-
nych Koœcio³ach, bez udzia³u miêdzynarodowych organizacji wyznaniowych ta-
kich jak Œwiatowa Federacja Luterañska (ŒFL) czy Luterañska Europejska Komi-
sja „Koœció³ i Judaizm” (LEKKJ).

1 Miêdzy innymi: Rozwa¿ania ekumeniczne na temat dialogu ¿ydowsko – chrzeœcijañskiego. Dokument
Œwiatowej Rady Koœcio³ów, SiDE 1986 nr 3, s. 68-76. – Ku nowemu porozumieniu miêdzy Koœcio³ami a
¯ydami, tam¿e 1992 nr 1, s. 93-97. – Dialog chrzeœcijañsko – ¿ydowski po Canberrze ’91. Dokument
Œwiatowej Rady Koœcio³ow, tam¿e 1993 nr 2, s. 85-89. – K. Karski, Jerozolima jako miejsce dialogu i
ekumenizmu?, „Jednota” 1997, nr 7, s. 12-13. – G. Ignatowski, Œwiatowa Rada Koœcio³ów a ¯ydzi, SiDE
1998 nr 1, s. 43-50. – Koœció³ Jezusa Chrystusa. Wk³ad reformacyjny do dialogu ekumenicznego na temat
jednoœci Koœcio³a, tam¿e 1996 nr 1, s. 75-108. – Koœció³ i Izrael. Wk³ad Koœcio³ów europejskich wyros³ych
z Reformacji do stosunków miêdzy chrzeœcijanami i ¯ydami, tam¿e 2002 nr 1, s. 96-144.

2 Nazwa wczeœniejsza (1973 – 2003) to Leuenberska Wspólnota Koœcio³ów.
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 Œwiatowa Federacja Luterañska

  W pierwszych latach po II wojnie œwiatowej Œwiatowa Federacja Luterañ-
ska3  nie stworzy³a w³asnego programu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego. Poprzesta³a
na tym, ¿e z jednej strony wspiera³a w tej dziedzinie inicjatywy podejmowane
przez Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów, z drugiej zaœ stale zachêca³a lokalne Koœcio³y
luterañskie do inicjowania tego dialogu. ŒFL, w przeciwieñstwie do ŒRK, której
jest niemal rówieœnikiem (1947), pocz¹tkowo nie rozwinê³a w³asnej refleksji nad
relacj¹ chrzeœcijan do ¯ydów. ŒFL podejmuj¹c inicjatywy dotycz¹ce uchodŸców
b¹dŸ dzia³alnoœci misyjnej, nie wi¹za³a ich z problematyk¹ ¿ydowsk¹. Tak wiêc,
w dokumentach z pierwszych trzech Zgromadzeñ Ogólnych tej instytucji, wspo-
mniana sprawa ¿ydowskich uchodŸców znajduje odbicie jedynie w danych staty-
stycznych.

 W latach piêædziesi¹tych XX w. uwaga Federacji skierowana by³a m.in. na
problem w³asnoœci koœcielnej w powsta³ym w 1948 roku pañstwie Izrael4 . Troska
o zagwarantowanie dotychczasowego stanu posiadania dotyczy³a przede wszyst-
kim dzia³aj¹cych na tym terenie luterañskich organizacji misyjnych. Za czynnik
wewnêtrzny, opóŸniaj¹cy podjêcie tematu Koœció³ a Izrael przez Koœcio³y cz³on-
kowskie Federacji, trzeba uznaæ ich najnowsz¹ historiê. Bez w¹tpienia lata trzy-
dzieste i II wojna œwiatowa doprowadzi³y poœród luteranów w œwiecie do dra-
stycznej polaryzacji postaw wobec faszystowskiego oraz nazistowskiego totalita-
ryzmu i wobec ¯ydów. Ta polaryzacja zachowañ przekreœla³a wspólnotê losu
luteranów w œwiecie, której istnienie mog³oby przyspieszyæ refleksjê nad relacj¹
ogó³u luteran do ¯ydów.

 Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ opiesza³oœci w podjêciu przez ŒFL dyskusji nad
judaizmem i relacj¹ do ¯ydów nie towarzyszy³a jednak bezczynnoœæ na polu dia-
konii. Federacja od pocz¹tku swego istnienia bra³a udzia³ w dzia³aniach charyta-
tywnych zarówno na rzecz ¿ydowskich ofiar ostatniej wojny œwiatowej, jak
i arabskich cywilów uchodz¹cych przed wojskami izraelskimi w 1948 roku. Bez-
poœrednie obserwacje rzeczywistoœci Bliskiego Wschodu przez spiesz¹cych tam
z pomoc¹ humanitarn¹ luteranów sprowokowa³y natomiast Federacjê do weryfi-
kacji swej, milcz¹cej dotychczas, postawy.

3 Federacja jest kontynuatork¹ istniej¹cego od pocz¹tku lat dwudziestych XX wieku Œwiatowego
Konwentu Luterañskiego. Okreœla siê j¹ jako „dobrowolne stowarzyszenie Koœcio³ów”, które tworzy
jednoczeœnie faktyczn¹ wspólnotê eklezjaln¹. Skupia nieomal wszystkie Koœcio³y luterañskie w œwiecie
(oko³o 62 milionów wyznawców). Ökumene Lexikon. Kirchen – Religionen – Bewegungen, Frankfurt am
Main 1983, s.764. – K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Koœcio³ach i wspólnotach chrzeœcijañskich,
Warszawa 2003, s. 163.

4 A.H. Baumann, K. Mahn, M. Saebo, Luthers Erben und die Juden, Das Verhältnis lutherischen Kirchen
Europas zu den Juden, Hannover 1984, s. 51.
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 Jednak dopiero na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych XX w. rozpocz¹³ siê proces
zmian. Jego pierwszym przejawem by³a kontestacja dzia³alnoœci misyjnej i postu-
lat g³êbszego poznania wspó³czesnego judaizmu przez chrzeœcijan. W tym czasie
grupa dzia³aczy Federacji zwi¹zana z misj¹ ¿ydowsk¹, oficjalnie zwróci³a siê do
Komisji do spraw Misji Œwiatowej ŒFL o weryfikacjê pojmowania chrzeœcijañ-
skiego œwiadectwa i postawy wobec ¯ydów. Prze³omowym wydarzeniem sta³a
siê konferencja jednej z podkomisji ŒFL w duñskiej miejscowoœci Lögumkloster,
w 1964 roku, poœwiêcona tematowi Koœció³ i naród ¿ydowski. Wœród 40 uczestni-
ków Miêdzynarodowej Grupy Konsultacyjnej znajdowali siê naukowcy i zaanga-
¿owani w kwestiê misji dzia³acze Koœcio³ów. W koñcowym memorandum, które
zosta³o uchwalone prawie jednomyœlnie, og³oszono zaniechanie aktywnej misji
wœród ¯ydów. Bez w¹tpienia pewien wp³yw na zdynamizowanie rozstrzygniêæ
przez luteranów mia³o czynne uczestnictwo w obradach amerykañskiego rabina,
a tak¿e œwiadomoœæ zmian zachodz¹cych wówczas w teologii Koœcio³a rzymsko-
katolickiego, za spraw¹ II Soboru Watykañskiego5 .

 Wyniki Konsultacji podsumowano w piêciu grupach tematycznych:
Koœció³ i Izrael;
Misja i dialog;
Koœció³ i antysemityzm;
Egzystencja Koœcio³a luterañskiego w pañstwie Izrael;
Teologiczne ujêcie relacji Koœcio³a do ¯ydów6 .

Deklaracje grupy konsultacyjnej wywo³a³y znaczny odzew, zw³aszcza
w œwiecie ¿ydowskim. Recepcja tekstu w tych œrodowiskach by³a zdecydowanie
pozytywna, mimo obecnoœci w dokumencie bardzo ostro¿nych, wywa¿onych,
a nawet zachowawczych sformu³owañ. Do takich wypowiedzi nale¿a³o antyte-
tyczne zestawienie Starego i Nowego Izraela7 .

 Autorzy nie odeszli od tradycyjnej, misyjnej interpretacji Pism Paw³a. Koœció³
jest wed³ug nich Nowym Izraelem, podczas gdy ¯ydzi znajduj¹ siê poza nim, do-
póki nie uznaj¹ Jezusa za Mesjasza. Przepaœæ dziel¹ca naród ¿ydowski ma siê za-
mkn¹æ dopiero, gdy zbawienie stanie siê udzia³em ca³ego Izraela (Rz 11, 26).

 Z takimi za³o¿eniami teologicznymi wspó³brzmi „ofensywny” ton wypowie-
dzi dotycz¹cych wspó³czesnej misji wœród ¯ydów oraz zalecenie niestosowania
terminu „dialog”:

5 Por. G. Ignatowski, Drugi Sobór Watykañski a ¯ydzi, SiDE 2000 nr 2, s. 59-68. – P. Skucha, Koœció³ i
judaizm w przepowiadaniu Koœcio³a katolickiego po II Soborze Watykañskim, w: Dzieci jednego Boga,
Praca zbiorowa uczestników seminarium naukowego w Spertus College of Judaica w Chicago, red.
W. Chrostowski, Warszawa 1991, s. 280-290.

6 A.H. Baumann, K. Mahn, M. Saebo, Luthers Erben…dz. cyt., s. 52.
7 Konsultation der Abteilung Weltmission des Lutherischen Weltbundes „Die Kirche und das jüdische

Volk“, w: R. Rendtorff, H.H. Henrix (red.), Die Kirchen und das Judentum, Dokumente von 1945 bis 1985,
Paderborn und München 1988, s. 342-346.
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 „Gdzie w zwyk³y sposób w œwiecie parafiom chrzeœcijañskim trudno o kon-
takt z grupami ludnoœci ¿ydowskiej, tam organizacje misyjne powinny zatrosz-
czyæ siê o przekazanie im zwiastowania. Odpowiedzialne rozmowy (s³owo
>>dialog<< powinno siê pomijaæ) miêdzy chrzeœcijanami i ¯ydami s¹ po¿¹dane i
przyjmowane z otwartoœci¹. Rozmowy te nie postuluj¹ stawiania na równi obu
religii ani nie ¿¹daj¹, by chrzeœcijanie odstêpowali od sk³adania œwiadectwa,
gdzie tylko wynika to z rozmowy”8.

 U¿ycie terminu rozmowa ma stanowiæ równowagê dla okreœleñ misja i orga-
nizacje misyjne. W rzeczywistoœci zestawienie w cytowanym tekœcie pojêæ dialo-
gu oraz misji otwiera dziesiêciolecie, w którym dotychczasowa misja zostanie
teologicznie przewartoœciowana w Koœcio³ach luterañskich.

 Spotkanie w Lögumkloster znalaz³o pozytywny oddŸwiêk w prasie ¿ydow-
skiej9 . Konsultacja doprowadzi³a te¿ do utworzenia sta³ego zespo³u zajmuj¹cego
siê kontaktami luterañsko-¿ydowskimi, podporz¹dkowanego Komisji do spraw
Misji Œwiatowej ŒFL. Zdaniem uczestników Miêdzynarodowej Grupy Konsulta-
cyjnej, dalszego opracowania domaga³y siê podjête w 1964 roku tematy: Koœció³
i antysemityzm oraz Egzystencja Koœcio³a luterañskiego w pañstwie Izrael10 . Co
znamienne, sta³y zespó³ ekspertów prowadzi³ od owego roku systematyczne prace
o charakterze dialogicznym, gdy jeszcze nie by³o mowy o jakimkolwiek oficjal-
nym dialogu na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej, natomiast wzrasta³a liczba teolo-
gicznych spotkañ luterañsko – ¿ydowskich.

 W roku 1969 ostatecznie sformu³owano deklaracjê teologiczn¹, owoc
kilkuletniej pracy teologów zapocz¹tkowanej w Lögumkloster, któr¹ przed³o¿ono
V Zgromadzeniu Ogólnemu ŒFL w Evian, w 1970 roku. Jednak Komitet Wyko-
nawczy Zgromadzenia zadecydowa³ wówczas tylko o opublikowaniu dokumentu,
pomijaj¹c poruszone w nim zagadnienia w trakcie dyskusji plenarnej. Z protoko-
³ów Zgromadzenia w Evian wynika, ¿e milczenie jego uczestników na temat dia-
logu podyktowane by³o pragnieniem ominiêcia pal¹cej kwestii palestyñsko-
¿ydowskiej.

 Wraz z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej w 1970 roku, dziedzi-
na ta znalaz³a siê poza sfer¹ dzia³añ Komisji do spraw Misji Œwiatowej, a zaj¹³
siê ni¹ Wydzia³ Studiów ŒFL. Zamiarem Wydzia³u by³o doprowadzenie do kolej-
nego spotkania konsultacyjnego oraz oparcie siê na lokalnej, krajowej wspó³pracy
luterañsko-¿ydowskiej, któr¹ w wielu wypadkach cechowa³ ju¿ zaawansowany
dialog i solidarnoœæ miêdzyreligijna. Do planowanego spotkania dosz³o w 1973
roku, w bawarskim Neuendettelsau. W jego trakcie pojawi³ siê zarys dialogu na
p³aszczyznach lokalnych, ostrze¿enie przed antysemityzmem i rozwa¿ania nad

8 Tam¿e.
9 Przyk³adem jest artyku³ zamieszczony w „American Jewish World” z 14 sierpnia 1964.
10 A.H. Baumann, K. Mahn, M. Saebo, Luthers Erben…dz. cyt., s. 52-53.
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po³o¿eniem luteranizmu w Ziemi Œwiêtej. Zaproponowano nawet zorganizowanie
przez ŒFL specjalnej konferencji poœwiêconej temu ostatniemu zagadnieniu.

 Kluczowa w tym kontekœcie dyskusja o misji i dialogu podjêta zosta³a dopie-
ro w trakcie spotkania konsultacyjnego w 1975 roku, w Oslo. Wyj¹tkowo burzli-
wa polemika wydawa³a siê wrêcz wykluczaæ jakiekolwiek mo¿liwoœci kompro-
misu miêdzy stronami sporu. Teologicznego naœwietlenia tej problematyki mia³
dostarczyæ zbiorowy referat Jedynoœæ Boga a wyj¹tkowoœæ Chrystusa11 . Jakkol-
wiek dosz³o do zbli¿enia stanowisk obu stron, to jednak nadal podkreœlano polifo-
nicznoœæ wypowiedzi biblijnych wobec kwestii ¯ydzi–chrzeœcijanie.

 W trakcie obrad wyp³ynê³a równie¿ kwestia odpowiedzialnoœci chrzeœcijan za
udzia³ w przeœladowaniach ¯ydów. Dyskusja nad tym zagadnieniem unaoczni³a
ró¿nice perspektyw Koœcio³ów z krêgu europejskiego oraz takich Koœcio³ów jak
na przyk³ad japoñski czy nigeryjski. Rozmowy pozwoli³y uzmys³owiæ sobie, jak
bardzo historia zdeterminowa³a dzisiejszy stosunek chrzeœcijan do ¯ydów. Ko-
mentatorzy spotkania w Oslo, zatytu³owanego Œwiadectwo chrzeœcijañskie i
¯ydzi, stawiali póŸniej pytanie, czy szczególnie otwarta postawa niektórych euro-
pejskich luteran w stosunku do judaizmu nie jest podyktowana poczuciem winy
wobec ¯ydów. Przecz¹cej odpowiedzi na to pytanie udzieli³ Franz von Hammer-
stein. Wed³ug tego zas³u¿onego dzia³acza dialogu z ¯ydami, zagadnienia Holo-
kaustu, winy i ostatecznego rozwi¹zania prawie wcale nie by³y poruszane przez
europejskich luteranów na spotkaniach ŒFL a¿ do 1975 roku. Fakt ten móg³by
œwiadczyæ na niekorzyœæ tezy o refleksji historycznej jako katalizatorze dialogu,
funkcjonuj¹cej wœród chrzeœcijan obci¹¿onych wspó³odpowiedzialnoœci¹ za wy-
niszczenie narodu ¿ydowskiego12 . Dzia³alnoœæ ŒFL do roku 1975 Hammerstein
okreœla jako czysto akademickie dyskusje, abstrahuj¹ce od zorganizowanego na
gigantyczn¹ skalê mordu na ¯ydach13 .

 Na VI Zgromadzeniu Ogólnym ŒFL w Dar es-Salaam (1977) po raz pierwszy
na spotkaniu plenarnym poruszono zagadnienie dialogu chrzeœcijañsko – ¿ydow-
skiego. Natychmiast ujawni³a siê te¿ odmiennoœæ za³o¿eñ tego specyficznego
dyskursu miêdzyreligijnego. O ile przedstawiciel Holandii, Wonno Bleij, postulo-
wa³ klasyfikacjê tego tematu jako integralnej czêœci dialogu ekumenicznego, re-
prezentant Danii – pastor Möllerup – proponowa³ pozostawienie tematu w zakre-
sie badañ sekcji Koœció³ a inne nurty myœlowe i ideologie14 . Pastor Möllerup po-

11 Tam¿e.
12 Z drugiej strony, to w³aœnie aktualne, historyczne wydarzenia (rezolucja antysyjonistyczna ONZ i jej

potêpienie przez ŒRK) zmobilizowa³y Federacjê do podjêcia trudnej dyskusji. Por. E. Osmañczyk,
Encyklopedia ONZ i stosunków miêdzynarodowych, Warszawa 1982, s. 501.

13 F. Hammerstein, Dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski w ekumenicznej perspektywie, SiDE 1986 nr 3, s. 33.
14 Die Kirche und das jüdische Volk, w: Von Daressalam nach Budapest. Berichte über die Arbeit des

Lutherischen Weltbundes 1977 – 1984 (LWB – Report 17-18/1984), s. 279.
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wo³ywa³ siê w swojej argumentacji na wypowiedzi strony ¿ydowskiej, podkreœlaj¹-
cej zupe³n¹ odmiennoœæ wiary ¯ydów od wiary chrzeœcijan. Jednak¿e wiêkszoœæ
zgromadzonych przychylnie ustosunkowa³a siê do postulatu holenderskiego, który
ostatecznie zaakceptowano. By³o to te¿ wyrazem coraz powszechniejszego poœród
Koœcio³ów traktowania dialogu z judaizmem jako zagadnienia wewn¹trzekume-
nicznego. Ten decyduj¹cy krok w dialogu poprzedza³y zreszt¹ wyniki konsultacji z
Neuendettelsau (1973) i Oslo (1975). Trzeba pamiêtaæ, ¿e gdyby postulat integracji
dialogu ¿ydowsko – chrzeœcijañskiego zosta³ odrzucony, dialog ów znalaz³by siê w
kategorii Koœció³ a inne nurty myœlowe i ideologie, gdzie zaj¹³by miejsce obok
„kontaktów z marksizmem i ruchami narodowowyzwoleñczymi”15 .

 Zgromadzenie Ogólne w Dar es-Salaam pozwoli³o równie¿ na zakreœlenie da-
lekosiê¿nych planów dialogu. Program dzia³añ przewidywa³ na rok 1980 utwo-
rzenie w obrêbie Wydzia³u Studiów odrêbnej sekcji do spraw dialogu z juda-
izmem. Jednoczeœnie postanowiono zrównowa¿yæ dotychczasow¹ europocen-
tryczn¹ formê dialogu, wysy³aj¹c kilku przedstawicieli ŒFL do Azji i Afryki,
w celu wci¹gniêcia Koœcio³ów Trzeciego Œwiata w dialog z judaizmem. Próby te
przynios³y rezultaty ju¿ w trakcie spotkania zorganizowanego przez ŒFL w 1982
roku w Bossey pod Genew¹, pod has³em Znaczenie judaizmu dla ¿ycia i pos³an-
nictwa Koœcio³a. Spoœród 29 delegatów a¿ siedmiu reprezentowa³o Koœcio³y azja-
tyckie, natomiast trzech – afrykañskie. Znamienna by³a zw³aszcza obecnoœæ lute-
rañskiego biskupa Jordanii i judeochrzeœcijanina z Izraela16 .

 W drugiej po³owie lat 70. i na pocz¹tku 80. dosz³o do rozwijania wspó³pracy
ŒFL z innymi instytucjami miêdzynarodowymi zajmuj¹cymi siê problematyk¹ dia-
logu, m.in. z Miêdzynarodow¹ Rad¹ Chrzeœcijan i ¯ydów (ICCJ)17 . Pod patronatem
obu instytucji zorganizowano luterañsko-¿ydowskie konferencje: w Kopenhadze, w
roku 1981, i w Sztokholmie dwa lata póŸniej. Spotkanie w Kopenhadze stworzy³o
równie¿ okazjê dla pierwszej oficjalnej debaty ŒFL z Miêdzynarodowym Komite-
tem ¯ydowskim do spraw Konsultacji Miêdzyreligijnych (IJCIC)18 . Przewodnim

15 Tam¿e.
16 Tam¿e.
17 Rada istnieje od 1962 roku i nawi¹zuje do prac Miêdzynarodowej Konferencji Chrzeœcijan i ¯ydów.

Siedziba organizacji znajduje siê w domu ¿ydowskiego twórcy filozofii dialogu Martina Bubera (1878-
1965), w niemieckim Heppenheim. ICCJ posiada po jednej „podkomórce” w ka¿dym z krajów, w których
dzia³a. W Polsce jej cz³onkiem jest Polska Rada Chrzeœcijan i ¯ydów. Lokalne Koœcio³y luterañskie
wspó³pracuj¹ z ICCJ bezpoœrednio, b¹dŸ za poœrednictwem ŒFL., LEKKJ, ERKKJ. Zob. „The other as
Mystery and Challenge”, International Colloqium, ICCJ, Rome 1997 (Ÿród³a w³asne).

18 International Jewish Committee of Interreligious Consultations powsta³ w roku 1970, ju¿ u swych
pocz¹tków skupiaj¹c ¿ydowskie organizacje z nurtów: ortodoksyjnego, konserwatywnego i reformowanego,
oraz niektóre instytucje ponadkonfesyjne z kilkudziesiêciu krajów. Równorzêdnymi partnerami IJCIC po
stronie chrzeœcijañskiej s¹: watykañska Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem oraz ŒRK. K.
Karski, Ruch ekumeniczny wobec ¯ydów, „Jednota” 1987 nr 9-10, s. 17-18. G. Ignatowski, Koœció³ i
Synagoga. O dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskim z nadziej¹, Warszawa 2000, s.17, 156-157. U. Mantell-
Oomen (red.), Amerikanisches Judentum heute, Trier 1999, s. 92-93, 111-114.
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tematem obrad by³ obraz cz³owieka z ¿ydowskiego i chrzeœcijañskiego punktu
widzenia. Uzgodniono wówczas powo³anie do ¿ycia sta³ego organu do spraw
³¹cznoœci miêdzy ¯ydami a luteranami. Ponadto przedmiotem obrad by³o zagad-
nienie narastaj¹cego antysemityzmu w œwiecie, a tak¿e trójstronnego dialogu
miêdzyreligijnego na Bliskim Wschodzie19 .

 Decyduj¹c¹ rolê odegra³a dopiero konsultacja przedstawicieli ŒRK, ŒFL
i IJCIC w 1983 roku, pod has³em Luter, luteranizm i ¯ydzi. Konferencja, która
odby³a siê w Sztokholmie w piêæsetn¹ rocznicê urodzin Lutra, dotyczy³a weryfi-
kacji obrazu historycznych stosunków luterañsko-¿ydowskich20 . Zredagowano
wówczas tekst, który zosta³ rok póŸniej przyjêty na Zgromadzeniu Ogólnym ŒFL
w Budapeszcie jako oficjalna deklaracja21 . Oto jej fragment:

 „My luteranie wywodzimy nasz¹ nazwê od Marcina Lutra, którego rozumie-
nie chrzeœcijañstwa stanowi w wysokim stopniu podstawê naszej doktryny.
Skandalicznych pism anty¿ydowskich Reformatora nie mo¿emy jednak ani
zaakceptowaæ, ani usprawiedliwiæ. Luteranie i ¯ydzi interpretuj¹ odmiennie
Bibliê Hebrajsk¹, wierzymy jednak, ¿e chrystologiczna interpretacja Pisma
œw. nie mo¿e nak³aniaæ do antyjudaizmu, a ju¿ w ¿adnym wypadku do anty-
semityzmu”22 .

 Pod wp³ywem bodŸców powsta³ych na konferencji sztokholmskiej, Federacja
na Zgromadzeniu Ogólnym w 1984 roku w Budapeszcie powo³a³a specjalny Re-
ferat do spraw Koœcio³a i Narodu ¯ydowskiego. Wówczas te¿ po raz pierwszy na
Zgromadzenie Ogólne zaproszono przedstawicieli ¯ydów23 . Spotka³o siê to
z uznaniem strony ¿ydowskiej, wyra¿onym m.in. przez Gerharta M. Riegnera, by-
³ego sekretarza generalnego Œwiatowego Kongresu ¯ydów24 .

 W latach dziewiêædziesi¹tych XX w. ŒFL podjê³a trójstronne miêdzyreligijne
rozmowy z udzia³em chrzeœcijan, ¯ydów i muzu³manów. Silnie zaanga¿owa³a siê
te¿ w próby unormowania relacji miêdzyreligijnych w Jerozolimie i na Bliskim
Wschodzie. Miêdzy innymi bra³a czynny udzia³ w zwo³ywanych przez ŒRK i Pa-
piesk¹ Radê do spraw Dialogu Miêdzyreligijnego spotkaniach i kolokwiach
w szwajcarskiej miejscowoœci Glion (1993) oraz w Salonikach (1996). Spotkania

19 F. Hammerstein, Dialog …dz. cyt. s. 33.
20 J. Halperin, A. Sovik, Luther, Lutheranism and the Jews. A record of the Second Consultation between

Representatives of the International Jewish Committee for the Interreligious Consultations and the Lutheran
World Federation held in Stockholm, Sweden, 11-13/1983, LWF – Studies, Geneva 1984.

21 Die Kirche und das jüdische Volk, w: Von Daressalam nach Budapest …, dz.cyt. s. 279.
22 Tam¿e. T³um za K. Karski, Luter i luteranizm a ¯ydzi, „Jednota” 1987 nr 9-10, s. 5-7.
23 J. Halperin, A. Sovik, Luther, Lutheranism…dz. cyt. s. 9. Miêdzynarodowy Komitet ¯ydowski do

spraw Konsultacji Miêdzyreligijnych. OdpowiedŸ na dokument „Pamiêtamy o Szoah”, SiDE 1999 nr 1, s.
131-138.

24 G. M. Riegner, The Church and the Jewish People, w: Budapest 1984, In Christ – Hope for the World
(LWF – Report 19/20/1985), s. 144-148.
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pozwoli³y zebraæ refleksje wyznawców ka¿dej z religii abrahamickich, dotycz¹ce
egzystencji ich wspó³wyznawców na geograficznym terenie Palestyny25 .

 W 1998 roku Federacja utworzy³a specjalny miêdzywydzia³owy projekt. Trzy
Wydzia³y ŒFL i dwa Biura Sekretariatu Generalnego opracowa³y program maj¹cy
na celu zbieranie materia³ów o ró¿norakich aspektach dialogu chrzeœcijañsko-
¿ydowskiego. Celem rysuj¹cym siê w dalszej perspektywie by³o stworzenie jed-
nolitej, wspólnej dla luteranów w œwiecie wizji ich dialogu z ¯ydami. Do Koœcio-
³ów cz³onkowskich ŒFL rozes³ano kwestionariusz zawieraj¹cy 6 pytañ:
1) Czy wasz Koœció³ jest zaanga¿owany w dialog / stosunki ¿ydowsko-chrzeœci-

jañskie? Na jakie g³ówne cele i osi¹gniêcia tego dialogu w ci¹gu ostatnich
20 lat mo¿e wskazaæ Wasz Koœció³?

2) Jaki wp³yw na kszta³t dialogu mia³y ustalenia Zgromadzenia Ogólnego
w Budapeszcie (1984)?

3) Jakie pozytywne doœwiadczenia Wasz Koœció³ wyniós³ z dotychczasowych re-
lacji z judaizmem? Co mo¿ecie dodaæ do krytyki dotychczasowego dialogu?

4) Jakich efektów dialogu spodziewacie siê w przysz³oœci?
5) Proszê wskazaæ artyku³y, dokumenty i opracowania dotycz¹ce interesuj¹cego

nas dialogu w Waszym Koœciele i kraju.
6) Czy Wasz Koœció³ jest zainteresowany udzia³em w nowym, miêdzywydzia³o-

wym programie? Czy zamierzacie wspieraæ ów program finansowo b¹dŸ
w inny sposób?
 Odpowiedzi nades³ane z Koœcio³ów cz³onkowskich mia³y nieoficjalny charak-

ter. Kwestionariusz ods³oni³ spektrum postaw, poœród których szczególne miejsce
zajmuj¹ zaanga¿owane w oficjalny dialog Koœcio³y europejskie oraz pó³nocnoame-
rykañskie. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ niektóre Koœcio³y, na przyk³ad duñski, zade-
klarowa³y znakomite, ale zupe³nie nieformalne i nie ujête w ramy oficjalnego dialo-
gu stosunki ze spo³ecznoœci¹ ¿ydowsk¹. Natomiast niektóre pozaeuropejskie Ko-
œcio³y: w Gujanie i w Republice Œrodkowej Afryki – przyznaj¹, i¿ nie rozwijaj¹
wspomnianego dialogu, gdy¿ w ich otoczeniu nie istniej¹ wspólnoty ¿ydowskie26 .

 Nastêpna konsultacja z udzia³em ŒFL i przedstawicieli ¯ydów z poszczegól-
nych krajów europejskich odby³a sie w dniach 9-13 wrzeœnia 2001 roku. Has³o
spotkania w wêgierskim Dobogokö brzmia³o: Antysemityzm i antyjudaizm dzi-
siaj27 . W trakcie rozmów zagadnienie rozszczepiono na kilka pomniejszych: an-

25 Current Dialogue. World Council of Churches, Office on Inter – Religious Relation, Geneva, 30/1996,
s. 1-16.

26 Jewish – Lutheran Dialogue/Relations Today, An Interdepartmental Program of the LWF. Responses to
the letter of the General Secretary, 23. 11. 1998. (Ankieta i materia³y przygotowawcze).

27 A Shift in Jewish-Lutheran Relations? A Lutheran contribution to Christian-Jewish dialogue with a
focus on antisemitism and anti-Judaism, red. W. Grieve, P. Prove, LWF Documentation 48., Geneva 2003.
Por. „Anti – Semitism and Anti – Judaism Today”. A LWF consultation as a contribution to the Jewish –
Christian dialogue. Materia³y z konferencji 9-13. 09. 2001 w Budapeszcie (Ÿród³a w³asne).
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tysemityzm jako problem spo³eczny, wspó³praca socjalna chrzeœcijan i ¯ydów
oraz obecny wizerunek ¯ydów i judaizmu w Koœcio³ach luterañskich. Omawiano
kwestiê rozprzestrzeniania siê antysemityzmu w Internecie oraz powtarzaj¹ce siê
w œwiecie akty profanacji cmentarzy ¿ydowskich i synagog. Strona ¿ydowska
domaga³a siê od luteranów bardziej zdecydowanego potêpienia tych zjawisk. Ma-
kabrycznym komentarzem zagadnienia nienawiœci religijnej sta³ siê zamach na
amerykañskie oœrodki polityczne i ekonomiczne z 11 wrzeœnia 2001 roku, który
mia³ miejsce w trzecim dniu obrad. Wydarzenie to da³o asumpt do zredagowania
wspólnego dokumentu solidarnoœci z ofiarami religijnie motywowanego terroru:

 „My, luteranie i ¯ydzi z wielu krajów, zgromadzeni w Dogobokö pod Buda-
pesztem, w ramach konsultacji „Antysemityzm i antyjudaizm dzisiaj”, wyra¿amy
nasz¹ g³êbok¹ odrazê wobec niezwyk³ego okrucieñstwa, które wydarzy³o siê
w USA dziœ, 11 wrzeœnia 2001 roku. Zdecydowanie potêpiamy wszelkie akty ter-
roryzmu (...)

 Postrzegamy ów atak jako zbrodniê przeciw ludzkoœci. W tê czarn¹ godzinê
modlimy siê, by Bóg wiód³ przywódców do podejmowania m¹drych decyzji
i prowadzi³ narody œwiata ku sprawiedliwoœci i pokojowi”28 .

  Luterañska Europejska Komisja „Koœció³ i Judaizm”

 Ju¿ w trakcie spotkania konsultacyjnego ŒFL w Oslo, za mankament dotych-
czasowych prac uznano brak wypowiedzi ewentualnych ¿ydowskich uczestników
rozmów. Sytuacja ta zaczê³a zmieniaæ siê od roku 1977 dziêki wspó³pracy ŒFL
z powstaj¹cymi na szczeblu kontynentu organizacjami, poœród których wskazaæ
trzeba zw³aszcza na Luterañsk¹ Europejsk¹ Komisjê „Koœció³ i Judaizm”29.
LEKKJ niejednokrotnie pe³ni³a rolê cia³a doradczego ŒFL w dziedzinie relacji
z judaizmem, na bie¿¹co konfrontuj¹c postulaty teologiczne z opini¹ zaprasza-
nych przedstawicieli judaizmu.

 Do powstania LEKKJ przyczyni³y siê specyficzne przemiany w rozumieniu
misji przez lokalne, zaanga¿owane w ni¹ Koœcio³y luterañskie. Zosta³a ona za³o-
¿ona z inicjatywy skandynawskich towarzystw misyjnych w 1975 roku, w duñ-
skiej miejscowoœci Christiansfeld. Do cz³onków za³o¿ycieli nale¿a³y: Duñska
i Norweska Misja Izraelska, Fiñskie Stowarzyszenie Misyjne, Szwedzka Misja

28 A Letter from the Consultation, w: A Shift in Jewish-Lutheran… dz. cyt. s. 205.
29 Lutherische Europäische Komission „Kirche und Judentum“. – A.H. Baumann, K. Mahn, M. Saebo,

Luthers Erben…dz. cyt., s. 60.
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Koœcielna, Ewangelicko-Luterañskie Stowarzyszenie dla Misji Koœcio³a wobec
Izraela (ELZMI)30  oraz Zjednoczony Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Niemiec
(VELKD)31  i Niemiecki Komitet Krajowy Œwiatowej Federacji Luterañskiej,
a w trakcie konstytuowania siê nowej organizacji swój akces do niej zg³osi³ lute-
rañski przedstawiciel Holandii. Tworz¹c Komisjê spodziewano siê, ¿e bêdzie ona
instytucj¹ analizuj¹c¹ poszczególne zagadnienia dialogu luterañsko-¿ydowskiego,
podczas gdy ŒFL przyjmie na siebie rolê przekazywania wyników badañ Komisji
luterañskim Koœcio³om spoza Europy Zachodniej.

 Cel, jaki przyœwieca³ powstaniu LEKKJ, mia³ charakter poznawczy. Za g³ów-
ne zagadnienia uznano: znaczenie judaizmu dla chrzeœcijañskiego samozrozumie-
nia oraz zadania i formy chrzeœcijañskiego œwiadectwa wobec ¯ydów. Pod wp³y-
wem dyskusji nad tematem Koœció³ a Judaizm na Zgromadzeniu Ogólnym ŒFL
w 1977 roku, LEKKJ zwróci³a uwagê na nastêpuj¹ce tematy: Zrozumienie Stare-
go Testamentu w Koœcio³ach luterañskich oraz Znaczenie biblijnej i dziejowej
wiêzi chrzeœcijañstwa i judaizmu dla samookreœlenia Koœcio³a dzisiaj32.

 Wówczas to, w 1977 roku, uleg³a zacieœnieniu wspó³praca LEKKJ z ŒFL,
a tak¿e z powsta³¹ w 1974 roku Europejsk¹ Regionaln¹ Konferencj¹ „Koœció³
i Judaizm” (ERKKJ)33 . LEKKJ i ERKKJ podjê³y w 1978 roku decyzjê o prowa-
dzeniu, co dwa lata, obrad w œcis³ym kontakcie ze sob¹. W trakcie wspomnianego
spotkania, które mia³o miejsce w duñskim oœrodku konferencyjnym Hoekelum,
ujawni³y siê te¿ jednak najbardziej jaskrawe kontrowersje dotycz¹ce dialogu.

 W Hoekelum LEKKJ zosta³a po raz pierwszy zmuszona do zajêcia stanowi-
ska wobec konkretnego problemu, co zosta³o sprowokowane uchwaleniem
w Izraelu 27 grudnia 1977 roku ustawy antyprozelickiej34. Z posiedzenia w Ho-
ekelum wys³any zosta³ list do premiera Begina z proœb¹ o cofniêcie ustawy.

 Problematyka misji powróci³a w trakcie nastêpnego spotkania cz³onków
LEKKJ w 1979 roku, w Berlinie. Zaproszeni wówczas na spotkanie przedstawi-
ciele Miêdzynarodowego ¯ydowskiego Komitetu do spraw Konsultacji Miêdzy-
religijnych (IJCIC)35  starali siê przekonaæ swych chrzeœcijañskich partnerów,

30 Evangelisch-Lutherischer Zentralverein für Mission unter Israel. – Kirche und Synagoge. Handbuch
zur Geschichte von Christen und Juden, R. Rengstorff (red.), Stuttgart 1970, s. 300 – 303.

31 Zjednoczony Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Niemiec (Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche
Deutschlands), powo³any do ¿ycia w 1948 roku, jest zwi¹zkiem 8 niemieckich luterañskich Koœcio³ów
krajowych i wchodzi w sk³ad Evangelische Kirche Deutschlands (EKD). VELKD og³osi³ nastêpuj¹ce
wa¿niejsze dokumenty dotycz¹ce relacji chrzeœcijañsko-¿ydowskich: Christen und Juden. – Erklärung der
Kirchenleitung der VELKD (Dok. 23), Die Anliegen des christlich-jüdischen Dialogs und der christliche
Gottesdienst (Dok. 68). Ökumene Lexikon … dz. cyt. s. 760. Por. Texte aus der VELKD 68/1996, Hanower
1996.

32 A. H. Baumann, K. Mahn, M. Saebo, Luthers Erben…dz. cyt., s. 61.
33 Europäische Regionalkonferenz „Kirche und Judentum“. Europejska Konferencja Regionalna „Koœció³

i Judaizm” istnieje od 1974 roku. Tam¿e s. 63.
34 Tam¿e, s. 62.
35 Por. przypis 17.
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i¿ dzia³alnoœæ misyjna niektórych organizacji luterañskich utrudnia dialog. ¯ydzi
oczekiwali zast¹pienia koœcielnej misji spo³eczn¹ i humanitarn¹ wspó³prac¹
miêdzyreligijn¹.

 Kolejnym problemem, który siê uwidoczni³ w kontaktach ¿ydowsko-luterañ-
skich, okaza³a siê ocena póŸnych pism Lutra przez dzisiejszy luteranizm. Pytanie
o ocenê znamiennych wypowiedzi reformatora, zanim zosta³o skierowane do
LEKKJ, postawiono najpierw Koœcio³om luterañskim w Ameryce, przyczyniaj¹c
siê wyraŸnie do wzajemnego zrozumienia miêdzy obydwoma partnerami36.

 Plonem bliskich kontaktów z innymi organizacjami ekumenicznymi by³a pu-
blikacja istotnego dokumentu Luteranie i ¯ydzi. Pierwsza oficjalna konsultacja
miêdzynarodowa37 (1981). W pracach nad tym dokumentem, która mia³a miejsce
w Kopenhadze, wziêli udzia³ zarówno przedstawiciele LEKKJ, jak i ŒFL oraz IJ-
CIC. Druga taka konsultacja odby³a siê dwa lata póŸniej w Sztokholmie i podjê³a
trud w³¹czenia wyników dotychczasowych badañ nad postaw¹ Lutra wobec
¯ydów do bie¿¹cego dialogu38. Do roku 1984 Komisja przyjê³a w swoje szeregi
Koœcio³y luterañskie Finlandii, Alzacji i Lotaryngii, Francji oraz Wielkiej Bryta-
nii, Polski, Wêgier i NRD39. Poszerzenie Komisji o nowych, wschodnioeuropej-
skich cz³onków na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, znalaz³o odbicie w geografii
kolejnych spotkañ: jedno z nich odby³o siê w Wiedniu (1988), a nastêpne
w Ustroniu (1989). Pod wzglêdem merytorycznym dekada lat osiemdziesi¹tych
oznacza³a dla Komisji poszukiwanie zwi¹zków miêdzy biblijnym, a tak¿e rabi-
nicznym judaizmem a praktyk¹ chrzeœcijañskiego ¿ycia religijnego.

 Najwiêksze, od pocz¹tku istnienia Komisji, rezultaty przynios³o spotkanie
w holenderskim mieœcie Driebergen (1990), które sta³o siê kulminacj¹ wielolet-
niej pracy LEKKJ. Sporz¹dzony wówczas dokument40, zatytu³owany Wskazówki
pomocne do spotkania pomiêdzy luteranami a ¯ydami, postulowa³ prze³omowe
zmiany w teologii chrzeœcijañskiej. Zmierzano ku odrzuceniu ducha triumfalizmu
w teologii chrzeœcijañskiej. Mianem triumfalizmu okreœlono „poczucie wy¿szo-
œci, w którym porównuje siê idea³ w³asnej tradycji religijnej z rzeczywistoœci¹ hi-

36 The Theology of the Churches and the Jewish People, Statements by the World Council of Churches
and its Member Churches, Geneva WCC 1988, s. 69. R. Rendtorff, H.H. Hendrix (red.), Die Kirchen …dz.
cyt., (Dokumenty Ewangelickie Miêdzynarodowe. Dok. 12 oraz 15) Por. H. H. Ditmanson, Stepping Stones
to Futher Lutheran-Jewish Dialogue: Key Lutheran Statements, Minneapolis, Augsburg 1990.

37 Lutherans and Jews. First Official International Consultation, w: Christian Jewish Relations, t. 15, s. 2.
38 J. Halperin, A. Sovik, Luther, Lutheranism…dz. cyt. s. 9-10.
39 Delegaci z Polski wziêli udzia³ w obradach LEKKJ po raz pierwszy w 1980 roku, na spotkaniu

w alzackim Liebfrauenbergu. (Ÿród³a w³asne).
40 Erklärung zur Begegnung zwischen lutherischen Christen und Juden, verabschiedet auf der

Jahrestagung der Lutherischen Europäischen Komission Kirche und Judentum (LEKKJ), Driebergen,
Niederlande, am 8. Mai 1990. Por. Wskazówki pomocne do spotkania pomiêdzy luteranami a ¯ydami,
wydane po corocznym spotkaniu LEKKJ, Driebergen, Holandia, 8 maja 1990, w: Informator diecezjalny
„Ewangelik“ 16/1993.
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storyczn¹ drugiej strony”41 . Przekonanie o sta³ej obecnoœci triumfalizmu w Ko-
œciele by³o, jak siê wydaje, jednym z podstawowych za³o¿eñ przy redakcji dekla-
racji. W tekœcie ³atwo dostrzec starania o rozpowszechnianie pozytywnego obra-
zu rabinizmu42.

 Dokument podkreœla wyj¹tkowoœæ relacji chrzeœcijanie-¯ydzi i odró¿nia j¹ od
pozosta³ych stosunków miêdzyreligijnych43. Przekonuje te¿ o niesamowystarczal-
noœci Koœcio³a – o jego historycznej i teologicznej zale¿noœci od ¿ydowskich
Ÿróde³44 . Jednoczeœnie autorzy przypominaj¹ o istnieniu antyjudaizmu w Nowym
Testamencie, zwracaj¹c uwagê, ¿e antyjudaizm nie jest niezbêdnym elementem
chrzeœcijañskiego zwiastowania.

 „Choæ z historycznego punktu widzenia chrzeœcijañstwo i judaizm rozwija³y
siê we wzajemnych konfliktach, to antyjudaizm nie jest dogmatem Koœcio³a i nie
mo¿e byæ czêœci¹ koœcielnego nauczania i praktyki”45.

 Wed³ug sygnatariuszy dokumentu, Koœció³ powinien czyniæ pokutê za krzyw-
dy, które wyrz¹dza³ ¯ydom w dziejach46 . Natomiast œwiadectwo sk³adane przez
wiernych Koœcio³a nie powinno byæ prozelityzmem.

 „Stosunek ¯ydów do chrzeœcijan od wielu stuleci jest obci¹¿ony faktem, ¿e
¯ydzi postrzegali siê najczêœciej jako niewielka mniejszoœæ wobec ogromnej
wiêkszoœci chrzeœcijan. W tej sytuacji udzia³em ¯ydów stawa³y siê rozmaite cier-
pienia (...) Stwierdzamy z naciskiem, ¿e szczególnie w spotkaniach miêdzy chrze-
œcijanami a ¯ydami nie powinna mieæ miejsca ¿adna forma nacisku czy wykorzy-
stywania trudnego po³o¿enia, czego nie mo¿e usprawiedliwiaæ cel, jakim jest na-
k³anianie kogoœ do zmiany wiary”47 .

 Podsumowuj¹c w tak krótkim zarysie tezy Wskazówek z Driebergen, trzeba
dostrzec – obok jego propagandowych aspektów – jak rozpowszechnianie pozy-
tywnego obrazu rabinizmu – zaanga¿owan¹ refleksjê teologiczn¹, stanowi¹c¹
kanwê dla rzeczywistego dialogu miêdzyreligijnego. Tekst sugeruje, aby: „(...) na
nowo przemyœlano podstawowe schematy luterañskiej teologii i nauki jak: Zakon
i Ewangelia, Wiara i Uczynki, Obietnica i Wype³nienie, Dwa Regimenty / Dwa
Królestwa, w ich oddzia³ywaniu na stosunki miêdzy chrzeœcijanami a ¯ydami”48.

  Dekada rozpoczêta przez Deklaracjê z Driebergen przynios³a w pracach Ko-
misji wyraŸne odejœcie od ca³oœciowego spojrzenia na kwestie dialogu chrzeœci-
jañsko-¿ydowskiego. To, co ³¹czy³o spotkania LEKKJ w niemieckim Zinnowitz

41 Tam¿e, pkt. II. 2.
42 Tam¿e, pkt. IV. 3.
43 Tam¿e, pkt. I. 1.
44 Tam¿e, pkt. I. 5.
45 Tam¿e, pkt. II. 1.
46 Tam¿e, pkt. II. 3.
47 Tam¿e, pkt. III. 1.
48 Tam¿e, pkt. IV. 2.
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(1991), duñskim Dianalund (1992), Pradze (1994), norweskim Gran (1995) oraz
w Berlinie (1996) i Budapeszcie (1997), to obecny poœród innych tematów szcze-
gólny problem teologicznego znaczenia ziemi Izraela. Rozmachowi dzia³añ Ko-
misji, widocznemu w zapraszaniu takich intelektualistów ¿ydowskich jak Amos
Luzatto (1993) oraz luterañskich teologów tej miary, co Peter von der Osten-Sac-
ken, nie towarzyszy³y jednak rezultaty w postaci definitywnego ukoñczenia prac
nad dokumentem zatytu³owanym Rozwa¿ania nad teologicznym znaczeniem zie-
mi Izraela. Tekst ów, redagowany od pocz¹tku dekady, korygowano jeszcze w
czasie konferencji LEKKJ w Budapeszcie, w 1997 roku49 . Jednym z powodów
przeci¹gania siê prac nad oœwiadczeniem by³y pewne jego mankamenty50 . Wresz-
cie, w¹ski kr¹g osób, które ostatecznie zapozna³y siê z brzmieniem dokumentu,
nie dorównuje gronu odbiorców, jakie mia³ dokument z Driebergen.

 Koniec dekady sprzyja³ próbom podsumowania prac Komisji. W trakcie kon-
ferencji LEKKJ w Pary¿u, w roku 1998, zwrócono uwagê na recepcjê osi¹gniêæ
dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego w Koœcio³ach cz³onkowskich tej organizacji.
Za wskaŸnik orientacji w przemianie stosunków pomiêdzy dwoma religiami
uznano przyswojenie treœci tak zwanych Tez z Seelisbergu51  przez wiernych lo-
kalnych Koœcio³ów nale¿¹cych do LEKKJ.

 Wyra¿ono te¿ zaniepokojenie jednostronnym – politycznym – traktowaniem
faktu powstania pañstwa Izrael w XX wieku. Wed³ug uczestników konferencji
paryskiej, historyczne odrodzenie narodowej siedziby ¯ydów powinno byæ rów-
nie¿ uznane za wa¿ne wydarzenie w dziejach judaizmu.

 W trakcie spotkania da³ siê odczuæ przerost informacji przygotowanych w re-
feratach goœci konferencji nad wypowiedziami przedstawicieli Koœcio³ów stowa-
rzyszonych w LEKKJ. Jednym z przedmiotów dyskusji uczyniono zagadnienie
Zakon a Ewangelia, problem przedstawiony do opracowania ju¿ w trakcie spotka-
nia w Driebergen (1990)52 .

 Tu¿ przed spotkaniem Komisji w 1999 roku, g³oœna w œrodowiskach ewange-
lickich Niemiec sta³a siê problematyka prozelityzmu wobec ¯ydów. Kwestia ta
by³a przedmiotem ostrej wymiany zdañ w trakcie przygotowañ do Ewangelickie-
go Dnia Koœcio³a w Niemczech. LEKKJ pamiêtaj¹c o obojêtnoœci wielu Koœcio-
³ów wobec dwudziestowiecznej Zag³ady ¯ydów i chrzeœcijan pochodzenia

49 W toku debat, tytu³ tekstu zmieniono ze wspomnianego; Erwägungen zur theologischen Bedeutung des
Landes Israel, na: Land und Staat Israel: Erwägungen zu theologischen und politischen Problemen (1995).
Arbeitsbericht des Vorstandes über Tagungen 1991-1995 zum Thema „Erwägungen zur theologischen
Bedeutung des Landes Israel“ .

50 Wœród g³osów krytycznych wobec dokumentu znalaz³a siê wypowiedŸ fiñskiego Komitetu LEKKJ
(1995). Zarzuci³ deklaracji nieuwzglêdnienie rozziewu miêdzy wspó³czesnym pañstwem Izrael a
wyidealizowan¹ ziemi¹ Izraela. (Ÿród³a w³asne).

51 Wynik ankiet nades³anych LEKKJ przez Koœcio³y cz³onkowskie z Europy Œrodkowej w roku 1988
wykaza³ brak spopularyzowania tego dokumentu.

52 Erklärung zur Begegnung… dz. cyt., pkt. I. 4.
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¿ydowskiego, zdecydowa³a siê wystosowaæ oœwiadczenie w kwestii prozelity-
zmu. Warto przytoczyæ w ca³oœci oœwiadczenie LEKKJ z fiñskiej miejscowoœci
Järvenpää (1999):

 „Z trosk¹ zapoznajemy siê z dyskusjami wokó³ misji wobec ¯ydów, które
mia³y miejsce w przededniu 28. Niemieckiego Ewangelickiego Dnia Koœcio³a.
Ju¿ w 1990 roku, w holenderskim mieœcie Driebergen, Luterañska Europejska
Komisja Koœció³ i Judaizm oœwiadczy³a: „Utwierdzamy siê w przekonaniu, ¿e nie
powinien mieæ miejsca ¿aden rodzaj przymusu b¹dŸ wykorzystywania niesprzyja-
j¹cego po³o¿enia, zw³aszcza w spotkaniu chrzeœcijan i ¯ydów, oraz ¿e cel nie
usprawiedliwia nak³aniania ludzi do zmiany religii.

 Nie powinno byæ poœród nas, chrzeœcijan, organizacji, które pos³uguj¹ siê po-
dobnymi metodami (prozelityzm)”. (III.1.)

Stwierdzamy:
 Jako teologowie ewangeliccy, w dialogu z ¯ydami œwiadczymy o tym, ¿e do

dzisiaj trwa przymierze, które Bóg zawar³ ze swoim ludem wybranym. Biblia
mówi, i¿ przymierze to jest wieczne. Przeto ¯ydzi po³¹czeni s¹ szczególn¹ wiêzi¹
ze swoim Bogiem – tym, którego równie¿ my wyznajemy jako swego Boga.

 Ta wiedza powinna torowaæ drogê spotkaniu chrzeœcijan z ¯ydami i utwier-
dzaæ dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski. Z tych powodów pragniemy, by rozmowa z
¯ydami nie by³a prowadzona z myœl¹ o nawracaniu ich na wiarê chrzeœcijañsk¹.
W obecnej sytuacji konieczne jest pog³êbianie zrozumienia dialogu. Ponadto kie-
ruje nami pogl¹d, i¿ dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski wymaga weryfikowania
w³asnej to¿samoœci partnerów”53 .

53 (Ÿród³a w³asne).
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WIES£AW ROMANOWICZ

POZIOM RELIGIJNOŒCI M£ODZIE¯Y
A POSTAWY WOBEC EKUMENIZMU

W spo³eczeñstwie polskim w dalszym ci¹gu nastêpuj¹ ogromne przemiany nie
tylko w sferze gospodarczo – politycznej, lecz dotycz¹ równie¿ obszaru œwiado-
moœciowego. Jest to porz¹dek, jak pisze A. Rychard, „w którym z pozorów bez³a-
du wy³ania siê nowy pluralistyczny porz¹dek instytucjonalny”1 . W warunkach
nowego porz¹dku kszta³tuj¹ siê postawy etyczne m³odzie¿y, które wynikaj¹ z po-
szukiwania przez m³odych ludzi sensu i znaczenia ich ¿ycia. M³ody cz³owiek w
tej fazie przechodzi od tradycji, która afirmuje zastan¹ strukturê spo³eczn¹, ku in-
dywidualizacji postaw w sferze etycznej. S¹ to wewnêtrzne zmagania m³odego
cz³owieka dotycz¹ce akceptacji znanych wartoœci, norm czy sposobów postêpo-
wania, które utrwali³y siê w procesie socjalizacji pierwotnej z mo¿liwoœci¹ kszta³-
towania w³asnego sposobu bycia i ¿ycia. Przejœcie od „losu” do „wyboru” stwarza
nowe szanse i nowe pu³apki modernizacyjne, wywo³uje sytuacje pe³ne sprzecznoœci
i ró¿norodnoœci, napiêæ, konfliktów i dylematów. Z jednej strony wyraŸnie odcho-
dzi siê od prawodawstwa etycznego o powszechnym zasiêgu, z drugiej zaœ strony
staje siê przed ryzykiem sceptycyzmu i relatywizmu moralnego2 .

Okres m³odoœci to z punktu widzenia dalszego ¿ycia cz³owieka wa¿ny etap
rozwoju osobowoœci. W tym okresie bardzo czêsto wystêpuj¹ tzw. „prze³omy”,
„fascynacje”, „burze”, mówi siê o wtórnej otwartoœci w okresie m³odoœci, która
przejawia siê w ogólnej dezorientacji, labilnoœci i zachwianiu pewnoœci, czyli w
problemach z to¿samoœci¹3 .

1 A. Rychard, Czy transformacja siê skoñczy³a? Powstawanie nowego ³adu w perspektywie socjologii
zmiany instytucjonalnej, Warszawa 1996, s. 19.

2 J. Mariañski, Miêdzy nadziej¹ a zw¹tpieniem, Lublin 1998, s. 10.
3 H.M.Griese, Socjologiczne teorie m³odzie¿y. Wprowadzenie, Kraków 1996, s. 213.
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Wraz z kszta³towaniem siê postaw moralnych niemal równoczeœnie zachodzi
proces œwiadomego uczestnictwa w swoim Koœciele i relacji jednostki wobec in-
nych Koœcio³ów. Zajêcie siê problemem postaw m³odzie¿y wobec wybranych
aspektów ekumenizmu wydaje siê bardzo wa¿ne nie tylko na poziomie makrospo-
³ecznym, jest równie¿ istotne z lokalnego punktu widzenia. Pozwala zilustrowaæ
stan wybranej grupy m³odych ludzi i naszkicowaæ kierunek zmian w tym zakresie.

W niniejszym opracowaniu podejmê próbê okreœlenia stosunku studentów
PWSZ w Bia³ej Podlaskiej do ekumenizmu. Materia³ zebrany bêdê rozpatrywa³
na gruncie socjologii w kontekœcie poziomu wiary badanych, jako podstawowego
wskaŸnika religijnoœci.

 Podstawowe ujêcia religijnoœci

W naukach spo³ecznych najczêœciej religijnoœæ rozumie siê jako funkcjonowa-
nie religii w obszarze spo³eczno – kulturowym. Jest to fakt spo³eczny funkcjonu-
j¹cy w ¿yciu spo³eczeñstwa, grupy b¹dŸ jednostki. St¹d mo¿na powiedzieæ, ¿e
religijnoœæ wyra¿a siê stosunkiem do doktryny, kultu, organizacji religijnej oraz
w sposobie bycia4 . Tak rozumiana religijnoœæ bezpoœrednio lub poœrednio kszta³-
towana jest przez Koœció³. Mo¿emy j¹ rozpatrywaæ jednowymiarowo i wówczas
mówimy o religijnoœci instytucjonalnej, b¹dŸ koœcielnej, która polega na prze-
strzeganiu w ¿yciu jednostkowym czy spo³ecznym oficjalnego modelu – „ideal-
nego cz³owieka wierz¹cego”- cz³onka Koœcio³a. Ma to byæ cz³owiek, który prze-
strzega wszystkich nakazów, zakazów, dogmatów, praktyk religijnych, wszystkie-
go tego, czego naucza i co podaje do wierzenia Koœció³.

Drugi sposób rozpatrywania religijnoœci polega na ujêciu wielowymiarowym.
Wówczas kryterium religijnoœci zwi¹zane jest z wiar¹, jej prze¿ywaniem i ¿yciem
zgodnym z nakazami religii5  – w religii chrzeœcijañskiej jest to ¿ycie zgodnie
z Ewangeli¹. Taki typ religijnoœci najczêœciej zwi¹zany jest z procesami prywaty-
zacji, które nieod³¹cznie charakteryzuj¹ siê pluralizmem religijnym, pojmowa-
nym nie tylko jako wieloœæ religii, lecz przede wszystkim wieloœci¹ postaw i za-
chowañ w ramach poszczególnych tradycji. „Wyrazem takiego stanu rzeczy –
wed³ug I. Borowik – jest tak¿e to, ¿e wierzenia religijne traktowane s¹ wybiór-
czo. Wierzy siê na przyk³ad w Boga, ale niekoniecznie w diab³a, wierzy siê

4 Por. W. Pawluczuk, Religijnoœæ jako sposób bycia, ZN UJ, „Studia Religiologica” nr 22, Kraków 1988.
5 Por. M. Libiszowska – ¯ó³tkowska, Postawy inteligencji wobec religii. Studium socjologiczne,

Warszawa 1991, s. 24
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w Chrystusa, ale niekoniecznie w zmartwychwstanie. Tej selektywnoœci w kom-
ponowaniu w³asnej religii nie towarzyszy przy tym lêk herezji czy przekonanie,
¿e jest siê „z³ym” katolikiem, anglikaninem czy prawos³awnym”6 .

Taki podzia³ religijnoœci jest zabiegiem czysto teoretycznym, poniewa¿ w spo-
³eczeñstwie zazwyczaj nie wystêpuje tyko religijnoœæ instytucjonalna b¹dŸ pry-
watna. Jako zjawisko spo³eczno – kulturowe wystêpuje zmiennie i podlega proce-
som rozwoju spo³eczeñstw, zmianom cywilizacyjnym czy kulturowym. Uwarun-
kowana równie¿ jest wieloma zmiennymi np. wiekiem, wykszta³ceniem,
zawodem, p³ci¹, miejscem zamieszkania. To opracowanie ma na celu jedynie za-
sygnalizowanie stanu œwiadomoœci ekumenicznej oraz tendencyjnych zmian za-
chodz¹cych w postawach religijnych m³odego pokolenia. Przedstawienie tych
aspektów bêdzie mo¿liwe dziêki zgromadzonemu materia³owi empirycznemu
poddanemu szczegó³owym analizom.

Badania zrealizowa³em w styczniu 2004 roku na grupie studentów pierwszego
roku kierunków – Pedagogika Spo³eczna i Obs³uga Turystyki i Rekreacji.
W badaniach wziê³o udzia³ 197 osób, z czego 25% stanowi¹ mê¿czyŸni, a 75%
kobiety, co stanowi oko³o 90 % wszystkich studentów wspomnianych kierunków
studiów dziennych. Œrednia wieku badanych wynios³a 20,3 lat. Wyboru respon-
dentów dokona³em drog¹ losow¹. Materia³ badawczy zebra³em pos³uguj¹c siê
specjalnie do tego celu skonstruowan¹ ankiet¹ anonimow¹. Je¿eli chodzi o przy-
nale¿noœæ wyznaniow¹, to badani w 96% nale¿¹ do Koœcio³a katolickiego, a po-
zostali to prawos³awni, œwiadkowie Jehowy i bli¿ej nieokreœleni.

Charakterystykê badanych rozpocznê od przedstawienia stosunku do wiary ba-
danych i ich udzia³u w praktykach religijnych.

Tabela 1. Stosunek do wiary badanych a p³eæ (w %)

     Kobiety                               Mê¿czyŸni               Œrednio                   N-197

G³êboko wierz¹cy 15,7 8,1 11,9
Wierz¹cy 69,7 69,3 69,5
Niezdecydowany 13,8 16,3 15,05
Obojêtny 0,8 2,0 1,4

Niewierz¹cy 0 4,3 2,15

Ogólne zestawienie wyników zamieszczonych w tabeli informuje nas o sto-
sunku do wiary badanych studentów. Globalnie mo¿emy stwierdziæ, i¿ 81,4% ba-
danych to osoby wierz¹ce, z czego 11,9% uwa¿a siê za ludzi o g³êbokiej wierze.

Analizuj¹c wierz¹cych pod wzglêdem zmiennej – p³ci, widzimy, ¿e w katego-
rii wierz¹cy ró¿nice s¹ nieistotne, natomiast kobiety wykazuj¹ wiêksz¹ intensyfi-
kacjê wiary, poniewa¿ „g³êboko wierz¹cych” kobiet jest dwukrotnie wiêcej ni¿

6 I. Borowik, Procesy Instytucjonalizacji i Prywatyzacji Religii w Powojennej Polsce, Kraków 1997, s. 11
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mê¿czyzn. Podobne zró¿nicowanie wystêpuje wœród niewierz¹cych. Do tej kate-
gorii zaliczam studentów, którzy okreœlili siê jako obojêtni i niewierz¹cy. Nale¿y
stwierdziæ, ¿e tylko 3,55% badanych klasyfikuje siebie do tej grupy. W zwi¹zku
z tym, ¿e respondentów, którzy okreœlili siê jako obojêtni lub niewierz¹cy jest
niewielki procent i wyniki dla tych grup z pewnoœci¹ nie by³yby reprezentatywne,
postanowi³em pomin¹æ ich w szczegó³owych analizach.

Kolejn¹ kategori¹, która ³¹czy niejako postawy wiary i niewiary s¹ niezdecy-
dowani. W naszych badaniach za takich okreœli³o siê oko³o 15% respondentów,
przy czym mê¿czyzn jest o 2,5% wiêcej ni¿ kobiet. Po II wojnie œwiatowej bada-
nia dotycz¹ce religijnoœci informowa³y nas o zmiennym charakterze tej kategorii.
Wyniki oscylowa³y od kilku do kilkunastu procent. Jest to grupa, któr¹ W. Piwo-
warski charakteryzowa³, jako ludzi, którzy s¹ przyzwyczajeni do tradycyjnego
wychowania w rodzinie, wynikaj¹cej z historii, a ich religijnoœæ ma znamiona
„wiary narodu”7 .

Wysoki odsetek wierz¹cych studentów w niniejszych badaniach mo¿e wynikaæ
równie¿ z faktu, ¿e wszyscy badani studenci s¹ z I roku. W zwi¹zku z tym ich
stosunek do religii ukszta³towany jest przez œrodowisko domowe, szko³ê i naj-
bli¿szych. Badani studenci s¹ na kolejnym etapie rozwoju swojej osobowoœci,
który realizuje siê w œrodowisku akademickim, st¹d interesuj¹ce bêdzie skonfron-
towanie stosunku do wiary badanych po zakoñczeniu studiów. Takie analizy
w szerszy sposób pozwol¹ okreœliæ zmianê b¹dŸ stabilnoœæ postaw wobec religii· .

Kolejnym wskaŸnikiem religijnoœci jest pytanie dotycz¹ce praktyk religijnych.
To pytanie ma bardzo ogólny charakter, lecz w sposób bardzo uniwersalny okre-
œla stosunek cz³owieka do rytua³ów proponowanych przez okreœlony Koœció³. Na
wa¿noœæ tego aspektu religijnoœci zwraca³ uwagê pomys³odawca tego typu badañ
G. Le Bras, który jako pierwszy koncentrowa³ siê na empirycznym aspekcie so-
cjologii religii.

Diagram 1. Stosunek do praktyk religijnych

7 W. Piwowarski, Blaski i cienie polskiej religijnoœci, [w] Oblicza katolicyzmu w Polsce, Warszawa 1983,
s. 26-28. – Szczegó³owe zestawienie zmiennoœci postaw studentów wobec religii po II wojnie œwiatowej
przedstawia M. Libiszowska-¯ó³tkowska w ksi¹¿ce Postawy inteligencji wobec religii, Warszawa 1991.
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Uk³ad diagramu pozwala stwierdziæ, ¿e 81% badanych pozytywnie deklaruje
swój stosunek do praktyk religijnych. Pytanie dotycz¹ce stosunku do praktyk
wi¹¿e siê przede wszystkim z religijnoœci¹ instytucjonaln¹. W Polsce ugruntowa³
siê wymóg praktyk, który w opinii wielu wiernych jest najwa¿niejszym elemen-
tem religijnoœci. Zwi¹zane jest to z cech¹ religijnoœci ludowej, której wyrazem
jest ich systematyczny udzia³, jako zewnêtrzny wizerunek cz³owieka wierz¹cego.
W spo³eczeñstwie polskim – jak pisze J. Mariañski – religijnoœæ zawsze silniej siê
manifestowa³a na p³aszczyŸnie praktyk religijnych, ni¿ w dziedzinie doktryny
religijnej i moralnej.(...) stopieñ uczestnictwa w praktykach religijnych daje szan-
sê okreœlenia „ukoœcielnienia” poszczególnych œrodowisk spo³ecznych i ca³ego
spo³eczeñstwa”8 .

Tabela 2. Autodeklaracja wiary, a udzia³ w praktykach religijnych (w %)

                            Praktykuje     Praktykuje     Praktykuje     Praktykuje    Nie praktykuje
                            regularnie    nieregularnie      rzadko        ze wzglêdu
                                                                                      na obyczaj

G³êboko wierz¹cy 67 30 0 0 3
Wierz¹cy 35 54,3 5 4,3 1,4
Niezdecydowany 13,7 27,5 27,5 31,3 0
Obojêtny 0 0 15,2 79 5,8

Niewierz¹cy 0 0 0 54 46

Ju¿ pobie¿na analiza rozk³adu praktyk religijnych wobec wiary pozwala
stwierdziæ oczywist¹ zale¿noœæ, która mówi, ¿e systematycznoœæ praktyk
uzale¿niona jest od stopnia zaanga¿owania religijnego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
im student bardziej wierz¹cy tym regularniej spe³nia praktyki religijne. Ten
zwi¹zek potwierdza ludowy charakter religijnoœci badanych. Mo¿na domnie-
mywaæ, ¿e poziom autodeklaracji wiary uwarunkowany jest praktykami,
czyli cz³owiek czêsto praktykuj¹cy uwa¿a siê za osobê wierz¹c¹ b¹dŸ g³êboko
wierz¹c¹.

Tak postawiona teza opiera siê o wieloletnie obserwacje autora jak równie¿ na
socjologicznych analizach stanu i przemian religijnoœci polskiego spo³eczeñstwa
po II wojnie œwiatowej. Prace takich badaczy jak I. Borowik, E. Ciupak, M. Libi-
szowska-¯ó³tkowska, H. Kubiak, J. Mariañski, W. Pawluczuk, W. Piwowarski
i wielu innych w sposób jednoznaczny wskazuj¹ na sensownoœæ zaproponowanej
w tym opracowaniu tezy i uprawniaj¹ do podjêcia analiz nad postawami m³odzie-
¿y wobec ekumenizmu w kontekœcie poziomu ich religijnoœci.

8 J. Mariañski, Religijnoœæ w procesie przemian, Warszawa 1991, s. 51.
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Empiryczny wymiar postaw ekumenicznych

Przystêpuj¹c do szczegó³owych analiz postaw studentów wobec ekumenizmu,
celowym bêdzie ogólne przedstawienie zainteresowania siê ruchem ekumenicz-
nym badanej m³odzie¿y. Mamy na uwadze, ¿e w okresie tworzenia siê tego ruchu
du¿¹ aktywnoœci¹ charakteryzowa³y siê organizacje studenckie takie jak Chrze-
œcijañski Zwi¹zek M³odych Mê¿czyzn (YMCA) czy Chrzeœcijañski Zwi¹zek
M³odych Kobiet (YWCA)9. Dla ówczesnej m³odzie¿y idea zjednoczenia chrzeœci-
jan by³a doskona³¹ inspiracj¹ do aktywnej dzia³alnoœci na tym polu. To szczegól-
nie ludzie m³odzi podjêli siê trudu zmian w dotychczasowym pojmowaniu chrze-
œcijañstwa i roli Koœcio³ów w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Oko³o sto lat temu
zaczêto organizowaæ pierwsze Konferencje Misyjne (Londyn 1888, Nowy
Jork 1900), które wraz z up³ywem czasu rozszerzy³y swój zasiêg na inne rejony
i ró¿ne konfesje.

W chwili obecnej jest ogromnie trudno przedstawiæ poziom i stopieñ zaintere-
sowania ekumenizmem m³odzie¿y w skali makrospo³ecznej. Z badañ w³asnych
wynika, ¿e co 5-ty student uwa¿a, ¿e problematyka ekumenizmu jest dla niego
interesuj¹ca, co sugeruje, ¿e idea zjednoczenia Koœcio³ów jest w dalszym ci¹gu
aktualna i atrakcyjna dla m³odego pokolenia. Na pytanie: Czy problematyka eku-
menizmu jest dla Pana/i interesuj¹ca? uzyskano nastêpuj¹ce odpowiedzi.

Tabela 1. Autodeklaracja wiary, a zainteresowanie siê ekumenizmem (w %)

                                   Tak            Raczej            Raczej         Nie            Trudno
                                                            tak                 nie                           powiedzieæ

G³êboko wierz¹cy 27 30 23 3 17
Wierz¹cy 19,3 35,7 20 2,8 22,2
Niezdecydowany 20,7 37,9 27,6 3,4 10,4

Ogó³em N-197 20,8 35,5 17,2 3 23,5

Cech¹ tego zestawienia jest fakt, ¿e zainteresowanie siê ekumenizmem nie
wynika ze stopnia zaanga¿owania siê religijnego. Nie widaæ tu istotnych zale¿no-
œci pomiêdzy respondentami, którzy okreœlaj¹ siê jako g³êboko wierz¹cy, wierz¹-
cy czy niezdecydowany. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wysoki poziom autodeklaracji
wiary nie motywuje badanych do szczególnie intensywnego zaanga¿owania siê
w prace na rzecz jednoczenia Koœcio³a. Ogólnie 56,3% badanych studentów jest
zainteresowana t¹ problematyk¹, 17,2% raczej nie, a tylko 3% zdecydowanie

9 Por. K. Karski, D¹¿enia ekumeniczne we wspó³czesnym œwiecie, Warszawa 1986, s. 23; S. Nagy,
Koœció³ na drogach jednoœci, Wroc³aw 1985, s. 29.
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10 Por. W. Piwowarski, Koœció³ ludowy w spo³eczeñstwie polskim, [w] tego¿, Socjologia religii, Lublin
1996, s. 273-280.

dystansuje siê od tych problemów. Du¿¹ grupê studentów (23,5%) stanowi¹ oso-
by, które nie okreœlaj¹ swojego stanowiska w tej sprawie. Najprawdopodobniej s¹
to osoby, które z t¹ problematyk¹ dotychczas siê nie spotka³y, b¹dŸ nie widz¹ po-
trzeby anga¿owania siê w proces jednoczenia Koœcio³a. Warto odnotowaæ, ¿e tê
grupê tworz¹ g³ównie wierz¹cy i g³êboko wierz¹cy. Mo¿e to sugerowaæ, ¿e wie-
rz¹cy studenci nie widz¹ sprzecznoœci miêdzy byciem osob¹ wierz¹c¹, a izolacj¹
w sprawach jednoœci Koœcio³a czy zainteresowaniu siê ¿yciem innych konfesji.

Tak¹ sugestiê potwierdza kolejne zestawienie, które mówi o osobach z którymi
badani wymieniaj¹ pogl¹dy na temat ekumenizmu, co w praktyce oznacza wska-
zanie osób które socjalizowa³y badanych w tej kwestii.

Tabela 2. Rozk³ad odpowiedzi na pytanie: Z kim najczêœciej rozmawiasz
na temat podzielonego chrzeœcijañstwa? a autodeklaracja wiary (w %).

                   Z najbli¿-   Z kole¿an-   Z nauczy-   Z kateche-  Z osobami   Z innymi    Z nikim
                       sz¹            kami         cielami         tami        duchow-      ludŸmi      nie roz-
                    rodzin¹     i kolegami                                        nymi                       mawiam

G³êboko 17 48 0 0 5 0 30
wierz¹cy

Wierz¹cy 25,7 32,8 0 1,4 3,5 3,5 30,1

Niezdecy- 20,7 44,8 6,9 10,4 0 0 17,2
dowany

Ogó³em 23,3 37 1 2,5 3 2,5 30,7

N-197

Z tej tabeli wynika, ¿e miejscem w którym kszta³tuje siê postawa ekumeniczna
badanych jest grupa rówieœnicza, gdy¿ 37% studentów stwierdzi³o, ¿e najczêœciej
na temat podzielonego Koœcio³a rozmawiaj¹ z rówieœnikami. Natomiast, co
czwarty respondent stwierdzi³, ¿e najbli¿sza rodzina jest dla niego Ÿród³em infor-
macji i opinii na temat podzielonego Koœcio³a. Taki stan czêœciowo potwierdza
tezê o ludowym charakterze religijnoœci polskiego spo³eczeñstwa w którym tra-
dycyjne zachowania religijne s¹ wzorem, a w niektórych przypadkach kanonem
postaw religijnych10 . To zestawienie informuje nas jeszcze o jednym fakcie z któ-
rego wynika, ¿e badani na ten temat nie rozmawiaj¹ z katechetami i osobami du-
chownymi. Takie stwierdzenie z pewnoœci¹ mo¿e g³êboko zastanawiaæ, zwa¿yw-
szy ¿e treœci, jakie przedstawia sob¹ ruch ekumeniczny, dotycz¹ bezpoœrednio
sfery ¿ycia religijnego i religijnych postaw. Zatem mo¿e to znamionowaæ brak
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zaufania do tych osób lub szablonowe, wrêcz apologetyczne spojrzenie na jednoœæ
Koœcio³a. Dla 30,7% badanych ten temat nie jest na tyle interesuj¹cy, aby dyskuto-
waæ, wyra¿aæ swoje opinie czy w¹tpliwoœci. Do tej grupy nale¿¹ przede wszystkim
osoby wierz¹ce i g³êboko wierz¹ce, co potwierdza poprzedni¹ sugestiê o braku
zwi¹zku miêdzy „g³êbokoœci¹ wiary” a potrzeb¹ przywracania jednoœci koœcielnej.

Kolejnym wskaŸnikiem postawy ekumenicznej studentów wobec poziomu
religijnoœci bêdzie intensywnoœæ zapoznawania siê z wydawnictwami innych
Koœcio³ów.

Tabela 3. Autodeklaracja wiary, a czêstotliwoœæ czytelnictwa publikacji
innych Koœcio³ów (w %)

                                          Kilka razy                Kilka razy            Nie czytam ¿adnych
                                          w miesi¹cu                 w roku                     materia³ów

G³êboko wierz¹cy 5 18 77
Wierz¹cy 2,1 20 77,9
Niezdecydowany 0 24,1 75,9

Ogó³em N-197 2 20,3 77.7

Powy¿sze zestawienie w sposób poœredni mówi o zaanga¿owaniu siê w pro-
blematykê ekumeniczn¹. Czytaj¹c publikacje autorów wywodz¹cych siê z innych
Koœcio³ów mo¿emy w bezpoœredni sposób zapoznaæ siê z tradycj¹ i interpretacj¹
prawd wiary wyjaœnian¹ przez nich samych. Jest to wa¿ny argument s³u¿¹cy
obiektywizacji przesz³oœci, zrozumienia trudnych czy wrêcz wrogich postaw miê-
dzy chrzeœcijanami. W koñcu szczere poznanie, wolne od uprzedzeñ i zbytnich
emocji mo¿e staæ siê trwa³ym fundamentem na drodze budowy jednoœci chrzeœci-
jañskiej. Z prezentowanych danych wynika, ¿e 77,7% studentów nigdy nie czyta-
³o takich publikacji. Taka sytuacja mo¿e w przysz³oœci wytworzyæ lub ugrunto-
waæ postawy zamkniête, skierowane tylko na swój Koœció³ i swoj¹ interpretacjê
wydarzeñ i prawd. Wielu ekumenistów11  stale potwierdza potrzebê pisania i wy-
jaœniania spornych kwestii przez cz³onków ró¿nych Koœcio³ów, przedstawienie
tylko w³asnego punktu widzenia zwiêksza ryzyko nadinterpretacji i znacznego
zawê¿enia problemów czy spornych kwestii.

Nik³e informacje o innych konfesjach i brak nale¿ytego motywowania ku
wiêkszemu zaanga¿owaniu siê w ruch ekumeniczny ci¹gle s¹ obecne w polskiej
rzeczywistoœci. Prezentowane badania wskazuj¹, ¿e 26% respondentów, którzy
uczestniczyli w dotychczasowej katechizacji w szko³ach nie przypomina sobie,
aby na lekcjach kiedykolwiek poruszano tematykê ekumeniczn¹.

11 Por. W. H³adowski, Wychowanie do ekumenizmu, [w] W. Hryniewicz (red.), Ku chrzeœcijañstwu jutra,
Lublin 1997, s. 723-730.
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Tabela 4. Autodeklaracja wiary a czêstotliwoœæ poruszania tematyki
ekumenicznej na katechezie(w %)

                                               Raz                 Raz          Okazjonalnie           Nigdy
                                          w tygodniu       w miesi¹cu     np. raz w roku

G³êboko wierz¹cy 6 6 50 38
Wierz¹cy 2,8 5,8 70 21,4
Niezdecydowany 6,9 6,9 51,7 34,5

Ogó³em N-197 4 6 64 26

Jak wynika z zestawienia, najczêœciej tematykê ekumenizmu poruszano oka-
zjonalnie (64%). Ten okazjonalizm jednoznacznie œwiadczy, ¿e problematyka jed-
noœci Koœcio³a nawet w œrodowisku zró¿nicowanym wyznaniowo jest niepopular-
na i lekcje religii nie w³¹czaj¹ siê w proces edukacji ekumenicznej. T¹ sugestiê
potwierdza niechêæ badanych do prowadzenia rozmów na ten temat z katechetami
czy osobami duchownymi – co zosta³o zauwa¿one uprzednio (Tabela 2). Nieod-
³¹cznie nasuwa siê pytanie: z czego wynika ta niechêæ? Mo¿na przypuszczaæ, i¿
zasadniczym powodem, który ogranicza podejmowanie tej kwestii na katechezie,
jest niedostateczne przygotowanie merytoryczne nauczycieli i s³aba znajomoœæ
duchowoœci i ¿ycia innych Koœcio³ów. W takim zachowaniu katechetów widaæ
brak otwartoœci i chêci poznania specyfiki ró¿nych konfesji. Ca³a edukacja chrze-
œcijañska koncentruje siê wy³¹cznie na w³asnej konfesji, przez co jest ograniczo-
na i jednostronna. St¹d podstawowym Ÿród³em wiedzy studentów o innych Ko-
œcio³ach staje siê telewizja i gazety.

Tabela 5. Autodeklaracja wiary, a Ÿród³a informacji o innych Koœcio³ach (w %)

                              Radio      Telewizja     Gazety i czasopisma      Ksi¹¿ki        Inne

G³êboko wierz¹cy 6 50 15 6 23
Wierz¹cy 7,1 53,5 32,8 5 8,6
Niezdecydowany 17,2 37,5 17,2 17,2 6,9

Ogó³em N-197 8,6 50,7 27,9 7,1 5,7

Eksponowane tutaj Ÿród³a wiedzy ca³kowicie wype³niaj¹ potrzeby 94,3% ba-
danych studentów. Nasuwa siê pytanie: czy te Ÿród³a s¹ wystarczaj¹ce, aby w³a-
œciwie ukszta³towaæ wspó³czesnego cz³owieka, który swoim ¿yciem przyczyni siê
do zbli¿enia Koœcio³ów. Wa¿noœæ tego zagadnienia podkreœla prof. Z. Kijas, który
postuluje „(...) dok³adaæ starañ, aby poznaj¹c lepiej innych chrzeœcijan i ich Ko-
œcio³y, oczyszczaæ swoj¹ pamiêæ ze z³ych wspomnieñ, stereotypów, wyzbywaæ
siê uprzedzeñ i przes¹dów (...) Lepsze poznanie wydarzeñ z przesz³oœci, pe³niej-
sze ich odczytanie w szerszym kontekœcie i rozwa¿enie wszelkich elementów
drugorzêdnych mo¿e ukazaæ, jak niewiele by³o w nich czynników ewangelicz-
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12 Z. J. Kijas, Odpowiedzi na 101 pytañ o ekumenizm, Kraków 2004, s. 260.

nych, i jak liczny procent zajmowa³y sprawy nazbyt ludzkie, uwarunkowania kul-
turowe, polityczne czy historyczne, niezdrowe pragnienie pokazania innym, ¿e
jest siê lepszym, gorliwszym, doskonalszym”12 .

Miar¹ otwartoœci na drugiego cz³owieka w jego praktycznym wymiarze jest
stosunek respondentów do sytuacji s¹siedztwa, przyjaŸni i cz³onkostwa w rodzi-
nie osoby innej konfesji. W poni¿szym zestawieniu wielkoœæ postawy zamkniêtej
bêdzie okreœla³ odsetek studentów, którzy negatywnie ustosunkowali siê do
przedstawionej sytuacji. Natomiast miar¹ otwartoœci bêdzie brak sprzeciwu prze-
ciwko s¹siedztwu, przyjaŸni czy akceptacji w rodzinie osoby innego wyznania.

Tabela 6. Rozk³ad odpowiedzi na pytanie: Czy mia³by Pan/i coœ przeciwko
temu, aby osoba innego wyznania by³a Pana/i s¹siadem, przyjacielem,
mê¿em (¿on¹) (w %)?

                                s¹siadem                  przyjacielem                  mê¿em/¿on¹

                              tak     nie        trudno       tak      nie       trudno        tak      nie       trudno
                                               powiedzieæ                       powiedzieæ                      powiedzieæ

G³êboko wierz¹cy 6 91 3 6 8 9 6 30 6 54

Wierz¹cy 5,7 92,1 2,2 5,7 85,7 8,6 21,4 37,8 47,8

Niezdecydowany 0 100 0 3,5 96,5 0 24,2 62 13,8

W tym zestawieniu daj¹ siê zauwa¿yæ dwie charakterystyczne cechy. Pierwsza
z nich potwierdza wskazane przez socjologów zale¿noœci, które mówi¹, ¿e iloœæ
negatywnych wskazañ wzrasta wraz ze zmniejszeniem siê dystansu miêdzyludz-
kiego. Oznacza to, ¿e badani bardziej toleruj¹ s¹siedztwo z osob¹ innego wyzna-
nia, a mniej sytuacjê w której osoba z innego wyznania staje siê cz³onkiem rodzi-
ny np. ziêciem, mê¿em, ¿on¹. W przypadku ludzi m³odych jest to czêœciowo zro-
zumia³e, gdy¿ s¹ oni w dalszym ci¹gu na etapie uczenia siê nowych ról
spo³ecznych, adaptacji do zmieniaj¹cego siê œrodowiska i zmiennoœæ postaw jest
w tym przypadku czêœciowo uzasadniona.

Druga zale¿noœæ dotyczy zwi¹zku miêdzy deklarowan¹ religijnoœci¹, a stosun-
kiem do przedstawionej sytuacji. Otó¿ we wszystkich przypadkach widzimy, ¿e
im osoba bardziej wierz¹ca tym czêœciej sprzeciwia siê kontaktom z osobami in-
nego wyznania. Mo¿na przyj¹æ, i¿ w miarê wzrostu w³asnej religijnoœci maleje
otwartoœæ na osoby innej konfesji, a wzrasta poziom izolacjonizmu czy separacji.
Z przyjêtych za³o¿eñ trudno wskazaæ przyczyny takich postaw, ta kwestia doty-
czy raczej problemów jakoœci wiary czy religijnoœci m³odego pokolenia, a nie
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postaw wobec ekumenizmu. Niemniej jednak to zestawienie koreluje z niewiel-
kim zainteresowaniem siê naszego spo³eczeñstwa problematyk¹ miêdzywyzna-
niow¹ i poœrednio ekumeniczn¹. Rozwój takiej sytuacji mo¿e byæ przyczyn¹ two-
rzenia siê postaw fundamentalistycznych, które s¹ sprzeczne z ide¹ ruchu ekume-
nicznego wyra¿on¹ w Karcie Ekumenicznej podpisanej w 2001 roku przez
przewodnicz¹cych Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Rady Konferencji Epi-
skopatów Europy13 .

Kolejnym problemem, który odnosi siê do œwiadomoœci konfesyjnej badanych,
jest odpowiedzialnoœæ za podzia³ chrzeœcijañstwa. Sprawa jest doœæ delikatna i
wymaga g³êbokiego namys³u od respondentów. Bowiem ca³oœciowe i jedno-
znaczne przesuniêcie winy na konkretny Koœció³ bêdzie oznacza³o, ¿e w œwiado-
moœci m³odych funkcjonuj¹ w dalszym ci¹gu postawy triumfalistyczne, które
charakteryzuj¹ siê idealizowaniem w³asnego Koœcio³a kosztem innych wspólnot
czy konfesji. Natomiast przyznanie siê równie¿ do w³asnych win mo¿e sugero-
waæ, ¿e respondent charakteryzuje siê postaw¹ otwart¹, g³êboko ekumeniczn¹ i
przyczyn takiego stanu rzeczy szuka wczeœniej we w³asnej konfesji, zanim obwi-
ni innych.

Tabela 7. Autodeklaracja wiary, a odpowiedzialnoœæ za podzielone
chrzeœcijañstwo (w %).

                               Koœció³            Koœció³         Koœcio³y        Inne    Wszystkie  Odpowiem
                           rzymskokatolicki  prawos³awny  protestanckie  Koœcio³y   Koœcio³y     inaczej

G³êboko wierz¹cy 0 0 3 3 30 64
Wierz¹cy 8,5 5,8 3,6 1,4 37,2 43,5
Niezdecydowany 6,9 3,5 3,5 0 48,2 37,5

Ogólnie nale¿y stwierdziæ, i¿ respondenci niechêtnie obwiniali konkretny
Koœció³ za podzielone chrzeœcijañstwo. Czêœciej to czynili studenci wierz¹cy
i niezdecydowani od g³êboko wierz¹cych. Liczna grupa studentów solidarnie
obwinia³a wszystkie Koœcio³y bez wyj¹tku za taki stan rzeczy. Z tym, ¿e g³êbo-
ko wierz¹cy czêœciej od pozosta³ych dawali inn¹ odpowiedŸ. Koncentrowali siê
g³ównie nie na winie Koœcio³ów, lecz konkretnych osób lub nie potrafili udzie-
liæ jakiejkolwiek odpowiedzi. To zestawienie ilustruje nam sytuacjê, w której
badani nie wykazuj¹ tendencji neguj¹cej inne Koœcio³y bardziej ni¿ w³asny.
Taka sytuacja napawa optymizmem na przysz³oœæ, pokazuje nam, ¿e m³odzi lu-
dzie mieszkaj¹cy w œrodowisku zró¿nicowanym konfesyjnie nie s¹ wrogo usto-
sunkowani wzglêdem siebie.

13 Por. Charta Oecumenica. Wytyczne dla rozwoju wspó³pracy Koœcio³ów w Europie, SiDE (Zeszyt
specjalny), 2002 nr 3, s. 159-168.
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Kolejnym zagadnieniem, które rozszerza dotychczasowe rozwa¿ania na temat
postaw ekumenicznych wœród studentów bêdzie postawienie problemu dotycz¹-
cego mo¿liwoœci zbawienia ludzi innego wyznania.

Tabela 8. Autodeklaracja wiary a rozk³ad odpowiedzi na pytanie: Czy Twoim
zdaniem mo¿e zostaæ zbawiony cz³owiek innego wyznania?( w %)

                                    Tak       Tak, ale tylko wtedy, gdy          Nie, chyba, ¿e              Nie
                                                  œwiadomie nie odrzuci³     przed œmierci¹  powróci
                                                     swojego Koœcio³a   do swojego Koœcio³a

G³êboko wierz¹cy 76 12 6 6
Wierz¹cy 57,8 24,2 7,1 10,9
Niezdecydowany 75,7 6,9 6,9 3,5

Ogó³em N-197 61,9 20,8 7,1 10,2

To zagadnienie mo¿na analizowaæ z wielu punktów widzenia m.in. teologicz-
nego, filozoficznego czy psychologicznego. W tym opracowaniu skoncentrujê siê
na kwestii przywi¹zania do swojego Koœcio³a w kontekœcie ewentualnej konwer-
sji do innego. S¹dzê, ¿e tak postawione pytanie najlepiej oddaje sygnalizowany
kontekst. Ogólnie nale¿y stwierdziæ, i¿ deklarowany poziom religijnoœci nie ma
wiêkszego wp³ywu na decyzje respondentów. Pewn¹ odmiennoœci¹ od pozosta-
³ych grup respondentów stanowi¹ wierz¹cy, którzy w 57,8% daj¹ mo¿liwoœæ
zbawienia osobom innego wyznania, kiedy pozostali sytuuj¹ siê na poziomie
75-76%. Generalnie 61,9% badanych twierdz¹co ustosunkowa³a siê do tak po-
stawionego pytania. S¹ to studenci, którzy zbawienia nie uzale¿niaj¹ od przyna-
le¿noœci do któregokolwiek Koœcio³a.

Kolejn¹ grupê stanowi¹ respondenci, którzy nie podzielaj¹ za³o¿eñ wymienio-
nych poprzedników oraz akcentuj¹ g³êboki zwi¹zek ze swoim Koœcio³em neguj¹c
konwersjê z jakichkolwiek przyczyn. Wspomniani studenci zbawienie uzale¿niaj¹
od powrotu do swojego Koœcio³a – 7,1%, lub w takim przypadku, gdy cz³owiek
œwiadomie nie odrzuci³ swojego Koœcio³a – 20,8%. Takich odpowiedzi najpraw-
dopodobniej udzielaj¹ studenci silnie przywi¹zani do Koœcio³a jako instytucji,
która wype³nia u nich ca³¹ sferê sacrum i nie wykazuj¹ potrzeby innych relacji
z Bogiem. Najsilniejszy zwi¹zek z Koœcio³em prezentuj¹ respondenci, którzy
w sposób jednoznacznie negatywny ustosunkowali siê do zbawienia osób innego
wyznania. Wed³ug 10,2% badanych cz³owiek innej konfesji nie mo¿e zostaæ zba-
wiony. Jest to postawa, która w kontekœcie prowadzonych dialogów teologicz-
nych czy miêdzykoœcielnych ustaleñ jest na wskroœ archaiczna. Ci studenci cha-
rakteryzuj¹ siê postaw¹ antyekumeniczn¹, która na dzieñ dzisiejszy eliminuje
ich z tego ruchu. Dla tej grupy ekumenizm przejawia siê jako dzia³alnoœæ zmie-
rzaj¹ca do wch³oniêcia inaczej wierz¹cych do swojego Koœcio³a b¹dŸ w bli¿ej
nieokreœlonej formie.
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38,1% badanych mniej lub bardziej zdecydowanie uzale¿nia zbawienie od
przynale¿noœci do Koœcio³a, nie dziwi wiêc fakt niskiego udzia³u badanych w na-
bo¿eñstwach organizowanych przez inne Koœcio³y. Postawa ekumeniczna to nie
tylko pogl¹dy czy opinie, to przede wszystkim praktyka, czyli rzeczywiste dzia³a-
nie ludzkie. Takim dzia³aniem jest siêgniêcie do lektury ksi¹¿ek czy czasopism
innych Koœcio³ów oraz udzia³ w nabo¿eñstwach.

Tabela 9. Autodeklaracja wiary, a udzia³ w nabo¿eñstwach b¹dŸ spotkaniach
organizowanych przez inne Koœcio³y (w %)

                                                         Tak                                           Nie

G³êboko wierz¹cy 9 91
Wierz¹cy 10 90
Niezdecydowany 13,8 86,2

Ogó³em N-197 10,6 89,4

Ogó³em tylko 10,6% badanych uczestniczy³a w takich nabo¿eñstwach. Trzeba
dodaæ, i¿ czêstotliwoœæ ich udzia³u by³a nieliczna, najczêœciej respondenci mówili
o 1-3 wizytach w innych œwi¹tyniach. A¿ 89,4% badanych nigdy nie uczestniczy-
³a w nabo¿eñstwach innego Koœcio³a. Istnieje negatywna korelacja miêdzy pozio-
mem religijnoœci, a udzia³em w nabo¿eñstwach innych Koœcio³ów, bowiem w ta-
beli nr 9 widzimy, ¿e g³êboko wierz¹cy rzadziej uczestnicz¹ w tych nabo¿eñ-
stwach od studentów, którzy okreœlili swoj¹ religijnoœæ na poziomie
niezdecydowania. Maj¹c na uwadze fizyczn¹ ³atwoœæ w dotarciu do œwi¹tyñ in-
nych Koœcio³ów rysuje siê obraz m³odzie¿y, która regularnie uczestniczy w nabo-
¿eñstwach swoich Koœcio³ów, deklaruje wysoki poziom religijnoœci i ci¹gle nie
widzi potrzeby poznawania obrz¹dków czy tradycji innych wspólnot religijnych.
Taka m³odzie¿, która posiada nik³¹ wiedzê religijn¹ i charakteryzuje siê g³êbok¹

Tabela 10. Autodeklaracja wiary a rozk³ad najwa¿niejszych cech postawy
ekumenicznej (w %)
                                                              G³êboko wierz¹cy   Wierz¹cy  Niezdecydowany

Otwartoœæ na inne Koœcio³y o innych 35 20 23
     Koœcio³ach
Myœlenie z mi³oœci¹ i szacunkiem 16 19 10
Wyzbycie siê triumfalizmu 14 14 21
Przyznanie siê do wspó³winy za podzielone 3 8 9

     chrzeœcijañstwo
D¹¿enie do myœlenia i dzia³ania scalaj¹cego 16 15 21

     wszystkich chrzeœcijan
¯ycie zgodnie z Ewangeli¹ 16 15 12
Znajomoœæ nauki i ¿ycia innych Koœcio³ów 0 9 4
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obojêtnoœci¹ w poznaniu doktryny i tradycji inaczej wierz¹cych doprowadza
w konsekwencji do stereotypowego i schematycznego postrzegania chrzeœcijan
innych tradycji, co rzutuje na intensyfikacjê podzia³ów konfesyjnych. I cho-
cia¿ czêœæ respondentów uwa¿a, ¿e wyzbycie siê triumfalizmu, który przejawia
siê wywy¿szeniem swojego Koœcio³a, jest jedn¹ z najwa¿niejszych cech posta-
wy ekumenicznej, to w praktyce dnia codziennego prezentuje odmienne
zachowanie.

Zapoznaj¹c siê z tym zestawieniem nale¿y stwierdziæ, i¿ nie zachodz¹ tutaj
znaczne ró¿nice w klasyfikacji cech postawy ekumenicznej. Za najwa¿niejsz¹
w³aœciwoœæ, badani uznali otwartoœæ na inne Koœcio³y i wspólnoty koœcielne
oraz d¹¿enie do myœlenia i dzia³ania scalaj¹cego wszystkich chrzeœcijan. Nato-
miast za najmniej istotne uznano wyzbycie siê triumfalizmu wyra¿anego wy-
wy¿szaniem swojego Koœcio³a oraz potrzebê znajomoœci nauki i ¿ycia innych
Koœcio³ów.

Brak potrzeby znajomoœci innych Koœcio³ów wpasowa³o siê w nik³¹ znajo-
moœæ podstawowych terminów dotycz¹cych historii i wspó³czesnoœci ruchu eku-
menicznego. Jednym z ostatnich pytañ jakie zamieœci³em w ankiecie, by³a proœba
o krótk¹ charakterystykê nastêpuj¹cych wydarzeñ.

Pierwszy termin dotyczy³ wspólnoty z Taizé. Ogólnie tylko 12 osób zdecydo-
wa³o siê opisaæ wspólnotê. Dla nich owa wspólnota kojarzy siê najczêœciej ze
„zjazdem czy spotkaniem m³odzie¿y”, dla kilku z nich ze „œpiewem kanonów”.
Zdecydowanie brakowa³o jakichkolwiek informacji o za³o¿ycielu, charakterze
konfesyjnym wspólnoty i podstawowej idei, która przyœwieca we wszelkiego ro-
dzaju inicjatywach brata Rogera.

Pozosta³e fakty czy wydarzenia przynios³y jeszcze sk¹psze informacje: np.
nikt z badanych nie s³ysza³ o „Deklaracji o wzajemnym uznaniu wa¿noœci chrztu
œwiêtego”, „Œwiatowej Radzie Koœcio³ów”, „Dekrecie o ekumenizmie”, a o „Pol-
skiej Radzie Ekumenicznej” dwie osoby napisa³y tylko tyle, ¿e „proponuje poro-
zumienie miêdzy chrzeœcijanami”. Najczêœciej studenci s³yszeli o Tygodniu Mo-
dlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan (ok. 8% badanych) , kilka osób o Kodeñskich Spo-
tkaniach Ekumenicznych, ale ju¿ nikt nie potrafi³ podaæ ¿adnego tytu³u pisma o
tematyce ekumenicznej.

Nale¿y stwierdziæ, i¿ ponad 90% badanych nie wie nic o jakichkolwiek for-
mach, inicjatywach czy uzgodnieniach ruchu ekumenicznego. Natomiast pozo-
stali najczêœciej b³êdnie lub fragmentarycznie odnosili siê do przedstawionych
faktów b¹dŸ wydarzeñ. Wiedza na temat ekumenizmu wœród badanych jest œla-
dowa, st¹d poprzednie deklaracje respondentów o wa¿noœci ruchu ekumenicz-
nego w ich ¿yciu przedstawiaj¹ siê wielce enigmatycznie i nie s¹ spójne z g³o-
szon¹ postaw¹.
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Uwagi koñcowe

Podstawowym celem niniejszego opracowania by³o wykazanie zale¿noœci
miêdzy poziomem religijnoœci studentów, a postawami ekumenicznymi. Z uwagi
na objêtoœæ materia³u badawczego jak i za³o¿enia metodologiczne, poziom religij-
noœci okreœli³em na podstawie autodeklaracji wiary respondentów i pod tym k¹-
tem prowadzi³em analizy.

Mam równie¿ œwiadomoœæ, ¿e nie zosta³y tutaj doprecyzowane postawy ekume-
niczne, ten termin wymaga osobnego namys³u i szczegó³owej penetracji metodolo-
gicznej pog³êbionej badaniami empirycznymi. Mo¿na przyj¹æ, ¿e mówimy tutaj ra-
czej o elementach postaw ekumenicznych ni¿ o pe³nych postawach. Niemniej jed-
nak materia³ badawczy przedstawiony powy¿ej pozwoli obserwatorowi ¿ycia
religijnego w naszym kraju na g³êbsz¹ refleksjê nad problematyk¹ ekumeniczn¹
i mo¿e siê staæ przyczynkiem do dalszych badañ nad stanem polskiej ekumenii.

Na bazie powy¿szych analiz, podsumowuj¹c zebrany materia³ badawczy
chcia³bym przedstawiæ kilka uwag:
Wysoki poziom religijnoœci pozytywnie koreluje tylko z teoretycznymi aspek-

tami postawy ekumenicznej. Respondenci okreœlaj¹cy siê jako g³êboko wie-
rz¹cy bardziej od pozosta³ych interesuj¹ siê problematyk¹ ekumeniczn¹ i czê-
œciej zastanawiaj¹ siê nad problemami podzielonego chrzeœcijañstwa.
Natomiast wystêpuje negatywna korelacja miêdzy poziomem religijnoœci,
a praktycznym ekumenizmem. W tej kategorii g³êboko wierz¹cy maj¹ mniej
znajomych z innych wyznañ, negatywnie ustosunkowuj¹ siê do s¹siedztwa,
przyjaŸni czy cz³onkostwa w rodzinie osób wywodz¹cych siê z innych konfe-
sji, rzadziej uczestnicz¹ w nabo¿eñstwach innych Koœcio³ów.

 Wszyscy badani charakteryzuj¹ siê bardzo nisk¹ wiedz¹ na temat podstawo-
wych faktów z historii czy wspó³czesnoœci ruchu ekumenicznego. Wi¹¿ê siê
to z nie czytaniem materia³ów czy publikacji wydawanych przez inne Koœcio-
³y. St¹d edukacja ekumeniczna ogranicza siê do inicjatyw w³asnego Koœcio³a.
Z braku wiedzy na tematy ekumeniczne wynika, ¿e w³asny Koœció³ w nie-
wielkim stopniu wype³nia t¹ przestrzeñ i nieskutecznie motywuje m³odych
ludzi do poznawania innych Koœcio³ów i wspólnot.

 Adwersarzami w dyskusjach na tematy ekumeniczne dla respondentów nie s¹
katecheci czy duszpasterze. S¹ nimi g³ównie rówieœnicy – kole¿anki i koledzy.

Powy¿sze uwagi dotycz¹ g³ównie cz³onków Koœcio³a rzymskokatolickiego. In-
teresuj¹ce zapewne by³oby porównanie tych badañ z m³odzie¿¹ wywodz¹c¹
siê z innych Koœcio³ów. Ogólnie nale¿y stwierdziæ, i¿ badana m³odzie¿ cho-
cia¿ niechêtnie anga¿uje siê w dzia³alnoœæ ekumeniczn¹, to prezentuje jednak
postawy tolerancyjne wobec inaczej wierz¹cych i ten fakt budzi nadziejê na
przysz³oœæ dalszego rozwoju ruchu ekumenicznego w naszym kraju.
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PAPIE¯ JAN PAWE£ II A EKUMENIA

Zmar³y 2 kwietnia 2005 r. papie¿ Jan Pawe³ II kierowa³ Koœcio³em Rzymsko-
katolickim przez 26 i pó³ roku. Jego pontyfikat wpisuje siê w historiê papiestwa
jako drugi najd³u¿szy pod wzglêdem trwania. D³u¿ej, gdy¿ blisko 32 lata
(1846-1878), urz¹d ten sprawowa³ jedynie Pius IX.

Papie¿ Jan Pawe³ II, który obj¹³ swój urz¹d po zmar³ym niespodziewanie zale-
dwie w 33 dni po wyborze Janie Pawle I (1912-1978), ju¿ w przemówieniu do
delegacji Koœcio³ów nierzymskokatolickich, które wziê³y udzia³ w uroczystoœci
rozpoczêcia pontyfikatu, oœwiadczy³, ¿e ma zdecydowan¹ wolê kroczyæ naprzód
po drodze jednoœci, w duchu II Soboru Watykañskiego, id¹c za przyk³adem swo-
ich poprzedników1 .

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e by³ to papie¿ przywi¹zuj¹cy du¿¹ wagê do bezpo-
œrednich kontaktów z ludŸmi ró¿nych wyznañ i œwiatopogl¹dów. W swoich licz-
nych podró¿ach (odby³ ich 104) spotyka³ siê z ludŸmi ró¿nych ras, kultur, religii i
pogl¹dów politycznych. W swoich wyst¹pieniach by³ orêdownikiem szeroko ro-
zumianych praw ludzkich, których nieodzownym sk³adnikiem jest wolnoœæ reli-
gijna i swoboda g³oszenia pogl¹dów politycznych i spo³ecznych. By³ pierwszym
papie¿em, który przekroczy³ nie tylko próg œwi¹tyni protestanckiej (1983)2 , lecz
równie¿ synagogi (1986)3  i meczetu. Wœród badaczy najnowszych dziejów Euro-
py Œrodkowo-Wschodniej istnieje dosyæ zgodna opinia, i¿ jego pielgrzymki do
Polski wywar³y istotny wp³yw na za³amanie siê re¿imu komunistycznego nie tyl-
ko w tym, ale i w s¹siednich krajach.

1 „Biuletyn Ekumeniczny” (Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu), Warszawa 1979 nr 2, s. 5n.
2 SiDE 1984 nr 2, s. 48-52.
3 Historyczna wizyta papie¿a Jana Paw³a II w Synagodze (Rzym, 13 kwietnia 1986), tam¿e 1986 nr 3,

s. 88-96.
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Publiczne deklaracje, listy, encykliki oraz podró¿e Jana Paw³a II po ca³ym
œwiecie sprawi³y, ¿e sprawowany przezeñ urz¹d uzyska³ nowy, uniwersalny pro-
fil, który zosta³ przeniesiony na ca³y Koœció³ katolicki. Mimo ekumenicznej
otwartoœci w swoich wypowiedziach nigdy nie wykracza³ poza to, co w swoim
czasie zosta³o ustalone na II Soborze Watykañskim. Jan Pawe³ II by³ daleki od
tego, aby przeprowadziæ now¹ interpretacjê prymatu biskupa Rzymu, nieomylno-
œci papieskiej, nie waha³ siê równie¿ przed zaanga¿owaniem swego autorytetu,
aby umocniæ i potwierdziæ historyczn¹ to¿samoœæ Koœcio³a katolickiego. Ekspo-
nowa³ kult i pobo¿noœæ maryjn¹ oraz wyniós³ na o³tarze wiêcej b³ogos³awionych
i œwiêtych ni¿ wszyscy jego poprzednicy razem wziêci, chocia¿ musia³ zdawaæ
sobie sprawê, ¿e przez to komplikuje osi¹gniêcie postêpów w dialogu z protestan-
tami ró¿nych kierunków. Jego dba³oœæ o zachowanie historycznej to¿samoœci Ko-
œcio³a katolickiego sprawia³a, ¿e teolodzy g³osz¹cy zbyt œmia³e pogl¹dy (zw³asz-
cza w zagadnieniach etyki seksualnej, lecz nie tylko) miewali trudnoœci z Kongre-
gacj¹ Nauki Wiary. Jan Pawe³ II by³ zdecydowanym obroñc¹ bez¿ennoœci
duchownych i przeciwnikiem dopuszczania kobiet do kap³añstwa. Mimo kontro-
wersyjnych ocen jego pontyfikatu, osoba i dzia³alnoœæ Jana Paw³a II fascynowa³a
wielu obserwatorów równie¿ spoza krêgu Koœcio³a Rzymskokatolickiego.

W pewnym sensie prób¹ bilansu ponad trzydziestoletniej aktywnoœci Koœcio³a
Rzymskokatolickiego na niwie ekumenicznej by³a encyklika Jana Paw³a II „Ut
unum sint” (1995)4 . Papie¿ stwierdzi³ w niej jednoznacznie, ¿e „Koœció³ katolicki
wszed³ nieodwo³alnie na drogê ekumenicznych poszukiwañ” (nr 9). Jednoczeœnie
– ku rozczarowaniu szerokich œrodowisk Koœcio³ów protestanckich, które liczy³y
na to, ¿e uczyni krok do przodu – powtórzy³ niemal dos³ownie odnoœne fragmen-
ty tekstów soborowych, stwierdzaj¹ce, ¿e wszystkie elementy uœwiêcenia i praw-
dy istniej¹ ³¹cznie i w ca³ej pe³ni w Koœciele katolickim oraz bez takiej pe³ni
w innych Wspólnotach eklezjalnych. Papie¿ pos³ugiwa³ siê te¿ charakterystyczn¹
dla reprezentowanej przez siebie tradycji koœcielnej gradacj¹: Koœció³ Rzymsko-
katolicki odczuwa wiêksz¹ bliskoœæ kultowo-doktrynaln¹ z Koœcio³ami wschod-
nimi ni¿ z Koœcio³ami protestanckimi wyros³ymi z Reformacji XVI w., choæ
z tymi ostatnimi posiada „wspóln¹ cechê zachodni¹” (nr 65).

Najpowa¿niejsze trudnoœci dla dialogu ekumenicznego pojawiaj¹ siê w mo-
mencie, gdy papie¿ Jan Pawe³ II w encyklice „Ut unum sint” przechodzi do pre-
zentacji w³asnego urzêdu. Z jednej strony okazuje gotowoœæ pozytywnego reago-
wania na proœbê, „abym znalaz³ tak¹ formê sprawowania prymatu, która nie od-
rzucaj¹c bynajmniej istotnych elementów tej misji, by³aby otwarta na now¹
sytuacjê” (nr 95). Z drugiej jednak strony powtarza swoje roszczenie do prymatu
s³owami: „Dziêki w³adzy i autorytetowi, bez których funkcja ta by³aby tylko po-

4 Jan Pawe³ II, Encyklika Ut unum sint – o dzia³alnoœci ekumenicznej, Warszawa 1995.
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zorem, Biskup Rzymu ma zabezpieczaæ komuniê wszystkich Koœcio³ów” (nr 94).
W powy¿szej kwestii mamy do czynienia ze swoist¹ kwadratur¹ ko³a: papie¿ nie
jest w stanie zrezygnowaæ ze swojego roszczenia, z kolei ¿aden Koœció³ nierzym-
skokatolicki – ani prawos³awny, ani starokatolicki, ani anglikañski, ani prote-
stanckie – nie jest sk³onny zaakceptowaæ prymat papieski w tej formie, w jakiej
zosta³ sformu³owany przez Pierwszy (1870), a potwierdzony przez Drugi Sobór
Watykañski (1962-65).

Jan Pawe³ II, wzorem swego poprzednika, w 1984 r. z³o¿y³ wizytê w siedzibie
Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie. Z okazji tych odwiedzin wraz ówcze-
snym sekretarzem generalnym ŒRK ks. dr. Philipem Potterem wyda³ Wspólne
oœwiadczenie5 . Faktem jest jednak, ¿e za jego pontyfikatu uleg³a os³abieniu
wspó³praca z ŒRK w dziedzinie zagadnieñ polityczno-spo³ecznych.

Jan Pawe³ II kontynuowa³ z powodzeniem kontakty i spotkania z prawos³a-
wiem, doprowadzaj¹c w 1979 r. do rozpoczêcia oficjalnego dialogu teologiczne-
go na p³aszczyŸnie œwiatowej. Stosunki miêdzy obu partnerami skomplikowa³y
siê jednak na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, a to za spraw¹ odradzaj¹cego siê
w niektórych by³ych pañstwach komunistycznych (Ukraina, Rumunia) Koœcio³a
katolickiego obrz¹dku wschodniego (zwanego czêsto unickim lub greckokatolic-
kim). Mimo opracowania wspólnego dokumentu poœwiêconego tej kwestii
(1993), nie uda³o siê prze³amaæ impasu we wzajemnych stosunkach, zw³aszcza ¿e
najwiêkszy z Koœcio³ów prawos³awnych, rosyjski, przy ró¿nych okazjach wysu-
wa³ pod adresem Koœcio³a Rzymskokatolickiego zarzut, i¿ pod pozorem pracy
duszpasterskiej prowadzi dzia³alnoœæ prozelick¹ wœród prawos³awnych na terenie
Rosji6. Papie¿ Jan Pawe³ II d¹¿¹c do ponownego ocieplenia stosunków z Koœcio-
³ami tej tradycji, odwiedzi³ osobiœcie kilka krajów, zamieszka³ych w przewa¿aj¹-
cej mierze przez ludnoœæ prawos³awn¹ (Gruzja, Rumunia, Grecja, Ukraina)7.

Lepiej ni¿ z prawos³awiem uk³ada³y siê stosunki z Koœcio³ami tradycji prote-
stanckiej. Ponad 30-letni dialog z Koœcio³ami luterañskimi zaowocowa³ podpisa-
niem w 1999 r. Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Tym
samym miêdzy katolikami i luteranami zosta³ zakoñczony trwaj¹cy od czterech
i pó³ stulecia spór o to, w jaki sposób cz³owiek osi¹ga zbawienie. Podpisuj¹c
Wspóln¹ deklaracjê obaj partnerzy stwierdzili, ¿e „celem, do którego siê zmierza,
jest osi¹gniêcie pe³nej wspólnoty koœcielnej, jednoœci w ró¿norodnoœci, w której

5 Polski przek³ad w: Watykan-Genewa. 20 lat oficjalnej wspó³pracy Koœcio³a Rzymskokatolickiego i
Œwiatowej Rady Koœcio³ów, K. Karski (red.), Warszawa 1986, s. 211-215.

6 Por. W. Kasper, Teologiczne korzenie sporu miêdzy Moskw¹ a Rzymem. Zasada terytorium
kanonicznego, BE 2003 nr 2, s. 5-10.

7 Por. G. Polak, Pielgrzymki ekumeniczne papie¿a Jana Paw³a II (Grecja, Syria i Ukraina, maj –czerwiec
2001), SiDE 2001 nr 2, s. 99-106; tego¿, Jan Pawe³ II u muzu³manów, prawos³awnych i katolików, tam¿e
2002 nr 2, s. 53-56.

8 Cyt. za: Deklaracja o usprawiedliwieniu: historia powstania – tekst deklaracji – opinie – komentarze,
K. Karski (red.), Bielsko-Bia³a 2000, s. 71.
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ró¿nice nadal istniej¹ce bêd¹ ze sob¹ ”pojednane”, trac¹c moc wywo³ywania po-
dzia³ów”8 . W opinii papie¿a Jana Paw³a II dokument ten stanowi³ „krok milowy
na nie³atwej drodze przywracania pe³nej jednoœci miêdzy chrzeœcijanami”9.
W okresie jego pontyfikatu Koœció³ katolicki podj¹³ lub kontynuowa³ dwustronny
dialog teologiczny równie¿ z Koœcio³ami: orientalnymi, asyryjskim, starokatolic-
kim, anglikañskim i ró¿nymi Koœcio³ami i Wspólnotami tradycji protestanckiej:
reformowanymi, metodystami, mennonitami, baptystami, uczniami Chrystusa,
zielonoœwi¹tkowcami i adwentystami.

Mimo wznios³ych celów, g³oszonych z okazji podpisania Wspólnej deklaracji,
pozostaje faktem, ¿e z punktu widzenia rzymskokatolickiego Koœcio³y luterañ-
skie, a tak¿e wszystkie pozosta³e Koœcio³y protestanckie nie s¹ Koœcio³ami, lecz
Wspólnotami eklezjalnymi, a protestancka Wieczerza Pañska nie jest sakramen-
tem w pe³nym tego s³owa znaczeniu, gdy¿ nie jest sprawowana przez kap³anów
wyœwiêconych przez biskupów bêd¹cych w posiadaniu sukcesji apostolskiej.
Po raz któryœ z kolei przypomnia³a o tym Deklaracja „Dominus Iesus”, uchwalo-
na na Zebraniu Plenarnym Kongregacji Nauki Wiary, zatwierdzona przez papie¿a
Jana Paw³a II i opublikowana na pocz¹tku wrzeœnia 2000 r.10 , a tak¿e encyklika
„Ecclesia de Eucharistia” z kwietnia 2003 r.11

Niew¹tpliwym zgrzytem w dialogu miêdzywyznaniowym by³o w 2000 r. „wy-
niesienie na o³tarze” Piusa IX, za którego pontyfikatu Sobór Watykañski I uchwa-
li³ w 1870 r. dwa dogmaty: o prymacie jurysdykcyjnym papie¿a i nieomylnoœci
urzêdu nauczycielskiego biskupa Rzymu, bêd¹ce ogromn¹ przeszkod¹ w zbli¿e-
niu miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a pozosta³ymi Koœcio³ami chrzeœci-
jañskimi.

Pontyfikat Jana Paw³a II wywar³ ogromnie pozytywny wp³yw na poprawê at-
mosfery miêdzywyznaniowej w naszym kraju.

Podczas pierwszej wizyty papie¿a Jana Paw³a II w ojczyŸnie w czerwcu 1979
r. nie dosz³o do jego osobistego spotkania z reprezentantami Koœcio³ów cz³on-
kowskich PRE. Wielu przedstawicieli tych Koœcio³ów odczu³o ten fakt bardzo
boleœnie. Nastrój ten musia³ dotrzeæ najwidoczniej do Jana Paw³a II, gdy¿ w ho-
milii po¿egnalnej w Krakowie wypowiedzia³ nastêpuj¹ce s³owa: „Je¿eli nawet
z powodu zagêszczonego programu zajêæ nie dosz³o do spotkania w Warszawie,
pamiêtajcie, drodzy bracia w Chrystusie, ¿e to spotkanie noszê w sercu jako ¿ywe
pragnienie i wyraz ufnoœci na przysz³oœæ”12 .

9 Cyt. za: „Lutheran World Information” nr 13 z 1999 r.
10 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja „Dominus Iesus” – O jedynoœci i powszechnoœci zbawczej

Jezusa Chrystusa i Koœcio³a, Warszawa [2000].
11 Jan Pawe³ II, Encyklika “Ecclesia de Eucharistia” – O Eucharystii w ¿yciu Koœcio³a, Kraków 2003.
12 Cyt. za: Pielgrzymka do ojczyzny. Przemówienia i homilie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, Warszawa

1979, s. 307.
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Pragnienie, wyra¿one przez Jana Paw³a II podczas po¿egnalnej homilii w Kra-
kowie w 1979 r., zrealizowa³o siê podczas jego drugiej pielgrzymki do kraju ro-
dzinnego. 17 czerwca 1983 r. Jana Pawe³ II spotka³ siê z przedstawicielami
wszystkich oœmiu Koœcio³ów zrzeszonych w PRE, Zwi¹zku Religijnego Wyzna-
nia Moj¿eszowego i muzu³manów. Honorowy prezes PRE, ks. prof. Witold Bene-
dyktowicz, witaj¹c dostojnego goœcia stwierdzi³: „Z wizyt¹ Waszej Œwi¹tobliwo-
œci wi¹¿¹ siê ró¿ne oczekiwania. S¹ to oczekiwania nie tylko ró¿ne i ró¿ni¹ce siê
miêdzy sob¹, ale tak¿e sprzeczne. Jak je pogodziæ, jak je spe³niæ? Jest to jeszcze
jeden trud tej pielgrzymki (...) Wobec zagro¿enia œmierci¹ i globaln¹ katastrof¹,
¿yjemy nadziej¹, ¿e Jezus Chrystus, który jest ¿yciem œwiata, jest te¿ przysz³o-
œci¹, gwarantem prze¿ycia i przetrwania rodu ludzkiego (...) W tym w³aœnie du-
chu, w duchu nadziei, witamy i pozdrawiamy serdecznie Wasz¹ Œwi¹tobliwoœæ na
polskiej ziemi”13 .

W odpowiedzi Jan Pawe³ II powiedzia³: „Nasze spotkanie o¿ywia duch brater-
skiej mi³oœci, wyró¿niaj¹cy Ewangeliê Chrystusow¹. Z tego ducha braterskiej mi-
³oœci rodzi siê w stosunkach miêdzyludzkich wzajemna wyrozumia³oœæ, poszano-
wanie cudzych pogl¹dów i upodobañ, a zw³aszcza odmiennych wierzeñ i zwycza-
jów (...) Jesteœmy œwiadomi, ¿e powrót do pe³nej jednoœci wymaga wielkiej
pokory i mi³oœci, odwagi i nadziei (...) Rokuj¹ dobre nadzieje na przysz³oœæ coraz
wiêksze zbli¿enie i otwarcie siê Polskiej Rady Ekumenicznej i Koœcio³a Rzym-
skokatolickiego, zw³aszcza szczere rozmowy i wspólne wysi³ki ekumeniczne w
Komisji Mieszanej obu stron”14 .

Cztery lata póŸniej, w czerwcu 1987 r., Jan Pawe³ II zawita³ z trzeci¹ piel-
grzymk¹ do ojczyzny. Ju¿ pierwszego dnia wizyty papieskiej (8 czerwca) dosz³o
w rezydencji arcybiskupów warszawskich do drugiego w historii spotkania Jana
Paw³a II z przedstawicielami wszystkich Koœcio³ów zrzeszonych w PRE. Ks. su-
perintendent Adam Kuczma, ówczesny prezes PRE, w swoim s³owie pozdrowie-
nia, wybiegaj¹c myœlami w przysz³oœæ, powiedzia³: „Bylibyœmy bardzo radzi,
gdyby Wasza Œwi¹tobliwoœæ podczas swojej czwartej pielgrzymki do Polski za-
szczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ jedn¹ ze œwi¹tyñ któregoœ z Koœcio³ów zrzeszonych w
Polskiej Radzie Ekumenicznej. Wiemy, z jak¹ otwartoœci¹ i szczeroœci¹ Wasza
Œwi¹tobliwoœæ odwiedza instytucje ekumeniczne i œwi¹tynie Koœcio³ów nierzym-
skokatolickich w innych krajach. By³oby nam bardzo mi³o, gdyby taka wizyta
odby³a siê te¿ w naszym kraju”15 .

¯yczenie, wypowiedziane przez prezesa PRE, urzeczywistni³o siê faktycznie
podczas czwartej wizyty papieskiej w Polsce w 1991 r. Jan Pawe³ II odwiedzi³
wówczas zarówno œwi¹tyniê prawos³awn¹, jak i koœció³ ewangelicki. Podczas na-

13 Cyt. za: „Jednota” 1983 nr 8,s. 11n.
14 Tam¿e, s. 13n.
15 Cyt. za: SiDE 1987 nr 4, s. 92.
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bo¿eñstwa w prawos³awnej katedrze œw. Miko³aja w Bia³ymstoku papie¿ wypo-
wiedzia³ nastêpuj¹ce s³owa: „Dziœ widzimy jaœniej i lepiej rozumiemy, ¿e nasze
Koœcio³y s¹ Koœcio³ami siostrzanymi. Powiedzenie: ‘Koœcio³y-Siostry’, to nie
tylko zwrot grzecznoœciowy, ale podstawowa kategoria ekumeniczna eklezjologii.
Na niej winno siê opieraæ wzajemne relacje pomiêdzy wszystkimi Koœcio³ami,
w tym tak¿e miêdzy Koœcio³em katolickim i Koœcio³em prawos³awnym
w Polsce”16 .

Podczas ekumenicznego spotkania w œwi¹tyni ewangelicko-augsburskiej Œw.
Trójcy w Warszawie Jan Pawe³ II zakwestionowa³ pokutuj¹cy tu i ówdzie jeszcze
w naszym kraju pewien stereotyp. Wspominaj¹c dwóch wybitnych przywódców
Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego – bpa Juliusza Burschego, zamêczonego
w wiêzieniu hitlerowskim, i ks. Zygmunta Michelisa – podkreœli³, ¿e obaj oni
„swoim ¿yciem i swoj¹ œmierci¹ zaprzeczyli niejako rozpowszechnionemu prze-
konaniu, ¿e luteranin to Niemiec, a Polak to katolik”.

Du¿e wra¿enie zrobi³ równie¿ ten fragment przemówienia papie¿a, w którym
ustosunkowa³ siê on do zagadnienia tolerancji: „Bracia i Siostry w Chrystusie!
Jeœli przypominamy œwiatu potrzebê tolerancji miêdzy Koœcio³ami, nie znaczy to,
¿e sama tylko tolerancja wystarcza. To stanowczo za ma³o. Proste tolerowanie
siebie nie mo¿e wystarczaæ chrzeœcijanom i Koœcio³om Chrystusa. Toleruje siê
przecie¿ czasem nawet z³o – w imiê wiêkszego dobra. Nie chcia³bym, ¿ebyœcie
mnie tylko tolerowali. I nie chcê was, Bracia i Siostry, jedynie tolerowaæ. Có¿
to za bracia i siostry, którzy siê jedynie toleruj¹?! Jesteœmy naprawdê umi³owany-
mi dzieæmi Ojca, ukochanymi synami w Synu, jesteœmy mieszkaniem Ducha
Œwiêtego, umi³owaliœmy Ewangeliê, jesteœmy wszczepieni w Chrystusa, napojeni
Jego Duchem”17 .

Za poœrednictwem Telewizji Polskiej oba nabo¿eñstwa – w Bia³ymstoku
i Warszawie – obserwowa³y miliony ludzi. Z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa
mo¿na przyj¹æ, ¿e s³owa Jana Paw³a II sk³oni³y wielu z nich do nowego postrze-
gania prawos³awnych i protestantów18 . Podobnym doœwiadczeniem dla szerokich
rzesz katolików musia³a byæ modlitwa ekumeniczna z Janem Paw³em II w Hali
Ludowej we Wroc³awiu 31 maja 1997 r., zorganizowana w ramach 46. Miêdzyna-
rodowego Kongresu Eucharystycznego. Przemawiaj¹c w imieniu PRE jej prezes
bp Jan Szarek przypomnia³ spotkanie z papie¿em przed 6 laty, podczas którego
Jan Pawe³ II wytyczy³ drogê wiod¹c¹ od tolerancji do mi³oœci. Biskup przyzna³,
¿e droga do celu jest jeszcze daleka i ¿e sami, bez pomocy Boga, nie osi¹gniemy

16 Tekst w: Ut Unum. Dokumenty Koœcio³a katolickiego na temat ekumenizmu 1982-1998,
S.C. Napiórkowski i in. (red.), Lublin 2000, 2, s. 576-578.

17 Tekst: tam¿e, s. 579-582.
18 Por. A. Nossol, Ekumenia Koœcio³a katolickiego w Polsce. Jej zwi¹zek z IV pielgrzymk¹ papiesk¹ oraz

Ogólne nauczanie ekumeniczne Jana Paw³a II w Polsce, w: tego¿, Ekumenizm jako imperatyw
chrzeœcijañskiego sumienia. Przez dialog i pojednanie ku ekumenicznej jednoœci, Opole 2001, s. 199-217.
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jednoœci. Podkreœli³, ¿e PRE ¿yczy Janowi Paw³owi II, aby móg³ radowaæ swe
serce radoœci¹ jednoœci Koœcio³a Pañskiego19 .

Jan Pawe³ II podkreœli³ w swoim wyst¹pieniu, ¿e w dzisiejszych czasach nie
wystarczy ju¿ wzajemna tolerancja czy nawet akceptacja w stosunkach miêdzy
Koœcio³ami chrzeœcijañskimi, gdy¿ „Jezus Chrystus, Ten, który jest i który przy-
chodzi, oczekuje od nas czytelnego znaku jednoœci, oczekuje wspólnego œwiadec-
twa”. Papie¿ doceni³ dotychczasowe osi¹gniêcia polskiej ekumenii. Z uznaniem
mówi³ o rozmowach i ustaleniach pomiêdzy Koœcio³ami, dotycz¹cymi wzajemne-
go uznania chrztu. Wyrazi³ nadziejê, ¿e spotkanie ró¿nych Koœcio³ów na Kongre-
sie bêdzie zaczynem ekumenicznego nawrócenia i oczekiwanego pojednania Ko-
œcio³ów i wspólnot chrzeœcijañskich20 .

Podczas pielgrzymki w 1999 r. modlitwê ekumeniczn¹ z Janem Paw³em II zor-
ganizowano w Drohiczynie na Podlasiu. Biskup drohiczyñski Antoni Pacyfik Dy-
dycz przypomnia³ o niedawnej przesz³oœci tego regionu: „Na tej ziemi zlewa³y siê
dŸwiêki dzwonów z katolickich œwi¹tyñ, prawos³awnych cerkwi i protestanckich
zborów, a melodie minaretów ³¹czy³y siê z psalmodi¹ synagog”. Podobnie jak
podczas poprzednich spotkañ ekumenicznych z papie¿em w Polsce, licznie byli
reprezentowani przedstawiciele Koœcio³ów nierzymskokatolickich, a tak¿e religii
niechrzeœcijañskich. Znany ekumenista ks. prof. Micha³ Czajkowski napisa³ póŸ-
niej, ¿e „Drohiczyn to by³o jedno wielkie wo³anie o jednoœæ”. O pilnej potrzebie
manifestowania jednoœci mówi³ zarówno prawos³awny metropolita Sawa, jak i
sam Jan Pawe³ II. Ten ostatni przypomnia³ fragmenty swojej ekumenicznej ency-
kliki „Ut unum sint”, gdzie postawi³ znak równoœci miêdzy wiar¹ w Chrystusa a
pragnieniem jednoœci. Podkreœli³ tam równie¿ – a zdanie to przytoczy³ tak¿e w
Drohiczynie – ¿e budowanie jednoœci stanowi „imperatyw chrzeœcijañskiego su-
mienia oœwieconego wiar¹ i kierowanego mi³oœci¹”. To sformu³owanie by³o
punktem odniesienia jego g³ównej tezy drohiczyñskiego przemówienia, któr¹
mo¿na by streœciæ w s³owach: podstawowym warunkiem wszelkiej dzia³alnoœci
ekumenicznej jest wzajemna mi³oœæ. Dziêki transmisji telewizyjnej i radiowej
równie¿ to orêdzie Jana Paw³a II by³o s³yszane przez miliony odbiorców21 .

Karol Karski

19 G. Polak, Modlitwa ekumeniczna z Janem Paw³em II, Wroc³aw, 31 maja 1997, SiDE 1997 nr 2, s. 150.
20 Tekst w: Ut Unum..., dz. cyt., s. 453-457.
21 Przemówienia metropolity Sawy i Jana Paw³a II w: KAI 1999 nr 24; por. G. Polak, Wizyta papie¿a

Jana Paw³a II w Polsce (aspekty ekumeniczne), SiDE 1999 nr 2, s. 150nn; Z. Tranda, W Drohiczynie
i Sejmie. Spotkanie z papie¿em Janem Paw³em II, J 1999 nr 7, s. 12-14; J. Gruszczyñski, Refleksje ogólne
i ekumeniczne z pielgrzymki Jana Paw³a II do Ojczyzny, BE 1999 nr 2, s. 34-40.
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PI¥TA ROCZNICA
PODPISANIA WSPÓLNEJ DEKLARACJI
W SPRAWIE NAUKI O USPRAWIEDLIWIENIU

Wspólny list z lipca 2004

Wielce czcigodne Panie i Panowie,
W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa przesy³amy Wam najserdeczniejsze

pozdrowienia i najlepsze ¿yczenia z Genewy i Rzymu. W atmosferze pe³nej rado-
œci obchodzimy w tym roku pi¹t¹ rocznicê uroczystego podpisania Wspólnej de-
klaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu przez Œwiatow¹ Federacjê Lute-
rañsk¹ i Koœció³ Rzymskokatolicki 31 paŸdziernika 1999 r. w Augsburgu.

S³usznie data ta pozostanie w naszej pamiêci jako dzieñ, w którym luteranom
i katolikom uda³o siê oficjalnie oœwiadczyæ, ¿e miêdzy nimi istnieje konsens
w podstawowych prawdach dotycz¹cych nauki o usprawiedliwieniu. Wspólna de-
klaracja nie tylko zosta³a przez nas podpisana, równie¿ daliœmy wyraz naszej ra-
doœci z tego powodu i œwiêtowaliœmy uzyskany na nowo konsens, gdy¿ z Bo¿¹
pomoc¹ nie doszliœmy wprawdzie jeszcze do ostatecznego celu, lecz zrobiliœmy
znacz¹cy krok milowy na naszej wspólnej drodze ku pe³nej widzialnej jednoœci.
Wzajemnie podaliœmy sobie d³onie i w tej postawie pragniemy wytrwaæ.

Wspólna deklaracja w paragrafie 15 stwierdza: Tylko z ³aski i w wierze
w zbawcze dzia³anie Chrystusa, a nie na podstawie naszych zas³ug zostajemy
przyjêci przez Boga i otrzymujemy Ducha Œwiêtego, kt6óry odnawia nasze serca,
uzdalnia nas i wzywa do dobrych uczynków. Jednoczeœnie mogliœmy tym samym
oœwiadczyæ, ¿e wzajemne potêpienia doktrynalne wypowiedziane w XVI stuleciu
w kontekœcie usprawiedliwienia, nie dotycz¹ nauki luterañskiej i rzymskokatolic-
kiej przedstawionej we Wspólnej deklaracji. Wraz z jej podpisaniem nasza wspól-
nota, mimo ¿e jeszcze niedoskona³a, sta³a siê g³êbsza i autentyczniejsza. Na tym
polega historyczna eklezjologiczna konsekwencja Wspólnej deklaracji.
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Podpisanie pozwala nam teraz z³o¿yæ wspólne œwiadectwo o Ewangelii.
W dzisiejszym œwiecie, naznaczonym rosn¹c¹ sekularyzacj¹, w którym coraz bar-
dziej pal¹c¹ spraw¹ staje siê pytanie o sens ¿ycia, ma to priorytetowe znaczenie.
W œwiecie, który jest nawiedzany tyloma konfliktami, wspólne chrzeœcijañskie
œwiadectwo o pokoju i pojednaniu jako istotny element chrzeœcijañskiego posel-
stwa jest rzecz¹ bardziej konieczn¹ ni¿ kiedykolwiek przedtem.

Jesteœmy przekonani o tym, ¿e pi¹ta rocznica podpisania Wspólnej deklaracji
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu winna byæ okazj¹ do organizowania obcho-
dów na ca³ym œwiecie i zintensyfikowania dzia³alnoœci studialnej. 31 paŸdzierni-
ka 2004 r., jako dzieñ, w którym przypada dok³adnie rocznica tego wydarzenia,
nadaje siê w szczególny sposób dla takich ekumenicznych uroczystoœci – zarów-
no na p³aszczyŸnie lokalnej jak te¿ na szczeblu diecezjalnym i/lub krajowym.
Tym listem chcielibyœmy zachêciæ Was do odpowiednich obchodów jubileuszu
równie¿ w waszym regionie.

Pi¹ta rocznica podpisania jest dla nas okazj¹, by nadal czerpaæ ze Wspólnej
deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu jako z ekumenicznego Ÿród³a.
Koœcio³om i diecezjom na ca³ym œwiecie daje ona mo¿liwoœæ wnoszenia w³asne-
go wk³adu do tocz¹cej siê dyskusji nad nierozwi¹zanymi kwestiami i towarzysz¹-
cymi im wyzwaniami.

Ju¿ teraz dziêkujemy wam wszystkim za wszelk¹ uwagê, jak¹ poœwiêcicie
temu wydarzeniu, które, tak¹ mamy nadziejê, dziêki przewodnictwu Ducha Œwiê-
tego przyczyni siê do dalszego pozytywnego rozwoju naszych stosunków ekume-
nicznych na p³aszczyŸnie tak lokalnej jak globalnej.

Z braterskim pozdrowieniem
Ks. dr Ishmael Noko,

 sekretarz generalny Œwiatowej Federacji Luterañskiej
Walter Kardyna³ Kasper,

 przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan

Abp Alfons Nossol

Koœció³ Chrystusowy ma przysz³oœæ

„Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, podpisana przez
Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ i Koœció³ rzymskokatolicki 31 paŸdziernika 1999
r. w Augsburgu, mo¿e byæ uwa¿ana za wspania³e wejœcie w Rok Jubileuszowy
chrzeœcijañstwa, za jego pierwszy konkretny krok. Ojciec Œwiêty nazwa³ j¹ kro-
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kiem milowym na drodze do jednoœci. Dotychczas ¿adnej deklaracji w dialogu
bilateralnym czy multilateralnym Koœcio³y nie podpisa³y w sposób tak oficjalny.

Mo¿e siê wydawaæ, ¿e w deklaracji chodzi o czyst¹ teoriê. Nie, to nie jest czy-
sta teoria. Najlepszym dowodem na to, o co w niej chodzi i jak jest odbierana
w Koœcio³ach zrzeszonych w Œwiatowej Federacji Luterañskiej i w Koœciele
rzymskokatolickim, s¹ dwa wprowadzenia do numeru sierpniowego „Lutherische
Welt Information”, który w ca³oœci jest poœwiêcony znaczeniu, perspektywie, re-
cepcji i dalszej nadziei zwi¹zanej z deklaracj¹. Sekretarz generalny ŒFL dr Ismael
Noko zatytu³owa³ swoje wprowadzenie: „Usprawiedliwiony, czyli wyzwolony do
¿ycia”, a przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Walter
Kasper: „Od wrogoœci do przyjaŸni”. Te tytu³y s¹ znamienne.

„Wspólna deklaracja” podkreœla, ¿e usprawiedliwienie jest – zgodnie z nauk¹
œw. Paw³a, wyra¿on¹ przede wszystkim w jego listach do Rzymian i do Galatów
– przyw³aszczeniem sobie sprawiedliwoœci Chrystusowej, która jest swoistego
rodzaju sprawiedliwoœci¹, gdy¿ jej dusz¹ i sercem jest mi³osierna mi³oœæ. W jej
przyw³aszczeniu sobie moc¹ Ducha Œwiêtego, poprzez ³askê i poprzez wiarê,
chodzi o usprawiedliwienie przez wiarê ¿yw¹, a nie jak¹œ czysto teoretyczn¹, in-
telektualnie wyduman¹. Œw. Pawe³ mówi o fides caritate formata – wierze
ukszta³towanej mi³oœci¹. Chodzi wiêc te¿ o czyny mi³oœci, ale te czyny s¹ ju¿
owocem Bo¿ej ³aski. Na tej nauce o usprawiedliwieniu bazuje równie¿ wyjaœnie-
nie godnoœci nie tylko chrzeœcijanina, ale ka¿dego cz³owieka, stworzonego na
Bo¿y obraz i Bo¿e podobieñstwo.

„Wspólna deklaracja” jest podstaw¹ optymistycznego spojrzenia Koœcio³a
Chrystusowego w przysz³oœæ. Koœció³ Chrystusowy ma przysz³oœæ! Niezale¿nie
od mocno postêpuj¹cej sekularyzacji, Koœció³ jest w³aœciwie jedynym czynni-
kiem, który mo¿e stworzyæ fundament dla pokoju œwiatowego – nie chwilowy,
spektakularny, ideologiczny, polityczny, ale g³êboki, duchowy, cichy i posiadaj¹-
cy si³ê noœn¹. Jeden z wielkich niemieckich przedwojennych pisarzy i poetów
Reinhold Schneider wypowiedzia³ znamienne zdanie, ¿e my chrzeœcijanie jeste-
œmy w stanie zrealizowaæ wreszcie to, czego jeszcze nigdy w œwiecie nie by³o:
nauczyæ siê zabijaæ zabijanie.

Wspólna deklaracja jest pierwszym dokumentem ekumenicznym zaakcepto-
wanym na najwy¿szym szczeblu i podpisanym z zobowi¹zaniem do przyjêcia
przez dwa Koœcio³y. Mówi ona o uzgodnieniu zró¿nicowanym, o pojednanej ró¿-
norodnoœci, ale posiadaj¹cej ju¿ si³ê noœn¹, prowadz¹c¹ do pe³nej jednoœci.
Wskazuje, ¿e ekumenia musi byæ pojmowana tak, jak Ojciec Œwiêty wyrazi³ to
w swojej encyklice „Ut unum sint”, pierwszej encyklice w dziejach Koœcio³a na
temat ekumenii: ekumenizm jest imperatywem chrzeœcijañskiego sumienia, eku-
menizm jest drog¹ Koœcio³a dzisiaj.

Deklaracja podkreœla podstawê biblijn¹ samego sformu³owania nauki o
usprawiedliwieniu, nie zacieœnionego wyznaniowo, ale szeroko, biblijnie
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otwartego. Na tej podstawie mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e zostaniemy usprawie-
dliwieni, zostaniemy zbawieni. Niezale¿nie od tego, ¿e wierzymy wci¹¿ jesz-
cze inaczej, nie wierzymy przecie¿ w Innego. Naszym zbawieniem, naszym
pojednaniem jest Jezus Chrystus, który – dziêki ³asce, poprzez wydarzenie
usprawiedliwienia – chce z nas uczyniæ narzêdzie pojednania z Bogiem, sa-
mymi sob¹, z innymi, ze stworzeniem.

W Polsce napisano ju¿ kilka prac doktorskich na Wydzia³ach Teologicznych
nt. nauki o usprawiedliwieniu w œwietle recepcji „Wspólnej deklaracji”. Wyk³a-
da siê na ten temat na wszystkich Wydzia³ach Teologicznych, niezale¿nie od
wyznania.

O recepcji tego dokumentu œwiadczy m.in. fakt, ¿e Œwiatowa Federacja Ko-
œcio³ów Metodystycznych zdecydowa³a siê do deklaracji przyst¹piæ. Deklaracja
interesuje równie¿ Koœció³ prawos³awny, który ujmuj¹c usprawiedliwienie czy-
sto biblijnie jako odkupienie, pojednanie, zbawienie, tak¿e k³adzie nacisk na
element ³aski, ale takiej ³aski, która powoduje i nasz¹ aktywnoœæ, nadprzyro-
dzon¹, moc¹ Ducha Œwiêtego, byœmy ¿yli w wierze, która jest kszta³towana
poprzez mi³oœæ.

„Wspólna deklaracja” wywo³a³a wœród teologów wiele protestów, znacznie
wiêcej po stronie protestanckiej, bo nauka o usprawiedliwieniu stanowi casus
stantis et cadentis Ecclesiae – byæ albo nie byæ Koœcio³a, zw³aszcza protestanc-
kiego. To jest specificum, które wniós³ Luter. Nadal s³yszy siê jeszcze u radykal-
nych przedstawicieli strony protestanckiej sprzeciwy wobec tego dokumentu, ale
cichn¹ one coraz bardziej. Deklaracja zyskuje coraz wiêcej zwolenników. Op³aca-
³a siê wiêc d³uga droga dialogu bilateralnego luterañsko-katolickiego, który roz-
pocz¹³ siê w 1967 r. W tej chwili trwa czwarta faza tego dialogu, trzecia dotyczy-
³a w ca³oœci (12 lat) nauki o usprawiedliwieniu. Obecna faza dotyczy katolickoœci
Koœcio³a Chrystusowego. W po³owie sierpnia odby³a siê sesja plenarna dialogu
œwiatowego luterañsko-katolickiego w Baltimore. W trakcie naszych rozwa¿añ
wci¹¿ powracano do „Wspólnej deklaracji”.

To jest nowy pocz¹tek utwierdzenia siê na drodze ekumenicznej. Zwolenni-
ków ekumenizmu wœród ludzi m³odych i m³odych teologów z obu Koœcio³ów jest
coraz wiêcej. A m³odzi s¹ – jak mówi Ojciec Œwiêty – przysz³oœci¹ Koœcio³a.
Dlatego b¹dŸmy dobrej myœli!

Abp Alfons Nossol
przewodnicz¹cy Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. ekumenizmu
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Bp Janusz Jagucki

Na drodze pojednania

31 paŸdziernika 2004 roku katolicy i luteranie na ca³ym œwiecie obchodziæ
bêd¹ pi¹t¹ rocznicê podpisania „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawie-
dliwieniu” – dokumentu, który sta³ siê wyrazem znacz¹cego postêpu w luterañ-
sko-katolickim dialogu ekumenicznym.

 Gospodarzem centralnych obchodów tej¿e rocznicy jest Koœció³ Ewangelic-
ko-Luterañski w Ameryce, którego zwierzchnikiem jest prezydent Œwiatowej
Federacji Luterañskiej – Bp Mark S. Hanson oraz rzymskokatolicka diecezja
Chicago. W obchodach tych Watykan reprezentowaæ bêdzie ks. kard. Walter
Kasper.

Europejskie centralne obchody pi¹tej rocznicy podpisania „Wspólnej deklara-
cji” odbêd¹ siê w Bratys³awie, a ich inicjatorem jest bp Juliusz Filo – zwierzchnik
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego na S³owacji. W uroczystoœciach w stolicy
S³owacji, Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce bêdzie reprezentowa³ Bp
Pawe³ Anweiler – zwierzchnik Diecezji Cieszyñskiej.

Wybór daty podpisania „Wspólnej deklaracji” nie by³ przypadkowy. 31 paŸ-
dziernika 1517 roku ks. dr Marcin Luter rozpowszechni³ 95 tez skierowanych
przeciwko ówczesnej praktyce odpustów, wyra¿aj¹c przekonanie, ¿e usprawiedli-
wienie cz³owieka mo¿e dokonaæ siê wy³¹cznie dziêki ³asce Bo¿ej, objawionej w
Chrystusie i przyjêtej na podstawie wiary.

Wydarzenie to, stanowi¹ce symboliczny pocz¹tek Reformacji, przyczyni³o siê
do stworzenia nowych koncepcji teologicznych, których g³ówn¹ ide¹ by³a nauka
o usprawiedliwieniu dokonuj¹cym siê bez poœredników (œwiêtych, kap³anów),
ludzkich zas³ug (uczynków) i jurysdykcji Koœcio³a, a wy³¹cznie dziêki Chrystu-
sowi jako jedynemu poœrednikowi. Jednym z podstawowych tekstów wyznanio-
wych luteranizmu sta³o siê „Wyznanie augsburskie”, przed³o¿one cesarzowi Ka-
rolowi V w 1530 r. w Augsburgu i przez tego¿ cesarza odrzucone.

Przeciwko pogl¹dom reformacyjnym zaprotestowa³ bowiem Koœció³ katolicki,
formu³uj¹c swoje stanowisko doktrynalne na Soborze Trydenckim (1545-63),
m.in. pod postaci¹ w³asnego „Dekretu o usprawiedliwieniu” (1547).

Nauka o usprawiedliwieniu, dostarczaj¹c swoistej identyfikacji teologii refor-
macyjnej, zaczê³a byæ traktowana jako jeden z podstawowych punktów kontro-
wersji katolicko-luterañskiej.

Dopiero miêdzywyznaniowy dialog teologiczny, który zosta³ zainicjowany pod
wp³ywem XX-wiecznego ruchu ekumenicznego, a po stronie katolickiej dziêki
Soborowi Watykañskiemu II, umo¿liwi³ ponown¹ i pozbawion¹ uprzedzeñ recep-
cjê stanowiska strony „przeciwnej”.
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Doprowadzi³o to do bezprecedensowego wydarzenia w dziejach chrzeœcijañ-
stwa zachodniego, a mianowicie do podpisania katolicko-luterañskiej „Wspólnej
deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, przygotowanej przez Œwiatow¹
Federacjê Luterañsk¹ i Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan.

G³osi ona m.in., ¿e Koœcio³y luterañskie i Koœció³ rzymskokatolicki s¹ teraz w
stanie reprezentowaæ wspólne rozumienie naszego usprawiedliwienia przez Bo¿¹
³askê w wierze w Chrystusa. Nie zawiera ona wszystkiego, co w ka¿dym Koœciele
naucza siê, na temat usprawiedliwienia; stanowi jednak konsens w podstawowych
prawdach nauki o usprawiedliwieniu oraz ukazuje, ¿e istniej¹ce nadal ró¿nice nie
s¹ ju¿ powodem do formu³owania potêpieñ doktrynalnych (pkt. 5).

Szczególn¹ wagê Deklaracji mia³ podkreœlaæ wybór symbolicznej daty i miej-
sca jej podpisania. Dokona³o siê to 31 paŸdziernika 1999 roku w Augsburgu.

Tak wiêc od tego momentu minê³o ju¿ 5 lat. Z tej okazji ówczeœni jej sygnata-
riusze, a mianowicie kardyna³ Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady
ds. Jednoœci Chrzeœcijan, oraz ks. Ishmael Noko, sekretarz generalny Œwiatowej
Federacji Luterañskiej, og³osili wspólny list, zachêcaj¹cy zarówno do ekumenicz-
nych obchodów, jak równie¿ do ekumenicznej recepcji teologii usprawiedliwie-
nia. Bo¿e usprawiedliwienie jest bowiem nie tylko warunkiem zbawienia, lecz
tak¿e pojednania miêdzyludzkiego. Tym samym staje siê pocz¹tkiem d¹¿enia do
duchowej jednoœci, mimo istniej¹cych ró¿nic, które powinny byæ odbierane nie
tyle jako przeszkoda, ile element ubogacaj¹cy ¿ycie.

Bp Janusz Jagucki,
zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP
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Zagadnienia chrztu i Koœcio³a
w pracach Komisji „Wiara i Ustrój”

W dniach od 28 lipca do 6 sierpnia 2004 r. w stolicy Malezji, Kuala Lumpur
odby³o siê spotkanie plenarne Komisji “Wiara i Ustrój”, bêd¹cej agend¹ Œwiato-
wej Rady Koœcio³ów.

W malezyjskim spotkaniu uczestniczy³o 120 cz³onków Komisji “Wiara i
Ustrój”, z ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Gremium to stanowi najbardziej
reprezentatywne chrzeœcijañskie forum teologiczne na œwiecie i odgrywa donios³¹
rolê w dzia³aniach na rzecz jednoœci Koœcio³ów.

Mottem spotkania by³y s³owa œw. Paw³a z Listu do Rzymian: “Przeto przyj-
mujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyj¹³ nas, ku chwale Boga” (Rz 15, 17).
Stanowi¹ one wezwanie do rozwijania etosu goœcinnoœci i wzajemnej otwartoœci,
le¿¹cych w centrum duchowoœci chrzeœcijañskiej. Poprzez misterium wcielenia,
Chrystus przybra³ na siebie ca³¹ ludzk¹ naturê. Wyzwaniem dla chrzeœcijan s¹ nie
tylko doktrynalne i historyczne podzia³y miêdzy Koœcio³ami, lecz tak¿e te, które
ró¿ni¹ ludzkie rasy, narody, kobiety i mê¿czyzn, biednych i bogatych.

Pierwszoplanow¹ rolê w dzia³aniach na rzecz jednoœci chrzeœcijan, a co za tym
idzie w pracach Komisji “Wiara i Ustrój”, odgrywa problematyka chrztu. W 1982 r.
powsta³ tzw. “dokument z Limy”, zatytu³owany “Chrzest, Eucharystia, pos³ugi-
wanie duchowne”. “Dokument” stwierdza znacz¹c¹ zbie¿noœæ stanowisk Koœcio-
³ów w tytu³owych kwestiach. Jak pisze prof. Karol Karski, uwa¿a siê powszech-
nie, ¿e tekst ten jest najwiêkszym osi¹gniêciem w zakresie wielostronnego dialogu
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ekumenicznego prowadzonego w ramach ŒRK1 . Kolejnym dokumentem Komisji
“Wiara i Ustrój” jest “Jeden chrzest: ku wzajemnemu uznaniu inicjacji chrzeœci-
jañskiej”, pochodz¹cy z 2001 roku.

Spotkanie w Kuala Lumpur mia³o s³u¿yæ ocenie tego dokumentu, m.in. ustale-
niu tego, co mia³oby oznaczaæ wzajemne uznawanie chrztu oraz co powstrzymuje
owo uznawanie. Kolejnym etapem ekumenicznych prac nad chrztem bêdzie
Zgromadzenie ŒRK w brazylijskim Porto Allegre w 2006 roku.

Jedna z zasadniczych kontrowersji dotyczy chrztu dzieci. Niektóre z Koœcio-
³ów praktykuj¹ go, podczas gdy inne nie, stoj¹c na stanowisku, ¿e chrzest wyma-
ga osobistego wyznania wiary osoby doñ przystêpuj¹cej. Zdaniem ks. dr Petera
Donalda z Koœcio³a Szkocji, wzajemne uznawanie chrztu przez ró¿ne Koœcio³y
winno poci¹gaæ za sob¹ znacz¹ce konsekwencje w ich ¿yciu. Mianem wewnêtrz-
nie nielogicznej sytuacji okreœli³ on rzeczywistoœæ, w której uznaje siê chrzest,
lecz nie uznaje siê wa¿noœci komunii œwiêtej.

Akceptowanie chrztu poci¹ga za sob¹ uznawanie Koœcio³a w którym jest on
udzielany. Omawiany w Kuala Lumpur dokument “Jeden chrzest” stwierdza, ¿e
wzajemne uznanie Koœcio³ów powinno wyrastaæ z za³o¿enia o równoœci poszcze-
gólnych cia³ eklezjalnych, które szanuj¹ siê nawzajem w oparciu o wspólne war-
toœci i przekonania. Tak rozumiane uznawanie siê Koœcio³ów jest realizacj¹ zasa-
dy koinonii – wspólnoty miêdzy nimi. Wyklucza to mechanizm “nadawania”
wa¿noœci jednemu Koœcio³owi przez drugi (np. poprzez udzielenie mu w¹sko ro-
zumianej sukcesji apostolskiej).

Jednak¿e wœród chrzeœcijan istniej¹ ró¿nice uniemo¿liwiaj¹ce ca³kowicie jed-
nolite rozumienie chrztu. W¹tek ten podniós³ ks. Jorge Scampini z Koœcio³a
rzymskokatolickiego w Argentynie. Jego zdaniem trudno jest mówiæ o jednym
chrzcie, gdy ma on ró¿ne znaczenia w odmiennych wspólnotach. Nadto, nie mo¿-
na pomijaæ skutków takiego stanu rzeczy dla eklezjologii. Podczas chrztu w³¹cze-
nie osoby chrzczonej w jedno Cia³o Chrystusa oznacza tak¿e, poprzez grzech
chrzeœcijan, wcielenie jej do konkretnej denominacji, bêd¹cej jedn¹ z czêœci Jego
zranionego cia³a. W³¹czenie do Koœcio³a Chrystusa nie zachodzi w sposób niewi-
dzialny, gdy¿ sakrament jest ze swej natury znakiem, widzialn¹ rzeczywistoœci¹.
Chrzest ma niejako podwójny charakter: po pierwsze – umo¿liwia uczestnictwo
w ³asce wspólnej dla wszystkich chrzeœcijan, po drugie zaœ – w³¹cza cz³owieka
do konkretnej wspólnoty chrzeœcijañskiej, przez co przed³u¿ony zostaje stan po-
dzia³u jednego Koœcio³a. Wed³ug ks. Scampiniego, wyzwaniem dla ekumenii jest
d¹¿enie do otwartoœci serca i umys³u, odwo³uj¹cej siê do pierwotnego charakteru
sakramentu. Wspólnoty chrzeœcijañskie winny d¹¿yæ do ewangelicznej prawdy,
w miejsce ograniczonego kultywowania w³asnej to¿samoœci. “Konfesyjne” kon-

1 K. Karski, Protestanci i ekumenizm, Warszawa, 2001, s. 193.



122

Z DZIA£ALNOŒCI ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

sekwencje chrztu nie mog¹ przys³aniaæ konsekwencji ewangelicznych. Wymaga to
szczerej otwartoœci, dla której nieod³¹czn¹ pomoc¹ jest modlitewna kontemplacja.

Prawos³awny punkt widzenia na omawian¹ problematykê przedstawi³
ks. dr Michael Tita z rumuñskiego Koœcio³a prawos³awnego. Wed³ug niego, uzna-
nie chrztu nie prowadzi automatycznie do wspólnoty eucharystycznej. Chrzest to
pierwszy krok na drodze wiary, na któr¹ sk³adaj¹ siê rozmaite etapy. Symbolizuje
to w prawos³awiu sposób wcielania do Koœcio³a, z³o¿ony z trzech elementów:
chrztu udzialanego w imiê Trójcy Œwiêtej, bierzmowania przez namaszczenie
krzy¿mem (przygotowywanym z oleju, wina oraz ok. 30 pachn¹cych traw i olej-
ków, symbolizuj¹cych bogactwo i ró¿norodnoœæ darów ³aski Ducha Œwiêtego)
oraz komunii œwiêtej. ¯ycie chrzeœcijanina to proces ci¹g³ego pog³êbiania swej
wiêzi z Chrystusem. Chrzeœcijanin innego wyznania, przechodz¹c na prawos³a-
wie nie jest powtórnie chrzczony, lecz przyjmuje sakrament bierzmowania (które-
go, w pewnym sensie, odpowiednikiem w protestantyzmie jest konfirmacja) i do-
piero potem mo¿e przyst¹piæ do komunii œwiêtej. Prawos³awne uznawanie wa¿-
noœci chrztu w innych Koœcio³ach nie oznacza akceptowania ich pos³ugiwania
duchownego oraz sakramentu o³tarza.

Kwestia wzajemnego uznawania wa¿noœci chrztu przez Koœcio³y chrzeœcijañ-
skie ma specyficzny wymiar w rzeczywistoœci indyjskiej. W¹tek ten zosta³ poru-
szony przez Hranghtan Chhungi z Indyjskiego Koœcio³a Ewangelicko-Luterañ-
skiego. Ró¿nice pomiêdzy Koœcio³ami maj¹ tam wrêcz marginalny charakter
w obliczu spo³ecznych i ekonomicznych konsekwencji, jakimi owocuje przyjêcie
chrztu. Wynika to z funkcjonuj¹cego tam wci¹¿ (jakkolwiek nieoficjalnie) syste-
mu kastowego, zwi¹zanego z hinduizmem. Oko³o 80 proc. indyjskich chrzeœcijan
to dalitowie, wywodz¹cy siê z najni¿szych i uciskanych warstw tamtejszego spo-
³eczeñstwa. Przyjmuj¹c chrzeœcijañstwo, trac¹ oni mo¿liwoœæ korzystania z przy-
wilejów oferowanych im przez pañstwo (jak np. oparte na systemie kwotowym
miejsca w szko³ach i na uczelniach), które poprzez dzia³ania instytucjonalne stara
siê polepszyæ ich los. W tej sytuacji, wielu z tych ludzi faktycznie przyjmuje
chrzeœcijañstwo nie bêd¹c ochrzczonymi. Jeszcze powa¿niejsze konsekwencje s¹
udzia³em decyduj¹cych siê na chrzest braminów – cz³onków najwy¿szego stanu.
Przyjmuj¹c sakrament trac¹ oni swój status spo³eczny, co w kontekœcie silnych
wiêzi w spo³ecznoœciach lokalnych na kontynencie azjatyckim jest bardzo kosz-
towne. W zwi¹zku z tym wewn¹trzchrzeœcijañskie konwersje w Indiach nie maj¹
takiego ciê¿aru gatunkowego jak np. w Europie. ¯ycie indyjskich chrzeœcijan
up³ywa wci¹¿ w cieniu systemu kastowego, co zdaniem Chhungi jest efektem za-
niedbañ ze strony zachodnich misjonarzy przed laty.

Kwestia uznawania chrztu w innych wspólnotach mo¿e byæ rozwi¹zana sto-
sunkowo prosto wed³ug ks. Miriam Baar Bush z Koœcio³a Reformowanego
Ameryki. Skoro Chrystus akceptuje nas bez jakichkolwiek wstêpnych warun-
ków, to nie sposób byœmy, jako chrzeœcijanie, nie akceptowali siê nawzajem.
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Zdaniem ks. Bush, postêpuj¹c tak oddajemy Bogu chwa³ê i rozpoznajemy Jego
obecnoœæ pomiêdzy nami.

Obok chrztu, uwagê uczestników spotkania w Kuala Lumpur skupi³ w¹tek
eklezjologiczny. Dyskutowano nad dokumentem “Natura i misja Koœcio³a”,
którego ostateczna wersja ma byæ gotowa na zgromadzenie ŒRK w Porto Allegre
w 2006 roku.

Wed³ug przygotowywanego dokumentu, jeden, œwiêty powszechny i apostol-
ski Koœció³ zosta³ powo³any do ¿ycia przez Boga Ojca i zakorzeniony w S³owie.
Jako wspólnota wiernych jest on dzie³em Ducha Œwiêtego. Jednoczeœnie, sk³adaj¹
siê nañ grzeszni ludzie i choæ pozostaje on ontyczn¹ jednoœci¹, to w wymiarze
widzialnym jest on podzielony. Wynika to, po czêœci z ludzkiej s³aboœci, po czê-
œci zaœ z istotnych ró¿nic np. w rozumieniu chrztu, pos³ugiwania duchownego,
w³adzy, eucharystii. W zwi¹zku z tym, nienaruszona, najg³êbsza jednoœæ Koœcio³a
nie przejawia siê w swej pe³ni.

Zdaniem prof. Anne Marie Reijnen ze Zjednoczonego Koœcio³a Protestanckie-
go w Belgii, ¿aden z podzia³ów wewn¹trz chrzeœcijañstwa nie mo¿e byæ wiêkszy
ni¿ ten, który w pierwszych wiekach dotyczy³ chrzeœcijan i ¯ydów. Jeœli uda³o siê
go przezwyciê¿yæ, to tym bardziej jest to mo¿liwe w odniesieniu do wspó³czesne-
go chrzeœcijañstwa. Co wiêcej, ju¿ dzisiaj chrzeœcijanie buduj¹ wspólnoty w opar-
ciu o wzajemne podobieñstwo, przez co antycypuj¹ wielk¹ ucztê w królestwie
niebieskim. W podobny sposób w¹tek wspólnoty podjê³a prof. Valburga Schmiedt
Streck, brazylijska luteranka. Jej zdaniem, w ¿yciu wielu chrzeœcijan w Ameryce
£aciñskiej rolê wa¿niejsz¹ ni¿ rozum odgrywaj¹ emocje, pozwalaj¹c im ¿yæ z na-
dziej¹ na lepszy los. Taka postawa mo¿e byæ wartoœciowa tak¿e w kontekœcie
ekumenii i problemów eklezjologicznych, które powinny byæ rozpatrywane przez
pryzmat miêdzyludzkich wiêzi. Wewn¹trzchrzeœcijañskie kontrowersje mog¹ byæ
rozwi¹zane w oparciu o przes³anie œw. Paw³a, bêd¹ce mottem spotkania w Kuala
Lumpur. Dla chrzeœcijan w Azji, o czym mówi³ prof. Kyung Sook Lee z Koœcio³a
Metodystycznego w Korei, na plan pierwszy wysuwa siê koniecznoœæ egzystowa-
nia w wieloreligijnych spo³eczeñstwach. Wiele problemów dotycz¹cych historii
ma europejski kontekst, przez co s¹ one obce mieszkañcom Azji, dla których
istotne znaczenie mia³aby prosta i jasna definicja Koœcio³a, jego natury i misji.

Znacz¹co odmienne stanowisko w kwestiach eklezjologicznych zajmuj¹ pra-
wos³awie i katolicyzm, którym daleko jest do protestanckiego entuzjazmu. Bez-
warunkowa akceptacja innych chrzeœcijan, w oparciu o jeden tekst nowotesta-
mentowy jest nie do przyjêcia dla ks. dr Paula Meyendorffa z Koœcio³a Prawo-
s³awnego w Ameryce (Pó³nocnej). Autentyczna jednoœæ wymaga bowiem
zarówno zgody co do podstaw doktrynalnych, jak i wspólnego ¿ycia wiary. Pod-
czas gdy dla wielu chrzeœcijan ich denominacja stanowi ga³¹Ÿ b¹dŸ element Ko-
œcio³a powszechnego, to dla prawos³awnych (jak i katolików) ich w³asny Koœció³
jest to¿samy z Koœcio³em powszechnym. Z perspektywy prawos³awnej, wspólnie



124

Z DZIA£ALNOŒCI ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

wyznawane credo to za ma³o. Inni chrzeœcijanie musz¹ staæ siê cz³onkami ¿ywe-
go cia³a, jakim jest Koœció³. Dla wiêkszoœci prawos³awnych istnieje tylko jeden
Koœció³, to¿samy z prawos³awnym. Zdaniem ks. Meyendorffa, problemem dla
wielu wyznawców prawos³awia jest status innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich
(wydaje siê, ¿e np. dla przeciêtnego polskiego prawos³awnego katolicy to przede
wszystkim schizmatycy, zaœ ewangelicy to heretycy). W rozumieniu ks. Meyen-
dorffa, miano “prawos³awnych” (ortodoksyjnych) chrzeœcijan rozci¹ga siê na in-
nych na tyle, na ile uczestnicz¹ oni w prawdzie Ewangelii i ¿yciu Ducha Œwiête-
go. Bliskoœæ prawos³awia i katolicyzmu jest bezsporna, czego nie mo¿na powie-
dzieæ o relacjach pomiêdzy Koœcio³em prawos³awnym a niektórymi od³amami
protestantyzmu, które reprezentuj¹ skrajnie indywidualistyczne podejœcie do wia-
ry. Zdaniem ks. Meyendorffa, Koœció³ prawos³awny np. nigdy nie zawi¹¿e komu-
nii z Koœcio³em oficjalnie akceptuj¹cym aborcjê. Pomiêdzy prawos³awiem
a reszt¹ chrzeœcijañstwa istniej¹ rozmaite stopnie komunii/wspólnoty. Jej pe³na
realizacja ma wymiar eschatologiczny i niewykluczone, ¿e nie zaistnieje przed
koñcem czasów. Niemniej, zaniechanie prób jej realizacji oznacza³oby dla chrze-
œcijan sprzeniewierzenie siê Bo¿emu nakazowi.

Perspektywê rzymskokatolick¹ w myœleniu o Koœciele przedstawi³ ks. prof. Wil-
liam Henn z Rzymu. Jego zdaniem, niezale¿nie od dobrej woli uczestników dialogu
ekumenicznego istniej¹ pomiêdzy nimi powa¿ne ró¿nice. Bodaj najistotniejsz¹ jest
postrzeganie prymatu papie¿a, który dla katolików wynika z poruczenia samego
Jezusa. W centrum ekumenicznych dzia³añ powinna znaleŸæ siê próba rozró¿nienia
pomiêdzy tym co konieczne a tym co niekonieczne. Z pewnoœci¹ istniej¹ problemy
wiêkszej wagi ni¿ struktura Koœcio³a, jak np. wcielanie w ¿ycie przes³ania Ewange-
lii. Jednak nie sposób bagatelizowaæ kwestii teologicznych. Na przyk³ad w sytuacji,
gdy dwie wspólnoty zbieraj¹ siê razem dla celebrowania Eucharystii i cz³onkowie
jednej z nich wierz¹ w realn¹ obecnoœæ Chrystusa na o³tarzu, nadto i¿ ksi¹dz dzia³a
in persona Christi, podczas gdy wierni z drugiej wspólnoty nie podzielaj¹ tych
przekonañ, to wspólne nabo¿eñstwo, pomimo zasadniczych ró¿nic, oznacza³oby, ¿e
wiara co do sakramentu o³tarza nie jest czymœ wa¿nym.

Z punktu widzenia eklezjologii interesuj¹ce jest funkcjonowanie Wspólnoty An-
glikañskiej. Wœród cz³onków Koœcio³ów anglikañskich s¹ m.in. chrzeœcijanie o po-
gl¹dach bliskich katolicyzmowi, a tak¿e ci, którzy sk³aniaj¹ siê ku tradycji reformo-
wanej. Jak zauwa¿y³ biskup John Hind reprezentuj¹cy w pracach Komisji “Wiara i
Ustrój” anglikanizm, wynika to st¹d, ¿e spoiwem w rozwoju tego nurtu chrzeœcijañ-
stwa nie by³y orzeczenia doktrynalne, ksiêgi konfesyjne itp., lecz historia i wzory
sprawowania kultu (zawarte w Book of Common Prayer – jednolitym dla ca³ego
anglikanizmu modlitewniku). Wspólnota Anglikañska sk³ada siê z autonomicznych
prowincji, nad którymi nie stoi ¿adna instancja (podobna do kurii rzymskiej i papie-
¿a w katolicyzmie). Taki model funkcjonowa³ pomyœlnie do niedawna, gdy w ³onie
Wspólnoty pojawi³y siê napiêcia na tle ordynowania kobiet i stosunku do zwi¹zków
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homoseksualnych w niektórych z prowincji. Wed³ug biskupa Hinda, dotychczaso-
wy model Wspólnoty Anglikañskiej wyczerpa³ swoje mo¿liwoœci dzia³ania. Nie-
zbêdne jest ponowne uregulowanie relacji pomiêdzy autonomi¹ a wzajemn¹ zale¿-
noœci¹ poszczególnych prowincji, co jest przedmiotem bie¿¹cych prac teologicz-
nych we Wspólnocie Anglikañskiej, tak¿e w wymiarze ekumenicznym.
oszczególne konfesje s¹ w stanie wzbogaciæ ekumeniczne poszukiwania jednoœci
ca³ego chrzeœcijañstwa o cenne w¹tki. W tym kontekœcie anglikañski biskup wy-
mieni³ w³aœciwy luteranizmowi akcent po³o¿ony na ci¹g³oœæ doktryny apostolskiej,
pewnoœæ i bezpieczeñstwo jakie w katolicyzmie zabezpiecza papiestwo, a tak¿e
prawos³awne zakorzenienie w wierze Koœcio³a pierwszego tysi¹clecia i poczucie
jednoœci wyra¿ane najpe³niej w sprawowanej tam Eucharystii.

Reprezentantem prawos³awia na spotkaniu w Kuala Lumpur by³ tak¿e metro-
polita Genaddios z Sassimy z Patriarchatu Ekumenicznego. Jego zdaniem, naj-
wiêksze nadzieje na postêpy ekumenizmu stwarzaj¹ bezpoœrednie spotkania po-
miêdzy chrzeœcijanami, zw³aszcza w zwi¹zku ze zwalczaniem ubóstwa i zabez-
pieczaniem rozmaitych potrzeb. Poprzez takie dzia³ania ró¿nice miêdzy
Koœcio³ami schodz¹ niejako na plan dalszy. Dialog, choæ postêpuje powoli, to
jednak przynosi owoce w postaci lepszego zrozumienia innych, przez co do g³osu
dochodzi duch braterstwa pomiêdzy chrzeœcijanami. By pokonaæ istniej¹ce ró¿ni-
ce, trzeba zwróciæ siê do wspólnych korzeni.

Bardzo cenne by³y konkluzje wyst¹pienia Pablo R. Andinacha z Argentyny,
poœwiêconego hermeneutyce ekumenicznej. Stwierdzi³ on, ¿e czasami sednem
ekumenicznych wysi³ków wydaje siê byæ poszukiwanie instancji, która dokona
akceptowanej przez uczestników danego spotkania (a potem – wszystkich chrze-
œcijan) interpretacji lub autoryzacji danego symbolu b¹dŸ rytu. Tymczasem, nale-
¿y porzuciæ ten model, ograniczaj¹cy dzia³anie Ducha Œwiêtego. Przynosi on bo-
wiem, w miejsce ekumenicznej hermeneutyki, uniformizacjê, która uniemo¿liwia
dyskusjê w przysz³oœci oraz zuba¿a przes³anie chrzeœcijañstwa. Prawdziwa her-
meneutyka powinna prowadziæ do uznania doœwiadczeñ i praktyki innych. Prze-
konanie o czyjejœ samowystarczalnoœci w definiowaniu wiary innych jest mira-
¿em. W ekumenicznej wêdrówce ku wspólnej hermeneutyce nale¿y staraæ siê zro-
zumieæ, uszanowaæ, doceniæ i wreszcie – obdarzyæ mi³oœci¹ interpretacje,
praktyki i symbole drogie innym chrzeœcijanom. Winniœmy staraæ siê o otwartoœæ
umys³u na to co dla nas nowe, a czasem dziwne czy wrêcz niezrozumia³e, bo-
wiem Duch Œwiêty w³aœnie t¹ drog¹ mo¿e obdarowywaæ tak¿e i nas. Powinniœmy
równie¿ ¿ywiæ nadziejê na to, ¿e inni doceni¹ te¿ nasze interpretacje.

Byæ mo¿e widzialna jednoœæ chrzeœcijan nie stanie siê rzeczywistoœci¹ w mo¿liwej
do przewidzenia przysz³oœci. Jednak¿e prace Komisji “Wiara i Ustrój” oraz spotkania
takie, jak to w Kuala Lumpur wydaj¹ siê byæ bezcenne w budowaniu nowego, eku-
menicznego chrzeœcijañstwa ¿yj¹cego coraz pe³niej wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹.

Marcin Ziemkowski
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Obrady Komitetu Naczelnego

W dniach od 15 do 22 lutego 2005 r. obradowa³ w Genewie Komitet Naczelny.
By³o to jego ostatnie posiedzenie przed IX Zgromadzeniem Ogólnym ŒRK, które
zbierze siê w lutym 2006 r. w Porto Alegre (Brazylia). Obrady toczy³y siê pod
has³em: „Uzdrowienie i pojednanie” i nawi¹zywa³y do tematyki maj¹cej siê ze-
braæ wkrótce Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Atenach.

G³ównym przedmiotem obrad by³a sprawa podejmowania decyzji w oparciu
o procedurê konsensu, zgodnie z zaleceniem Raportu koñcowego Komisji Nad-
zwyczajnej ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach ŒRK. Testo-
wano procedurê konsensu jako now¹ metodê podejmowania decyzji, a jednocze-
œnie zajmowano siê zmianami w konstytucji i statucie ŒRK, które bêd¹ konieczne
po oficjalnym zaakceptowaniu tej procedury przez Zgromadzenie w Porto Alegre.

Przewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego, katolikos Koœcio³a ormiañskiego
Aram I wezwa³ Koœció³ na ca³ym œwiecie do ponownego odkrycia uzdrowienia
jako skutecznego œrodka duszpasterskiego, który dokonuje przemiany, dodaje
otuchy i wnosi wk³ad do pojednania. Misja Bo¿a domaga siê uzdrawiaj¹cego
Koœcio³a poœród zranionego, sfragmentaryzowanego i wyobcowanego œwiata.
Zdaniem Arama, uzdrowienie musi odkryæ korzenie niesprawiedliwoœci. Jest to,
obok leczenia medycznego i uzdrowienia religijnego, dalszy decyduj¹cy aspekt
uzdrowienia. Uzdrawiaj¹ca moc Bo¿a dzia³a wówczas, gdy Koœció³ zapewnia
chorym pomoc i solidaryzuje siê z uciskanymi.

Katolikos ormiañski mówi³ dalej, ¿e pojednanie z Bogiem oznacza tak¿e po-
jednanie miêdzyludzkie i z ca³ym stworzeniem, budowanie mostów przekraczaj¹-
cych granice religijne i kulturowe. Oznacza to coœ wiêcej ni¿ jednoœæ polityczn¹,
mianowicie now¹ orientacjê œwiadomoœci, zmianê postêpowania, uzdrowienie
wspomnieñ. Uznanie nieprzyjemnych prawd to pierwszy niezbêdny krok. Wina
musi byæ przyjêta, prawda musi byæ zwiastowana. Uznanie i przyznanie siê
otwieraj¹ drogê do przebaczenia. To nie oznacza zapominania o przesz³oœci, lecz
spogl¹danie na ni¹ w inny sposób, spogl¹danie do przodu z now¹ wiar¹, ufnoœci¹
i wizj¹. Przez uznanie, przyznanie siê i przebaczenie ofiary i sprawcy mog¹ uwol-
niæ siê od zgorzknia³ego ogl¹du przesz³oœci.

Przewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego wymieni³ szeœæ zadañ, które w jego
opinii winny mieæ priorytet w nadchodz¹cych latach w pracy ŒRK i ruchu eku-
menicznego. S¹ to: odkrywanie, co znaczy byæ „Koœcio³em”; troska o wszystkie
formy ¿ycia; tematyzacja aktualnych kwestii etycznych; rozpatrywanie kwestii
ekologicznych z perspektywy moralnej, teologicznej i duchowej; uczynienie po-
jednania kluczowym pojêciem misji; rzucenie wyzwania panuj¹cym koncepcjom
w³adzy i ich praktyce.
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Fundamentalne zmiany w Koœcio³ach i instytucjach ekumenicznych s¹ ko-
nieczne dla sformu³owania ekumenicznej wizji dla XXI stulecia – powiedzia³
nowy sekretarz generalny ks. dr Samuel Kobia w swoim pierwszym sprawozda-
niu przed Komitetem Naczelnym. Jego zdaniem, nie jest to tylko kwestia struktu-
ry. Chc¹c podo³aæ dzisiejszym wymogom, potrzebny jest proces przemiany ruchu
ekumenicznego. Proces ten musi byæ zakorzeniony w nawróceniu do Ÿród³a na-
szego ¿ycia i ¿ycia ca³ego stworzenia, do trójjedynego Boga, którego wspólnie
wyznajemy.

Te wyzwania obejmuj¹ tak¿e poszukiwanie autentycznej duchowoœci, podkre-
œli³ Kobia. Czêsto mo¿na odnieœæ wra¿enie, i¿ egzystuje ona obok zorganizowanej
religii. To odczucie jest g³ównie domen¹ m³odych ludzi, ale nie tylko. Nowe
przede wszystkim na doœwiadczeniu oparte sposoby wyra¿ania wiary manifestuj¹
siê w po-konfesjonalnych wspólnotach koœcielnych.

Te zmiany krajobrazu religijnego odbywaj¹ siê w œwiecie, w którym niektóre
bogate kraje d¹¿¹ stale do tworzenia takich stosunków, które biednych i s³abych
pozbawi¹ czêœciowo lub ca³kowicie prawa g³osu. Kobia przeciwstawi³ ten nie-
przyjazny i ponury obraz œwiata wielu znakom nadziei, które odkry³ podczas wi-
zyt sk³adanych Koœcio³om cz³onkowskim: Wszêdzie podnosz¹ siê g³osy, które
uporczywie podkreœlaj¹: „Inny œwiat jest mo¿liwy – nowe niebo i nowa ziemia!”.

To ¿e dochodzi do g³osu duchowoœæ sprzeciwu i nadziei, pokazuje siê tak¿e
w d¹¿eniu do jednoœci Koœcio³ów, w gotowoœci przekraczania granic naszych
wspólnot i wspó³pracy z ludŸmi innych wiar na rzecz pokoju i sprawiedliwoœci.
Zdaniem sekretarza generalnego prorockie zadanie ruchu ekumenicznego w XXI
stuleciu winno polegaæ na pomaganiu wspólnotom lokalnym w znajdowaniu dróg
wykraczaj¹cych poza logikê przemocy i panowania i stosowaniu alternatywnych
pokojowych metod przy rozwi¹zywaniu konfliktu.

Zbli¿aj¹ce siê IX Zgromadzenie Ogólne stanowi niepowtarzaln¹ sposobnoœæ
do zajêcia stanowiska i ustalenia kursu ruchu ekumenicznego. Sygnalizuje to
now¹ fazê w ekumenii i proces dojrzewania wewn¹trz Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
Ks. dr Kobia poinformowa³, ¿e spotkanie w Porto Alegre bêdzie mniej liczne ni¿
wczeœniejsze zgromadzenia ogólne, bêdzie równie¿ krócej trwa³o. Mo¿na jednak
oczekiwaæ, ¿e praca bêdzie bardziej skoncentrowana i wydajna. Procedura kon-
sensu w podejmowaniu decyzji umo¿liwi delegatom znajdowanie nowych sposo-
bów dochodzenia do porozumienia w formu³owaniu stanowisk i w zakresie
wspólnych dzia³añ.

Przez przyjêcie kilku nowych Koœcio³ów z Azji, Afryki, Ameryki £aciñskiej
i wysp Karaibskich liczba Koœcio³ów cz³onkowskich wzros³a z 342 do 347. Po-
prawie uleg³a te¿ sytuacja finansowa, mimo ¿e wp³ywy ze sk³adek cz³onkowskich
zmala³y o 5 procent.

Komitet Naczelny zaj¹³ siê m. in. aktualnymi wyzwaniami etycznymi, takimi
jak homoseksualizm i celibat, cielesnoœæ i stosunki miêdzyludzkie, wspó³¿ycie
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w ma³¿eñstwie i poza nim, sprawiedliwoœæ w relacji miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹,
problem HIV/Aids. O. Leonid Kishkovsky z Koœcio³a prawos³awnego w Ameryce
stwierdzi³, ¿e celem tej konwersacji jest otwarcie dyskusji dla dalszych debat w
³onie Koœcio³ów cz³onkowskich i pokazanie tym Koœcio³om, które s¹ sceptyczne
wobec dialogu, ¿e rozmowy te odbywaj¹ siê bez przymusu. Zastosowana podczas
obrad Komitetu Naczelnego metoda konsensu, która ma braæ bardziej pod uwagê
pogl¹dy reprezentowane przez mniejszoœæ, mo¿e przyczyniæ siê do tego, ¿e Koœcio-
³y i ich delegaci w sposób pewniejszy bêd¹ reprezentowaæ swoje stanowisko.

Biskup Martin Hein z Koœcio³a ewangelickiego w Niemczech stwierdzi³, ¿e
w przypadku kwestii dotycz¹cych ludzkiej seksualnoœci chodzi o dra¿liwy temat,
który w wielu Koœcio³ach podlega tabuizacji. £atwo powstaje wra¿enie, ¿e po-
czucie wstydu jest tym czynnikiem, który sprawia, ¿e na ten temat siê czêsto nie
rozmawia. Zbli¿enie siê do tego tematu w jego z³o¿onoœci wymaga czasu, wza-
jemnego porozumienia i akceptacji w³asnych ograniczeñ. Dla Heina wysi³ki po-
dejmowane przez ŒRK stanowi¹ pocz¹tek bardzo pozytywnego, lecz równie¿ nie-
zwykle d³ugotrwa³ego procesu.

Decyduj¹cy impuls do podjêcia w ³onie ŒRK kwestii zwi¹zanych z ludzk¹ sek-
sualnoœci¹ wyszed³ od VIII Zgromadzenia Ogólnego (Harare 1998). Wa¿nym
krokiem w pracy ŒRK by³y trzy seminaria, które w latach 2001-2003 odby³y siê
w Instytucie Ekumenicznym w Bossey k. Genewy. Ekumeniczna konwersacja na
temat ludzkiej seksualnoœci bêdzie te¿ mia³a miejsce podczas Zgromadzenia
w Porto Alegre.

Komitet Naczelny przyj¹³ kilka rezolucji dotycz¹cych miêdzynarodowego po-
koju, sprawiedliwoœci i praw ludzkich. Dotyczy³y one m. in. konfliktu w Iraku,
90. rocznicy mordu tureckiego na narodzie ormiañskim, sytuacji migrantów, roli
Miêdzynarodowego Trybuna³u w Hadze, ochrony jêzyków ludów pierwotnych,
sytuacji ludzi pozbawionych ojczyzny. Zastanawiano siê tak¿e nad nowymi for-
mami wspó³pracy z Koœcio³em rzymskokatolickim i Koœcio³ami zielonoœwi¹tko-
wymi, jak równie¿ z innymi organizacjami ekumenicznymi.

Œwiatowa Konferencja Misyjna

Z udzia³em ok. 650 chrzeœcijan z ponad 100 krajów i wszystkich wyznañ obra-
dowa³a w Atenach w dniach od 9 do 16 maja 2005 r. XII Œwiatowa Konferencja
Misyjna. Po raz pierwszy na prawach pe³noprawnych uczestników w obradach
wziê³o udzia³ 42 delegatów Koœcio³a rzymskokatolickiego, który nie jest cz³on-
kiem ŒRK. Po raz pierwszy te¿ status równoprawnych uczestników uzyskali re-
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prezentanci ugrupowañ ewangelikalnych i charyzmatyczno-zielonoœwi¹towych.
Obrady w stolicy Grecji przebiega³y pod has³em: „PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty,
uzdrów i pojednaj! Powo³ani w Chrystusie, aby byæ wspólnotami, które uzdra-
wiaj¹ i jednaj¹”. Spotkanie odby³o siê po raz pierwszy w kraju o wiêkszoœci pra-
wos³awnej, st¹d wiêkszy ni¿ na poprzednich tego rodzaju spotkaniach udzia³
cz³onków tego wyznania, zw³aszcza Koœcio³a Grecji, znanego dotychczas z nie-
zbyt przychylnego nastawienia do ekumenizmu.

G³ównymi tematami obrad by³y takie zagadnienia jak: negatywne skutki glo-
balizacji, pog³êbiaj¹ca siê przepaœæ miêdzy bogatymi a biednymi, przezwyciê¿a-
nie przemocy, walka z AIDS oraz d¹¿enie do jednoœci Koœcio³a. Konferencja by³a
wa¿nym etapem w ramach rozpoczêtej w lutym 2001 r. w Poczdamie przez ŒRK
Dekady walki z Przemoc¹. Celem tego programu, który potrwa do 2010 r., jest
uwra¿liwienie Koœcio³ów na poszukiwanie pojednania, sprawiedliwoœci i pokoju
oraz na walkê z wszelkimi przejawami przemocy, zw³aszcza tej, która wyp³ywa
z motywów religijnych.

Wspólnoty chrzeœcijañskie z Jerozolimy podarowa³y Konferencji piêciometro-
wy krzy¿, który zostanie przewieziony do Porto Alegre w Brazylii, gdzie w lutym
2006 r. odbêdzie siê IX Zgromadzenie Ogólne ŒRK.

Zwierzchnik Koœcio³a prawos³awnego Grecji abp Christodoulos powiedzia³
w swoim przemówieniu powitalnym: My prawos³awni czujemy siê przez spotka-
nie ekumeniczne i dialog nie tylko wzbogaceni, lecz na podstawie naszego histo-
rycznego doœwiadczenia misyjnego i naszej teologii misyjnej wnosimy tez krytycz-
ne pytania, które cofaj¹ siê wstecz do czasów gmin wczesnochrzeœcijañskich. Po-
niewa¿ jednak dzisiejszy œwiat nie jest ju¿ ten sam jak w czasach, kiedy nasz
Koœció³ rozwija³ swoj¹ teologiê i praktykê misyjn¹, przeto zachodzi koniecznoœæ
wyartyku³owania na nowo naszej wiary chrzeœcijañskiej i naszego rozumienia mi-
sji, ale w taki sposób, ¿eby nie skompromitowaæ naszej wiary.

Do nowych realiów, z którymi skonfrontowane zostaj¹ dzisiaj Koœcio³y, arcy-
biskup zaliczy³ wzrost skutków globalizacji, wzmagaj¹ce siê ruchy migracyjne,
fakt, ¿e nasze spo³eczeñstwa nabieraj¹ coraz silniej charakteru multireligijnego,
jak równie¿ konsekwencje terroryzmu i zwalczania terroru. Wszystkie te zjawiska
zmuszaj¹ Koœcio³y do przypominania sobie swojego g³osu prorockiego. W epoce,
w której wielu ludzi coraz bardziej ubo¿eje, podczas gdy bogaci staj¹ siê coraz
bogatsi, i w której jednoczeœnie decyzje gospodarcze i polityczne zwiastuje siê
jako historycznie nieuniknione, Koœció³ musi wzi¹æ stronê pokoju, ubogich, ludzi
zmarginalizowanych i bezsilnych – podkreœli³ abp Christodoulos.

Wprowadzenia do tematu g³ównego dokona³o dwóch referentów: prof. Kirsteen
Kim z Koœcio³a Prezbiteriañskiego w Wielkiej Brytanii i misjonarz zielonoœwi¹tko-
wy dr Wonsuk Ma z Korei p³d. Kim skoncentrowa³a uwagê na kwestii postrzegania
obecnoœci i dzia³ania Ducha Œwiêtego, Ma natomiast mówi³ przede wszystkim
o doœwiadczeniach Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych w ostatnich stu latach.
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Oba typy Koœcio³ów, zielonoœwi¹tkowe i „historyczne”, musz¹ – zdaniem Ma
– nauczyæ siê wiele od siebie na temat ró¿nych perspektyw i tradycji. Kim twier-
dzi³a, ¿e to nie my, lecz nasi s¹siedzi musz¹ poznaæ, ¿e jesteœmy w posiadaniu
Ducha Œwiêtego. Stwierdzenie to jest treœci¹ ekumenicznej debaty i do tego s¹
nam potrzebne szeroki horyzont i pokora. Delegaci, wywodz¹cy siê z Koœcio³ów
prawos³awnych, protestanckich, zielonoœwi¹tkowych i ewangelikalnych s¹ we-
zwani do okazywania tej pokory i do poznawania obecnoœci i dzia³ania Ducha
Œwiêtego.

Sekretarz generalny ŒRK, ks. dr Samuel Kobia, przemawiaj¹c do uczestników
obrad stwierdzi³, ¿e misja jest obci¹¿ona trudnym dziedzictwem historycznym,
gdy¿ przyczynia³a siê do podzia³ów i konfliktów miêdzy narodami a nawet rodzi-
nami koœcielnymi. Zaproponowa³: Jest teraz w³aœciwy czas, abyœmy wyznali
nasz¹ winê i czynili pokutê. Zwróci³ uwagê, ¿e demograficzne centrum chrzeœci-
jañstwa przemieszcza siê coraz bardziej z pó³nocy na po³udnie, z czym wi¹¿¹ siê
duchowe, moralne, teologiczne i misjologiczne problemy. Formy wyra¿ania na-
szej wiary, które ukszta³towa³y siê w kulturze europejskiej, nie s¹ ju¿ dzisiaj mia-
rodajne. W konkluzji stwierdzi³: Chcia³bym zachêciæ tê Œwiatow¹ Konferencjê
Misyjn¹, ¿eby zajmuj¹c siê tematem uzdrowienia i pojednania poœwiêci³a szcze-
góln¹ uwagê sprawie pokoju i niestosowania przemocy, sprawom, które nam na-
kaza³a Ewangelia.

Prawos³awn¹ perspektywê teologiczn¹ przedstawi³ uczestnikom konferencji dr
Athanasios Papathanasiou, profesor wy¿szej szko³y eklezjologicznej w Atenach.
Swoj¹ argumentacje opar³ na Ojcach Koœcio³a wschodniego. Podkreœli³, ¿e ¿ycie
trzeba rozpatrywaæ „w relacjach” wzorowanych na relacjach pomiêdzy osobami
Trójcy Œwiêtej. Zaapelowa³ do Koœcio³ów i organizacji misyjnych, by udziela³y
wsparcia d¹¿eniu do autentycznej egzystencji, która rozumie „innoœæ” nie jako
paralelê lub przeciwieñstwo w³asnej to¿samoœci, lecz jako jej czêœæ. Poniewa¿
Koœció³ wierzy, ¿e historia zostaje oœwietlona przez œwiat³o czasów ostatecznych,
przeto musi z³o¿yæ œwiadectwo o nadziei zmartwychwstania i przemianie ca³ego
œwiata. Przeto Koœció³ nie mo¿e byæ ani organizacj¹ œwieck¹ ani stowarzysze-
niem jednostek, lecz musi sk³adaæ jasne œwiadectwo jako œwiêta wspólnota zwi¹-
zana z Trójc¹ Bo¿¹.

 Obrady w Atenach zakoñczy³y siê apelem o rozwi¹zywanie konfliktów bez
u¿ycia przemocy. W kazaniu koñcowym, wyg³oszonym na Areopagu w Atenach,
czyli tam, gdzie blisko dwa tysi¹ce lat temu przemawia³ Aposto³ Pawe³, sekretarz
generalny ks. dr Samuel Kobia oœwiadczy³, ¿e œwiat dzisiejszy potrzebuje pilnie
moralnego kompasu. Skrytykowa³ przepaœæ wystêpuj¹c¹ na ca³ym œwiecie po-
miêdzy bogatymi a biednymi. W epoce globalizacji pieni¹dz jest traktowany jak
bo¿ek. Bez pieniêdzy cz³owiek nie ma ¿adnej wartoœci.

Licznej delegacji Koœcio³a rzymskokatolickiego przewodniczy³ bp Brian Fa-
rell, sekretarz Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. W udzielonym wywia-
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dzie Farell zapewni³, ¿e ŒRK jest dla jego Koœcio³a wa¿nym partnerem. Jesteœmy
tutaj, aby przys³uchiwaæ siê, przemyœleæ to, co us³yszeliœmy, by potem móc udzie-
liæ odpowiedzi – stwierdzi³. Wartoœæ spotkania jak ta konferencja polega na tym,
¿e zmusza ona do poszukiwania wspólnych odpowiedzi. Bp Farell zapewni³, ¿e
papie¿ Benedykt XVI udziela pe³nego poparcia dialogowi miêdzy Koœcio³ami.

Dialog miêdzyreligijny

Z inicjatywy Œwiatowej Rady Koœcio³ów w dniach od 7-9 czerwca 2005 r. odby-
³a siê w Genewie konferencja pod has³em: „Decyduj¹cy moment w dialogu miê-
dzyreligijnym”. Jej uczestnicy, w liczbie 130, wywodz¹cy siê z 10 najwa¿niejszych
wspólnot religijnych na œwiecie, zaproponowali takie przekszta³cenie œwiatowego
dialogu miêdzyreligijnego, by móg³ skuteczniej reagowaæ na aktualne zagro¿enia.
Wniosek, do jakiego doszli brzmia³: Przekszta³cenie dialogu miêdzyreligijnego
w praktykê pokory i nadziei mo¿e byæ drog¹ uzyskania wiêkszego zaufania.
Oœwiadczyli tak¿e: Wspólnie mo¿emy wykorzystaæ ten decyduj¹cy moment i przy-
czyniæ siê do przekszta³cenia niebezpieczeñstw w pielgrzymkê wiary, która wprowa-
dzi nas w sprawiedliwsz¹, bardziej mi³osiern¹ i pokojow¹ przysz³oœæ.

Uczestnicy konferencji zaprezentowali konkretne strategie, zmierzaj¹ce do
przeniesienia punktu ciê¿koœci w stosunkach miêdzyreligijnych z dialogu na
wspólne dzia³ania. S³u¿yæ temu maj¹ zarówno nowe programy edukacyjne jak te¿
mo¿liwoœci wymiany wspieraj¹ce kulturê dialogu. Jako praktyczne mo¿liwoœci
wymieniono czynnoœci symboliczne przyczyniaj¹ce siê do uzdrowienia historycz-
nych obci¹¿eñ, nowe struktury i sieci kontaktów jak równie¿ projekty akcji podej-
mowanych na krajowej i regionalnej p³aszczyŸnie.

Konferencja da³a te¿ mo¿liwoœæ otwartego dyskutowania na temat kwestii,
które dziel¹, takich jak przemoc religijna i dzia³alnoœæ misyjna, wezwa³a równie¿
do skruchy i pokory, które otwieraj¹ drogê wiod¹c¹ od dialogu miêdzy obcymi do
dialogu miêdzy s¹siadami. Uczestnicy ostrzegli przed takim rozumieniem dialo-
gu, który lekcewa¿y konkretne to¿samoœci i tradycje oraz wywo³uje nieufnoœæ
i wrogoœæ we wspólnotach religijnych.

Kierownictwo ŒRK nazwa³o tê konferencjê „kamieniem milowym” i po-
twierdzi³o zaanga¿owanie œwiatowej wspólnoty Koœcio³ów chrzeœcijañskich na
rzecz dialogu i porozumienia miêdzy wspólnotami religijnymi. Sekretarz gene-
ralny ks. dr Samuel Kobia oœwiadczy³, ¿e dialog z innymi wspólnotami religij-
nymi sta³ siê kluczowym tematem w dzia³alnoœci ŒRK. I doda³: W naszym poszu-
kiwaniu nadziei mo¿emy byæ skuteczni i odnosiæ sukcesy tylko wówczas, gdy
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bêdziemy z sob¹ wspó³pracowali. Wspólnie mo¿emy przyczyniæ siê do odnowy
nadziei na inny i lepszy œwiat, w którym ¿ycie wszystkich ludzi stanie siê pe³niej-
sze i godniejsze.

Organizator konferencji, ks. dr Hans Ucko, podkreœli³ szczególny charakter
tego spotkania w porównaniu z innymi licznymi inicjatywami miêdzyreligijnymi.
Konferencja ta by³a niepowtarzalna przez to, ¿e podjê³a starania zmierzaj¹ce do
oceny dialogu, i ¿e poszukiwa³a mo¿liwoœci bardziej realistycznych a mniej ide-
alistycznych w zakresie wspierania stosunków. Udzieliliœmy wsparcia uczestnikom
w ich zaanga¿owaniu, daj¹c przez to tak¿e nowe impulsy naszemu w³asnemu za-
anga¿owaniu chrzeœcijañskiemu w dialog.

Spotkanie sekretarza generalnego ŒRK z papie¿em

Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr Samuel Kobia podczas
spotkania w Watykanie z papie¿em Benedyktem XVI w dniu 16 czerwca wyg³osi³
nastêpuj¹ce przemówienie:

Wasza Œwi¹tobliwoœæ!
1. To dla mnie wielki zaszczyt byæ przyjêtym przez Wasz¹ Œwi¹tobliwoœæ w to-

warzystwie biskupa Eberhadta Renza, prezydenta ŒRK i cz³onka Koœcio³a
Ewangelickiego w Niemczech, jak równie¿ arcybiskupa Kenii i Irinoupolis
Makariosa, cz³onka Komitetu Naczelnego ŒRK i Patriarchatu Grecko-Prawo-
s³awnego Aleksandrii i ca³ej Afryki, jak równie¿ mojej ¿ony Ruth i cz³onków
sztabu ŒRK. Wspólnie reprezentujemy szerok¹ wspólnotê Œwiatowej Rady
Koœcio³ów.

2. Moja wizyta w Rzymie odbywa siê w momencie radoœci i obietnicy, tylko kil-
ka tygodni po wybraniu Waszej Œwi¹tobliwoœci. W tym miejscu chcia³bym raz
jeszcze powtórzyæ, ¿e nasze modlitwy towarzysz¹ Waszej Œwi¹tobliwoœci
w sprawowaniu urzêdu, którego inauguracji towarzyszy³ wyraŸny znak na-
dziei. Chcia³bym daæ wyraz naszej g³êbokiej wdziêcznoœci za jedno z pierw-
szych przes³añ, w którym pe³na zaanga¿owania praca na rzecz przywrócenia
pe³nej i widzialnej jednoœci wszystkich uczniów Chrystusa zosta³a okreœlona
jako priorytetowe zobowi¹zanie, d¹¿enie i pilny obowi¹zek.

3. Moja wizyta w Rzymie wpisuje siê te¿ w perspektywê d³ugiej historii wspólne-
go zobowi¹zania wobec jednego ruchu ekumenicznego, przygotowujemy siê
te¿ do obchodów 40-lecia wspó³pracy miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim
a ŒRK w ramach Wspólnej Grupy Roboczej.
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4. Jest to d³uga podró¿ wspólnego zaanga¿owania i wspó³pracy, naznaczona pe³n¹
i owocn¹ kooperacj¹ Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Komisji Wiara i Ustrój
ŒRK – do której Wasza Œwi¹tobliwoœæ nale¿a³ osobiœcie jako cz³onek
w latach 1968-75 – jak i cennym wk³adem osób mianowanych przez stronê ka-
tolick¹, które wspó³pracuj¹ z Komisja ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji
oraz z Instytutem Ekumenicznym w Bossey. Inne cechy tej podró¿y maj¹ cha-
rakter historyczny. Wspominam z wdziêcznoœci¹ wizyty wysoko cenionych i
czczonych poprzedników Waszej Œwi¹tobliwoœci, papie¿y Paw³a VI i Jana Paw-
³a II w siedzibie Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie. Bylibyœmy bardzo za-
szczyceni, gdybyœmy jako dalszy konkretny krok na naszej d³ugiej drodze do
widzialnej jednoœci mogli powitaæ w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów równie¿
Wasz¹ Œwi¹tobliwoœæ.

5. Œwiadom licznych wyzwañ, jakie nam niesie XXI stulecie, chcia³bym
w tym miejscu wyszczególniæ trzy o centralnym znaczeniu obszary, w których
nasza wspó³praca dla dobra wszystkich Koœcio³ów i ca³ego ruchu ekumenicz-
nego mog³aby przynieœæ korzyœci.
5.1. Duchowoœæ. Czy bêdziemy mówiæ o „duchowoœci ruchu ekumenicznego”

lub „ekumenii duchowej”, ostatecznie idziemy za rad¹ Dietricha Bonho-
efffera w poszukiwaniu „duchowego punktu archimedejskiego”, œwiêtego
gruntu, na którym stoimy i z którego jako chrzeœcijanie mo¿emy oddzia³y-
waæ na œwiat, który potrzebuje przemiany i nadziei. Dlatego dziêki nasze-
mu ekumenicznemu dialogowi i naszej wspó³pracy, wroœniêci w ¿yzne
pod³o¿e naszych specyficznych bogactw duchowych, poszukujemy wspól-
nie mocnego gruntu dla jasnych zasad etyczno-moralnych w dzisiejszym
niespokojnym œwiecie, w którym wartoœci staj¹ siê zmienne, nadzieje nie-
pewne i zobowi¹zania trac¹ na znaczeniu.

5.2. Edukacja ekumeniczna. Bezwzglêdnie potrzebna jest dzisiaj edukacja
ekumeniczna. Jest ona zaproszeniem wobec m³odszej generacji, aby ze-
chcia³a siê zainteresowaæ wysi³kami na rzecz budowania wspólnoty pod-
porz¹dkowanej Bogu, uto¿samia³a siê z nimi i aktywnie w nich uczestni-
czy³a. W ostatnich dziesiêcioleciach stosunki miêdzy Koœcio³ami uleg³y
fundamentalnej zmianie: wysz³y one z izolacji, nauczy³y siê wzajemne-
go szacunku, wspó³pracy i znalaz³y te¿ drogê – dotyczy to szczególnie
Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji – do eucharystycznej wspólnoty. Hi-
storia ekumenicznego pielgrzymowania Koœcio³ów nieustannie wzboga-
ca siê. Jednoczeœnie ekumeniczna edukacja coraz rzadziej odbywa siê
klasycznymi metodami. Wa¿ne kroki na drodze do jednoœci nie s¹ w za-
dowalaj¹cy sposób obwieszczane, przyjmowane i realizowane w ¿yciu
Koœcio³ów.

5.3. Eklezjologia. Jedna z konsekwencji pracy Komisji Nadzwyczajnej do
spraw wspó³pracy prawos³awnej w ŒRK polega na tym, ¿e nasza wspólno-
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ta jest wezwana do poœwiêcenia nowej uwagi eklezjologicznym za³o¿e-
niom stanowi¹cym t³o d¹¿eñ do chrzeœcijañskiej jednoœci. W g³êbokim re-
spekcie jednych wobec drugich i w duchu zobowi¹zania naszych Koœcio-
³ów cz³onkowskich do wspólnoty w ŒRK, pytamy zatem nasze prawo-
s³awne Koœcio³y cz³onkowskie: „Czy  w eklezjologii prawos³awnej
istnieje miejsce dla innych Koœcio³ów? Jako da³oby siê opisaæ tê prze-
strzeñ i jej granice?” I odpowiednio pytamy te¿ Koœcio³y wyros³e z Refor-
macji: „Jak wasz Koœció³ pojmuje, zachowuje i wyra¿a swoj¹ przynale¿-
noœæ do jednego, œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a?”

5.4. Odpowiedzi na te fundamentalne eklezjologiczne pytania bêd¹ zapewne
sz³y w tym kierunku, czy nasze Koœcio³y cz³onkowskie s¹ gotowe lub nie na
wzajemne uznanie chrztu; równie¿ bêd¹ siê wyra¿aæ w gotowoœci lub niego-
towoœci wzajemnego uznania siê za Koœcio³y. W dalszej kolejnoœci wywr¹
wp³yw na rozumienie przez Koœcio³y celu ruchu ekumenicznego i jego na-
rzêdzi – ³¹cznie z ŒRK. Dlatego z tego i z wielu dalszych powodów chcieli-
byœmy zachêciæ do dialogu na temat tych fundamentalnych kwestii nie tylko
na p³aszczyŸnie Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a, lecz tak¿e w ramach na-
szych stosunków z wszystkimi partnerami ekumenicznymi.

6. Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK charakteryzuje du¿a ró¿norodnoœæ. Maj¹ one
jednak poczucie wspólnego zobowi¹zania do prze¿ywania w dzisiejszym
œwiecie swojej wiary chrzeœcijañskiej: zwiastowania wiary jako orêdzia na-
dziei dla ludzkoœci, znajdowania si³y w tej wierze, sprzeciwiania siê si³om
negacji i relatywizmu, czerpania z tej wiary w celu sprzeciwiania siê niespra-
wiedliwoœci i przynoszenia pojednania i uzdrowienia œwiatu, który znajduje
siê w potrzebie.

7. Przekonujemy siê, ¿e nasza wiara jest skuteczniejsza i bardziej ¿ywa, jeœli prze-
¿ywamy j¹ wraz z naszymi braæmi i siostrami w Chrystusie; ¿e nasze zwiasto-
wanie i nasze œwiadectwo prorockie, nasza misja i nasza s³u¿ba staj¹ siê ³¹cznie
rzecz bior¹c skuteczniejsze, gdy wspólnie a nie ka¿dy oddzielnie mo¿emy siê
modliæ, wyznawaæ, mówiæ i dzia³aæ. Dlatego chcia³bym na zakoñczenie powró-
ciæ do tematu jednoœci. W chrzcie Chrystus uczyni³ nas swoj¹ w³asnoœci¹. Tym
sposobem ka¿dego i ka¿d¹ z nas zwi¹za³ z samym sob¹ – i jednych z drugimi.
Nasza wiêŸ jednoœci jest nierozerwalna, gdy¿ jest zakorzeniona nie w nas, lecz
w Chrystusie. W Chrystusie jesteœmy jednoœci¹. Niechaj wszyscy chrzeœcijanie
modl¹ siê i pracuj¹ razem, ¿eby nasza jednoœæ sta³a siê widzialna dla ca³ego
œwiata!

Przemówienie papie¿a Benedykta XVI
Drogi Sekretarzu Generalny!
£aska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa (Flp 1,2).

Tymi s³owami œwiêtego Paw³a z przyjemnoœci¹ witam Pana i cz³onków delegacji
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Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Po instalacji jako sekretarz generalny nosi³ siê Pan z
zamiarem z³o¿enia wizyty mojemu ukochanemu poprzednikowi papie¿owi Jano-
wi Paw³owi II. Chocia¿ nadzieja ta nie zosta³a nigdy zrealizowana, dziêkujê Panu
za reprezentowanie Œwiatowej Rady Koœcio³ów na jego pogrzebie. Wyra¿am te¿
wdziêcznoœæ za przes³anie, jakie od Pana otrzyma³em z okazji uroczystej inaugu-
racji mojej pos³ugi jako biskupa Rzymu.

Stosunki miêdzy Koœcio³em katolickim a Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów rozwinê-
³y siê podczas II Soboru Watykañskiego, kiedy dwóch obserwatorów z Genewy
wziê³o udzia³ we wszystkich czterech sesjach. Doprowadzi³o to w 1965 r. do utwo-
rzenia Wspólnej Grupy Roboczej jako instrumentu sta³ych kontaktów
i wspó³pracy, pamiêtaj¹cego o wspólnym zadaniu na rzecz jednoœci jako odpowie-
dzi na modlitwê naszego Pana, aby wszyscy byli jedno (J 17, 21). W listopadzie
odbêdzie siê wa¿na konsultacja na temat przysz³oœci Wspólnej Grupy Roboczej
z okazji czterdziestej rocznicy jej powstania. Mam nadziejê i modlê siê o to, ¿eby
jej cel i metodologia pracy sta³y siê bardziej klarowne, przyczyniaj¹c siê przez to do
bardziej skutecznego porozumienia, wspó³pracy i postêpu na polu ekumenii.

W pierwszych dniach mojego pontyfikatu stwierdzi³em, ze moim podstawo-
wym zadaniem i obowi¹zkiem jest niestrudzona praca na rzecz przywrócenia pe³-
nej i widzialnej jednoœci wszystkich wyznawców Chrystusa. Wymaga to, poza do-
brymi intencjami, konkretnych gestów otwieraj¹cych serca i pobudzaj¹cy sumie-
nia (...) inspiruj¹cych w ka¿dym wewnêtrzn¹ przemianê, która jest warunkiem
wstêpnym wszelkiego ekumenicznego postêpu (Missa pro ecclesia, 5).

Papie¿ Jan Pawe³ II czêsto przypomina³, ¿e sercem poszukiwañ chrzeœcijañ-
skiej jednoœci jest „ekumenizm duchowy”. Jej j¹dro dostrzega³ w fakcie bycia
w Chrystusie: Wierzyæ w Chrystusa znaczy pragn¹æ jednoœci; pragn¹æ jednoœci
znaczy pragn¹æ Koœcio³a; pragn¹æ Koœcio³a znaczy pragn¹æ komunii ³aski, która
odpowiada zamys³owi Ojca, powziêtemu przed wszystkimi wiekami. Taki w³aœnie
jest sens modlitwy Chrystusa: „ut unum sint” (Encyklika „Ut unum sint, 9).

Mam nadziejê, ¿e Pana wizyta w Stolicy Apostolskiej by³a owocna, i ¿e umoc-
ni³a wiêzy porozumienia i przyjaŸni miêdzy nami. Zobowi¹zanie Koœcio³a kato-
lickiego wobec poszukiwañ chrzeœcijañskiej jednoœci jest nieodwo³alne. Dlatego
chcia³bym zapewniæ, ¿e pragniemy gor¹co kontynuowania wspó³pracy z Œwia-
tow¹ Rad¹ Koœcio³ów. Chcia³bym skierowaæ specjalne s³owa otuchy pod adresem
Pana Sekretarza Generalnego, cz³onków Komitetu Naczelnego i ca³ego Sztabu,
¿ebyœcie swoj¹ prac¹ przyczyniali siê do odnowy tego wa¿nego ekumenicznego
gremium. Chcia³bym was zapewniæ, ¿e pozostajecie w moich modlitwach i ¿e
mo¿ecie liczyæ na moj¹ nieustann¹ ¿yczliwoœæ. £aska i pokój niech zostan¹
w was pomno¿one (2 P 1, 2).



136

Z DZIA£ALNOŒCI ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

Delegacja ŒRK z wizyt¹ w Rosji

Delegacja ekumeniczna pod przewodnictwem ks. dr. Samuela Kobii, sekreta-
rza generalnego ŒRK, sk³ada³a w dniach 18-24 czerwca wizytê Rosyjskiemu Ko-
œcio³owi Prawos³awnemu – najwiêkszemu Koœcio³owi cz³onkowskiemu Œwiato-
wej Rady Koœcio³ów. G³ównym jej celem by³o ponowne umocnienie wiêzi po-
miêdzy Koœcio³em rosyjskim a Rad¹.

Sekretarz generalny spotka³ siê z patriarch¹ Moskwy i ca³ej Rosji Aleksym II
jak równie¿ z metropolit¹ Smoleñska i Kaliningradu Kiry³em, przewodnicz¹cym
Wydzia³u Kontaktów Zagranicznych Patriarchatu Moskiewskiego. Przedmiotem
debaty z obydwoma hierarchami by³a dzia³alnoœæ Komisji Nadzwyczajnej do
spraw uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach ŒRK. Koœció³ rosyjski
w istotny sposób przyczyni³ siê do powstania tej Komisji w 1998 roku. Powo³ano
j¹ w reakcji na sta³¹ krytykê ŒRK ze strony niektórych Koœcio³ów prawos³aw-
nych. Aktualnie Rosjanie wchodz¹ w sk³ad Komitetu Koordynacyjnego, który
czuwa nad realizacj¹ zaleceñ, jakie w 2002 r. sformu³owa³a w swoim raporcie
koñcowym Komisja Nadzwyczajna. Przede wszystkim chodzi tutaj o nowe prio-
rytety i metody pracy ŒRK. Kobia uczestniczy³ w czerwcu 2004 r. w posiedzeniu
Komitetu Koordynacyjnego, które odby³o siê w Miñsku (Bia³oruœ).

Delegacja ŒRK spotka³a siê równie¿ z ministrem kultury i komunikacji dr Ale-
xandrem Soko³owem, przewodnicz¹cym Pañstwowej Komisji ds. wspólnot reli-
gijnych oraz z zastêpc¹ przewodnicz¹cego rosyjskiego parlamentu (Dumy) – Liu-
bow Slisk¹.

Poza tym program przewidywa³ odwiedziny niektórych wa¿niejszych oœrod-
ków ¿ycia duchowego, spo³ecznego i pedagogicznego, które po upadku Zwi¹zku
Radzieckiego mog³y rozwin¹æ dzia³alnoœæ w ramach Rosyjskiego Koœcio³a Pra-
wos³awnego. Nale¿a³y do nich s³ynny klasztor œw. Sergiusza, Prawos³awny Uni-
wersytet œw. Tichona oraz wspólnotê sióstr œw. Dymitra, zajmuj¹c¹ siê w Mo-
skwie realizacj¹ projektów medycznych i socjalnych. Delegacja odwiedzi³a rów-
nie¿ Butowo ko³o Moskwy – miejsce kaŸni wielu tysiêcy ludzi w okresie czystek
stalinowskich w latach trzydziestych XX wieku; wœród ofiar by³o wielu chrzeœci-
jañskich duchownych i mnichów.

W sk³ad delegacji, poza sekretarzem generalnym, wchodzili: abp Nifon z Ru-
muñskiego Koœcio³a Prawos³awnego, dr Mary Tanner z Koœcio³a Anglikañskiego
Anglii, dr Robert K. Welsh z Koœcio³a Chrzeœcijañskiego – Uczniowie Chrystusa
w USA oraz Georges Lemopoulos – zastêpca sekretarza generalnego.

Karol Karski
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Z DZIA£ALNOŒCI WSPÓLNOTY
KOŒCIO£ÓW EWANGELICKICH

W EUROPIE

Dialog z Koœcio³ami prawos³awnymi
na temat eklezjologii

(Komunikat)

W dniach od 25 do 27 czerwca 2004 r. w centrum konferencyjnym „Leucorea”
w Wittenberdze, miejscowoœci, w której zosta³a zapocz¹tkowana Reformacja, od-
by³a siê konsultacja na temat eklezjologii. Zosta³a ona wspólnie zorganizowana
przez Konferencjê Koœcio³ów Europejskich (KKE) i Wspólnotê Koœcio³ów
Ewangelickich w Europie (WKEE) – znan¹ wczeœniej jako Leuenberska Wspól-
nota Koœcio³ów. Konsultacja kontynuowa³a podjête w 2002 r. w Akademii Pra-
wos³awnej na Krecie rozmowy na temat ekumenicznego znaczenia nauki o Ko-
œciele Jezusa Chrystusa. Równie¿ w tym drugim spotkaniu wziêli udzia³ biskupi i
teolodzy z Koœcio³ów prawos³awnych i orientalnych, jak równie¿ z Koœcio³ów
luterañskich, reformowanych i unijnych – cz³onków WKEE. W charakterze go-
œcia by³ tak¿e obecny przedstawiciel Wspólnoty Koœcio³ów zwi¹zanych z dekla-
racj¹ z Porvoo. Wszystkie wymienione Koœcio³y nale¿¹ do KKE.

Podczas spotkania na Krecie przedmiotem dyskusji by³o studium „Koœció³ Jezu-
sa Chrystusa”, przyjête na IV Zgromadzeniu Ogólnym WKEE w 1994 r. Natomiast
obecna konsultacja s³u¿y³a prezentacji i dyskusji nad eklezjologi¹ prawos³awn¹.
G³ówny referat na temat „Jeden Koœció³ i jego jednoœæ. Aspekty z perspektywy teo-
logii prawos³awnej” wyg³osi³ prof. dr Grigorios Larentzakis z Grazu. Prof. dr Chri-
stoph Markschies z Berlina da³ odpowiedŸ w koreferacie i skomentowa³ perspekty-
wê prawos³awn¹ z punktu widzenia teologii reformatorskiej.
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Nad referatami odby³a siê szczegó³owa dyskusja. Tradycja Ojców Koœcio³a
staro¿ytnego i wypowiedzi Soboru w Konstantynopolu (381) o charakterze wy-
znania wiary okaza³y siê owocnym potencja³em ekumenicznym dla obu stron.
Zdano sobie jednak sprawê, ¿e wspólne pojêcia s¹ wype³niane czêsto inn¹ treœci¹
i inaczej interpretowane. Sta³e zadanie ekumeniczne polega na sygnalizowaniu
nieporozumieñ i eksponowaniu ró¿nic. Charakterystyczny przyk³ad pojawi³ siê
przy omawianiu kwestii, czy prawos³awne stosowanie pojêcie mysterion w odnie-
sieniu do rzeczywistoœci Koœcio³a wyra¿a to samo co reformatorskie rozró¿nienie
fundamentu i kszta³tu Koœcio³a.

Wypowiadano siê krytycznie na temat ekskluzywizmu, wed³ug którego poza
danym Koœcio³em nie ma prawdy i zbawienia. Zarówno z punktu widzenia sote-
riologii jak te¿ eklezjologii nie da siê po prostu rozró¿niaæ pomiêdzy „wewn¹trz”
i ”na zewn¹trz”. Wi¹¿e siê z tym nowe rozumienie herezji i schizmy. Ludzie nie
mog¹ ustalaæ z w³asnej perspektywy granic zbawienia. Istniej¹ce problemy trzeba
traktowaæ jako wspólne trudnoœci w Koœciele Jezusa Chrystusa, które domagaj¹
siê wysuwania na pierwszy plan i lepszego uœwiadamiania nie tego co dzieli, lecz
tego co wspólne.

W trakcie dyskusji wykrystalizowa³o siê nastêpuj¹ce wspólne stanowisko:
eklezjologia mo¿e byæ odpowiednio rozwa¿ana tylko w kompleksowym kontek-
œcie nauki o Trójcy Œwiêtej, chrystologii, pneumatologii, soteriologii i teologicz-
nej antropologii; zaniedbanie jednej z tych perspektyw prowadzi nieod³¹cznie do
uproszczeñ. Koœció³ powszechny sk³ada siê nie z wymagaj¹cych uzupe³nienia
Koœcio³ów partykularnych, lecz egzystuje jako wspólnota równowartoœciowych
Koœcio³ów lokalnych bez istotowego okreœlenia ich nadrzêdnoœci i podrzêdnoœci.
Koœció³ lokalny jest bowiem wyposa¿ony we wszystkie istotne cechy koœcielne,
które umo¿liwiaj¹ zbawienie ludzi. Idea mi³oœci, która wi¹¿e trzy osoby Trójcy
Œwiêtej i w której siê wzajemnie przenikaj¹ (perichoreza), stanowi wa¿ny impuls
dla zrozumienia koœcielnej jednoœci.

Zgoda istnieje co do fundamentalnego znaczenia czterech zasadniczych
atrybutów jednoœci, œwiêtoœci, katolickoœci i apostolskoœci Koœcio³a. Oczywi-
œcie ujawni³y siê ró¿nice przy interpretacji poszczególnych atrybutów i ich do-
pasowania do doœwiadczanego kszta³tu Koœcio³a. D³u¿sz¹ debatê wywo³a³a
œwiêtoœæ Koœcio³a, zw³aszcza na tle reformatorskiego ujêcia, ¿e Koœció³ jako
lud Bo¿y mo¿e byæ nazywany tak¿e grzesznikiem. W prawos³awnym rozu-
mieniu Koœció³ jako Cia³o Chrystusa nie mo¿e grzeszyæ. Zasadnicza zbie¿noœæ
pogl¹dów zaznaczy³a siê w pogl¹dzie, ze œwiêtoœæ Koœcio³a jest darem Boga
dla ludzi, którzy w ka¿dym nabo¿eñstwie wyznaj¹ swoje winy. Dla Koœcio³ów
wyros³ych z Reformacji wyznanie œwiêtoœci Koœcio³a stanowi g³ówn¹ wypo-
wiedŸ, jednoczeœnie przez wskazanie na omylnoœæ i potrzebê przebaczenia
pragn¹ wyraziæ, ¿e Koœcio³a nie wolno uto¿samiaæ z eschatologicznym Króle-
stwem Bo¿ym.
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Jako przysz³e zadanie zalecono wyjaœnienie atrybutu apostolskoœci, a w szcze-
gólnoœci kwestii ró¿nych form sukcesji apostolskiej, relacji pomiêdzy Pismem
Œwiêtym a Tradycj¹, jak równie¿ autorytetu soborów starokoœcielnych. Równie¿
pytanie postawione na Krecie, jak dalece rozumienie jednoœci w ujêciu Konkordii
Leuenberskiej – mimo wielu wspólnie podnoszonych pozytywnych rysów, mo¿e
stanowiæ model jednoœci pomiêdzy Koœcio³ami Reformacji a Koœcio³em Prawo-
s³awnym – nie mog³o byæ bli¿ej rozwa¿ane i wymaga dalszych g³êbokich prze-
myœleñ. Przy tej okazji potrzebna by³aby debata nad znaczeniem sakramentów,
zw³aszcza Eucharystii.

Nabo¿eñstwa S³owa Bo¿ego i nieszpory stanowi³y wa¿ny element konsultacji,
która odbywa³a siê w bardzo konstruktywnej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy
ocenili j¹ jako dobry przyk³ad dialogu ekumenicznego, podczas którego obie stro-
ny pragn¹ wzajemnie siê zrozumieæ i rezygnuj¹ z chêci wzajemnego pouczania
siê. Wspólnie uczczono rocznicê przekazania Confessio Augustana 25 czerwca
1530 roku. Uczestniczki i uczestnicy zalecaj¹ Konferencji Koœcio³ów Europej-
skich i Wspólnocie Koœcio³ów Ewangelickich w Europie kontynuowanie dialogu.
Podczas dalszych rozmów nale¿a³oby tak¿e g³êbiej zastanowiæ siê nad tym, jak
wzmocniæ wspólne œwiadectwo i wspóln¹ s³u¿bê Koœcio³ów w zrastaj¹cej siê
Europie i jak rozmowy te mog¹ wyjœæ na po¿ytek ¿yciu uczestnicz¹cym w nich
Koœcio³ów.

Konsultacja z anglikanami
(komunikat)

W dniach od 22 do 24 paŸdziernika odby³a siê na Liebfrauenbergu w Alzacji
(Francja) konsultacja, któr¹ zorganizowa³y wspólnie Wspólnota Koœcio³ów
Ewangelickich w Europie – Leuenberska Wspólnota Koœcio³ów – oraz Koœció³
Anglii wraz z przedstawicielami Koœcio³ów anglikañskich Irlandii, Walii i Szko-
cji. W konsultacji wziêli udzia³ obserwatorzy grupy kontaktowej Porvoo, Koœcio-
³a Starokatolickiego, Koœcio³a Rzymskokatolickiego, Konferencji Koœcio³ów Eu-
ropejskich i Instytutu Badañ Ekumenicznych w Strasburgu. Odby³a siê ona pod
wspólnym przewodnictwem Johna Hinda, biskupa Chichester, i dr. Hansa Chri-
stiana Knutha, biskupa Szlezwiku.

Konsultacja charakteryzowa³a siê tematyczn¹ koncentracj¹ i intensywn¹ dys-
kusj¹. Rozmowy skupi³y siê na interpretacji dwóch dokumentów: studium ekle-
zjologicznego „Koœció³ Jezusa Chrystusa”, przyjêtego w 1994 r. przez Zgroma-
dzenie Ogólne WKEE i na raporcie Komisji do spraw Doktryny Koœcio³a Anglii
z 1938 roku, który zosta³ przedstawiony jako materia³ pogl¹dowy anglikañskiego
podejœcia do eklezjologii. Wyszczególniono wiele punktów wspólnego rozumie-
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nia Koœcio³a. Nale¿¹ do nich: rozumienie Koœcio³a jako tworu trójjedynego Boga
przez Jego zbawcze dzia³anie w Chrystusie, nauka o usprawiedliwieniu przez
wiarê, wizja Koœcio³a jako rzeczywistoœci zarówno boskiej jak i ludzkiej, znacze-
nie S³owa i Sakramentu jako znamion prawdziwego Koœcio³a, któremu s³u¿y
urz¹d z mocy ordynacji, wzajemna relacja pomiêdzy tym urzêdem szczególnym
a powszechnym kap³añstwem wszystkich ochrzczonych, eschatologiczna per-
spektywa naszej wspólnej nadziei na ostateczne spe³nienie Królestwa Bo¿ego, jak
równie¿ zobowi¹zanie zaanga¿owania siê w ewangelizacjê i w pracê na rzecz
sprawiedliwoœci i pokoju jako naszego wspólnego zadania i naszej wspólnej misji
w dzisiejszej Europie. Rozmowy pozwoli³y ustaliæ znacz¹cy wspólny fundament,
lecz dostrze¿ono te¿ wspólne problemy, z którymi spotykamy siê w ¿yciu w³a-
snych tradycji koœcielnych jak te¿ w relacjach pomiêdzy tymi tradycjami. Nale¿¹
do nich: stosunek rozumienia Koœcio³a jako przedmiotu wiary, jak j¹ wyra¿a Ni-
cejskie wyznanie wiary, do konkretnych kwestii dotycz¹cych ustroju koœcielnego,
jak równie¿ kwestia sposobu sprawowania nadzoru w Koœciele. Z dyskusji na te-
mat historycznego episkopatu jako wyrazu eklezjologicznego znaczenia duszpa-
sterstwa i osobistego nadzoru wynik³y wzajemne pytania dotycz¹ce sprawowania
autorytetu we wspólnym ¿yciu Koœcio³a.

Zaproponowano, ¿eby na zaproszenie Instytutu Badañ Ekumenicznych
w Strasburgu zorganizowaæ dalsz¹ mniejsz¹ konsultacjê miêdzy WKEE, Koœcio-
³ami anglikañskimi z Wielkiej Brytanii i Irlandii i przedstawicielami grupy kon-
taktowej Porvoo, która zajê³aby siê centralnymi kwestiami eklezjologicznymi
podniesionymi w rozmowach. Poza tym postanowiono wymieniæ dokumenty do-
tycz¹ce kwestii eklezjologicznych i zaleciæ ka¿dej stronie zaproszenie obserwato-
rów na dyskusje dotycz¹ce kwestii eklezjologicznych.

Z Polski w obradach uczestniczy³ prof. Karol Karski z Koœcio³a Ewangelicko-
Augsburskiego.

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego

Komitet Wykonawczy WKEE podczas swojego posiedzenia w Utrechcie (Ho-
landia) w dniach od 24-26 lutego 2005 r., ustali³ temat VI Zgromadzenia Ogólne-
go. Brzmi on: „Kszta³towanie wspólnoty – ewangelicki profil w Europie”. Zgro-
madzenie odbêdzie siê w dniach 12-18 wrzeœnia 2006 r. w Budapeszcie. Oczeku-
je siê delegatów 104 Koœcio³ów cz³onkowskich.

Komitet Wykonawczy zaj¹³ siê równie¿ rozmowami, jakie w ostatnim okresie
czasu by³y prowadzone z innymi rodzinami wyznaniowymi. Z radoœci¹ przyjêto
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uchwa³ê Rady Europejskiej Federacji Baptystycznej, aprobuj¹c¹ wyniki dialogu
pomiêdzy EFB a WKEE i zalecaj¹c¹ je swoim Koœcio³om cz³onkowskim. Komi-
tet Wykonawczy postanowi³ zbadaæ mo¿liwoœæ „cz³onkostwa stowarzyszonego”
EFB. Dotychczas struktury WKEE takiej formy cz³onkostwa nie dopuszcza³y.

Z pozytywn¹ ocen¹ spotka³y siê tak¿e wyniki drugiej konsultacji pomiêdzy
WKEE i Koœcio³ami prawos³awnymi zrzeszonymi w Konferencji Koœcio³ów Eu-
ropejskich. Komitet Wykonawczy opowiedzia³ siê za zwo³aniem w 2006 r. trze-
ciej konsultacji, która zajê³aby siê praktycznymi kwestiami, na przyk³ad spraw¹
wzajemnego uznania sakramentu chrztu.

Przyjêto tak¿e do wiadomoœci wyniki rozmów z reprezentantami Koœcio³ów
anglikañskich z Wielkiej Brytanii i Irlandii.
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DIALOG MIÊDZY WSPÓLNOT¥
KOŒCIO£ÓW EWANGELICKICH W EUROPIE
A EUROPEJSK¥ FEDERACJ¥ BAPTYSTYCZN¥

Wprowadzenie

Przedk³adamy niniejszym wyniki dialogu, który by³ prowadzony w latach
2002 do 2004 miêdzy przedstawicielami Europejskiej Federacji Baptystycznej
(EFB) i Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie – Leuenberskiej Wspól-
noty Koœcio³ów (WKEE). Wyniki te nie maj¹ rangi oficjalnego dokumentu, gdy¿
zadaniem naszych delegatów nie by³o wypracowanie wi¹¿¹cych porozumieñ dla
naszych wspólnot czy zwi¹zanych z nimi Koœcio³ów cz³onkowskich lub Unii kra-
jowych. S¹ jednak czymœ wiêcej ni¿ niewi¹¿¹cym tekstem ekspertów, gdy¿ dia-
logowi temu towarzyszy³o ¿yczenie obu naszych organizacji dojœcia do pog³êbionej
wspólnoty i kooperacji. My sygnatariusze, jako przewodnicz¹cy delegacji EFB
i WKEE wyra¿amy nadziejê, ¿e wynik dialogu mo¿e staæ siê podstaw¹ zacieœnienia
naszej wspólnoty na wielu p³aszczyznach. Chc¹c to podkreœliæ przedstawiamy naj-
pierw krótkie sprawozdanie z przebiegu dialogu i poprzedzaj¹cych go dzia³añ, po-
tem przedstawiamy najwa¿niejsze w¹tki treœciowe deklaracji koñcowej i wreszcie
formu³ujemy pewne wskazówki dotycz¹ce recepcji osi¹gniêtych wyników.

1. T³o i przebieg dialogu

Decyzja o przyst¹pieniu europejskich metodystów jako klasycznego Koœcio³a
wolnego do Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów zosta³a podjêta w 1994 a zreali-
zowana w 1997 r. Ju¿ na prze³omie 1999 i 2000 r. odby³a siê pierwsza runda dia-
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logu miêdzy Koœcio³ami leuenberskimi i baptystami. Dosz³o do niej wskutek
proœby Zwi¹zku Zborów Ewangelicko-Wolnokoœcielnych w RFN (BEFG) z listo-
pada 1996 r., skierowanej do Komitetu Wykonawczego Leuenberskiej Wspólnoty
Koœcio³ów (LWK) i dotycz¹cej podjêcia rozmów w sprawie ewentualnej wspó³-
pracy. Proœba BEFG by³a uzgodniona z EFB, a wiêc od samego pocz¹tku mia³a
na wzglêdzie p³aszczyznê ogólnoeuropejsk¹. W obu delegacjach, utworzonych po
akceptacji Komitetu Wykonawczego LWK w 1998 r., dominowali jednak teolo-
gowie z Niemiec.

Raport koñcowy tej pierwszej rundy dialogu, przyjêty w lutym 2000 r.1 , zain-
teresowanie wspólnot baptystycznych rozmowami uzasadnia³ tym, ¿e w jedno-
cz¹cej siê Europie nie chc¹ staæ z boku, lecz przez pog³êbion¹ wspólnotê z Ko-
œcio³ami ewangelickimi zrzeszonymi w Leuenberskiej Wspólnocie Koœcio³ów
pragn¹ daæ znak pojednania. Wa¿ne by³o stwierdzenie, ¿e wstêpnym d¹¿eniem
jest „wi¹¿¹ca kooperacja”, ale jako cel dalszy wymieniono tak¿e „cz³onkostwo
w Leuenberskiej Wspólnocie Koœcio³ów”.

Pierwsza runda dialogu miêdzy EFB a LWK nawi¹za³a do modelu Konkordii
leuenberskiej, podkreœlaj¹c z jednej strony wspólne aspekty w rozumieniu Ewan-
gelii (nr I.2), z drugiej zaœ poœwiêcaj¹c szczególn¹ uwagê potêpieniom z okresu
Reformacji (II.2). W obu punktach zdo³ano stwierdziæ konwergencje, ale nie osi¹-
gniêto ostatecznych rezultatów. Przedstawiciele obu stron byli zgodni w tym, ¿e
istniej¹ce zgodnoœci stanowi¹ ju¿ teraz podstawê dla pog³êbionej kooperacji na
wielu p³aszczyznach. Poza tym nale¿a³o jednak pracowaæ teologicznie dalej nad
dotychczas dziel¹cymi kwestiami. Konkretnie raport koñcowy z roku 2000 po-
czyni³ trzy propozycje: zapocz¹tkowanie dialogu doktrynalnego na temat chrztu
miêdzy baptystami i Koœcio³ami leuenberskimi, umo¿liwienie wspó³pracy bapty-
stom w leuenberskich rozmowach doktrynalnych i wspieranie dialogu przez roz-
mowy na p³aszczyŸnie krajowej (IV).

Zalecenia te zosta³y przyjête bardzo pozytywnie przez obie strony. Rada Euro-
pejskiej Federacji Baptystycznej postanowi³a na posiedzeniu w Rydze (£otwa)
w 2000 r., ¿e EFB mo¿e podj¹æ dialog z LWK. Zgromadzenie Ogólne Leuenber-
skiej Wspólnoty Koœcio³ów w Belfaœcie w 2001 r. postanowi³o, ¿e z przedstawi-
cielami Unii baptystycznych Europy nale¿y podj¹æ dialog na temat chrztu, lecz
równie¿ na inne tematy, które „uchodz¹ za przeszkodê na drodze do wspólnoty
koœcielnej”2 . Poza tym Zgromadzenie Ogólne postanowi³o zwróciæ siê tak¿e do
EFB z zaproszeniem, aby do grup zajmuj¹cych siê dialogiem doktrynalnym dele-
gowa³a w³asnych przedstawicieli w charakterze wspó³pracuj¹cych obserwatorów.

1 Zamieszczony w: W. Hüfmeier, Ch.-R. Müller (red.), Versöhnte Verschiedenheit – der Auftrag der
evangelischen Kirchen in Europa. Texte der 5. Vollversammlung der Leuenberger Kirchengemeinschaft in
Belfast, 19.-25. Juni 2001, Frankfurt M. 2003, s. 281-292. Polski przek³ad tego dokumentu: SiDE 17 (2001)
nr 2 (48), s. 114-126.

2 Tam¿e, s. 126.
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Cieszymy siê, ¿e ju¿ od jesieni 2002 r. w obu grupach zajmuj¹cych siê dialogiem
doktrynalnym wspó³pracuje baptysta jako sta³y goœæ i ¿e w ten sposób ju¿ teraz
doznaje wsparcia teologiczna wymiana naszych wspólnot.

W grudniu 2001 r. Komitet Wykonawczy LWK ustali³ sk³ad delegacji do roz-
mów z baptystami. Biskup dr Martin Hein (Kassel) jako zastêpca cz³onka Komi-
tetu Wykonawczego zosta³ poproszony o objêcie funkcji przewodnicz¹cego.
Przedstawicielom EFB przewodniczy³ sekretarz generalny dr Theodor Angelov
(Sofia, Bu³garia).

Obie delegacje mog³y siê spotkaæ w paŸdzierniku 2002 r. na posiedzeniu w
Hamburgu, gdzie byliœmy goœæmi baptystycznego Dzie³a Diakonii. Praca koncen-
trowa³a siê tam na rozumieniu przez obie strony chrztu i jego podstawach nowote-
stamentowych. Wa¿ne by³o tak¿e wprowadzenie do leuenberskiego modelu wspól-
noty koœcielnej, gdy¿ stanowi³ on wa¿n¹ p³aszczyznê dla prowadzonych rozmów.

Drugie posiedzenie odby³o siê w czerwcu 2003 r. na zaproszenie Koœcio³a
Ewangelickiego Kurhessen-Waldeck w Hofgeismar. Tutaj z perspektywy obu tra-
dycji naœwietlono rozumienie chrztu a tak¿e rozumienie wiary i Koœcio³a. Na za-
koñczenie tego posiedzenia obie delegacje mia³y g³êbokie przeœwiadczenie, ¿e
nastêpnym razem bêd¹ w stanie przedstawiæ wspólny tekst. Komitetowi z³o¿one-
mu z szeœciu cz³onków powierzono przygotowanie projektu takiego tekstu. Mia³o
to miejsce podczas spotkania w Berlinie w grudniu 2003 r.

Przed³o¿ony projekt zosta³ szczegó³owo omówiony oraz czêœciowo gruntownie
przeredagowany w mieszanych ma³ych grupach i na plenum podczas posiedzenia
koñcowego, które mogliœmy odbyæ w dniach 23-25 stycznia 2004 r. w Miêdzynaro-
dowym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Pradze. Na zakoñczenie ob-
rad mieliœmy tekst, który zosta³ przyjêty jednomyœlnie przez wszystkich 18 obec-
nych delegatów. Jednoznaczny rezultat po relatywnie krótkim czasie odzwierciedla
wzrost zaufania i przyjazn¹ atmosferê miêdzy obu delegacjami. Przyczyni³y siê do
tego wspólna modlitwa i wspólne ws³uchiwanie siê w Pismo Œwiête, oba te elemen-
ty zajmowa³y znacz¹ce miejsce podczas wszystkich posiedzeñ.

2. G³ówne w¹tki naszego tekstu koñcowego

Dialog pomiêdzy EFB i WKEE nie wysuwa roszczenia, ¿e zdo³a³ rozwa¿yæ
w sposób kompletny teologiczne kwestie kontrowersyjne lub wyliczyæ wszystkie
elementy ró¿norodnych zgodnoœci w zakresie doktryny i praktyki. Uzupe³niaj¹co
wskazuje on na ró¿ne dalsze dialogi, szczególnie na teksty ostateczne dialogu
baptystyczno-reformowanego lub baptystyczno-luterañskiego na p³aszczyŸnie
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œwiatowej (z roku 1977 lub 1990)3 . Ale w kwestii zasadniczej, mo¿liwoœci
wspólnoty koœcielnej, chcia³by pójœæ krok do przodu.

Zamiar ten decyduje o strukturze i priorytetach naszego tekstu. W punkcie
pierwszym – analogicznie do Konkordii Leuenberskiej i Deklaracji w sprawie
wspólnoty koœcielnej z metodystami – trzeba by³o w sposób dobitny opisaæ zgod-
noœæ w rozumieniu Ewangelii. Jesteœmy wdziêczni za to, ¿e zasadniczo mog³o siê
to odbyæ przez zgodne przytoczenie odpowiednich akapitów Konkordii Leuen-
berskiej. Nie jako alternatywê, lecz jako uzupe³nienie dwa nastêpuj¹ce po sobie
akapity wyjaœniaj¹ biblijne umocowanie naszych wypowiedzi i zobowi¹zuj¹cy
charakter Ewangelii.

Wywody na temat chrztu w czêœci II dokumentu stanowi¹ poniek¹d j¹dro de-
klaracji. Zdajemy sobie sprawê, ¿e ta czêœæ wywo³a naj¿ywsz¹ dyskusjê, gdy¿
najbardziej wyraziœcie wykracza poza to, co osi¹gniêto w dotychczasowych do-
kumentach. S¹dzimy jednak, ¿e w³aœnie tutaj przez poszerzenie perspektywy
mo¿na przezwyciê¿yæ przeszkody, które czêsto wystêpuj¹ w relacjach miêdzy
Koœcio³ami baptystycznymi a innymi Koœcio³ami protestanckimi.

Czêœæ III dokumentu zajê³a siê dalszym krêgiem tematycznym, w którym we-
d³ug opinii wielu teologów znajduje siê g³êboka ró¿nica miêdzy baptystami a kla-
sycznymi Koœcio³ami wyros³ymi z Reformacji; chodzi o eklezjologiê. Mogliœmy
jednak stwierdziæ, ¿e domniemana bariera miêdzy czystym kongregacjonalizmem
baptystów a instytucjonalnym pojêciem Koœcio³a preferowanym przez Koœcio³y
zwi¹zane z WKEE ma wiêcej do czynienia z uprzedzeniami ni¿ z rzeczywisto-
œci¹. Wspólnie mogliœmy poczyniæ wypowiedzi na temat istoty i misji Koœcio³a,
w œwietle których ró¿nice w strukturze urzêdów nie jawi¹ siê jako czynnik dziel¹-
cy. Równie¿ w wizji jednoœci koœcielnej jako pojednanej w Chrystusie ró¿norod-
noœci mogliœmy odkryæ g³êbokie wspólne aspekty. W niektórych sformu³owa-
niach tego akapitu wykorzystaliœmy wyniki dialogu miêdzy Koœcio³em Luterañ-
skim Norwegii a Uni¹ Baptystyczn¹ Norwegii4 . W wielu miejscach mogliœmy
jednak sformu³owaæ jeszcze dalej id¹c¹ zgodnoœæ.

Zadanie ostatniej czêœci dokumentu polega³o na ocenie wyników trzech wcze-
œniejszych akapitów i zaproponowaniu konsekwencji. Gorzk¹ konstatacj¹ by³o
dla nas to, ¿e w chwili obecnej nie ma jeszcze warunków dla pe³nej wspólnoty
koœcielnej wed³ug rozumienia Konkordii Leuenberskiej. Jednak mo¿liwe sta³y siê
przysz³e kroki i wyraŸnie nale¿y je zaleciæ.

3 Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller
Gespräche auf Weltebene, H. Meyer i in. (red.), t. 1: 1931-1982, Paderborn-Frankfurt M. 1983, s. 102-122
(dialog baptystyczno-reformowany); t. 2: 1982-1990, Padeborn-Frankfurt 1992, s. 189-216 (dialog
baptystyczno-luterañski). Polski przek³ad ostatniego z wymienionych dokumentów: SiDE 12 (1996)
z. 2 (38), s. 73-100.

4 One Lord – One Faith – One Church. An Longing for One Baptism. The report from the bilateral
Dialogue between The Church of Norway and The Baptist Union of Norway 1984-1989, Oslo 2000, s. 33-38.
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Poniewa¿ jêzykiem roboczym dialogu by³ angielski, przeto wersja angielska
deklaracji koñcowej stanowi oficjaln¹ wersjê. Przek³ad niemiecki i francuski spo-
rz¹dzono póŸniej dla potrzeb Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE.

3. Recepcja

Obie delegacje przekazuj¹c raport koñcowy swoim gremiom koœcielnym wy-
pe³ni³y tymczasowo swoje zadanie. Dalsza procedura zale¿y teraz znowu od dys-
pozytorów.

Zarówno Komitet Wykonawczy Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Euro-
pie jak te¿ Komitet Wykonawczy i Rada Europejskiej Federacji Baptystycznej
kaza³y siê informowaæ stale na bie¿¹co o prowadzonych rozmowach i ze swej
strony informowa³y delegacje o swoich oczekiwaniach.

Komitet Wykonawczy EFB na posiedzeniu w dniach 1-4 kwietnia 2004 r.
w Erewanie podj¹³ nastêpuj¹c¹ uchwa³ê:

„Prosi siê Unie cz³onkowskie, aby na posiedzeniu Rady EFB we wrzeœniu
2004 r. podziêkowa³y obu delegacjom za raport i zachêci³y Unie (zw³aszcza te,
które w swoich krajach maj¹ godn¹ uwagi liczbê Koœcio³ów cz³onkowskich
WKEE) do podjêcia dyskusji.

Rada EFB zachêca Unie cz³onkowskie, które tego pragn¹, do podjêcia dwu-
stronnych rozmów z Koœcio³ami cz³onkowskimi WKEE w swoich krajach, przy
czym za punkt wyjœcia winny przyj¹æ ten raport i zorientowaæ siê, czy œciœlejsza
wspólnota jest mo¿liwa.

W œwiadomoœci, ¿e pe³na wspólnota koœcielna nie jest mo¿liwa w chwili obec-
nej, EFB pragnie mimo to kontynuowaæ dobre relacje, które rozpoczêliœmy
z WKEE, i wspó³pracowaæ w dziedzinach, które sprzyjaj¹ zamiarom obu stron
a polegaj¹cym na wype³nianiu misji Bo¿ej we wspó³czesnej Europie”.

Komitet Wykonawczy WKEE na posiedzeniu w Spirze w dniach 23-25 kwiet-
nia podj¹³ podobnie brzmi¹c¹ uchwa³ê:

„Komitet Wykonawczy dziêkuje delegacji WKEE, a w sposób szczególny jej
przewodnicz¹cemu biskupowi dr. Heinowi, za owocne rozmowy z Europejsk¹
Federacj¹ Baptystyczn¹. Deklaracjê koñcow¹ „Pocz¹tek ¿ycia chrzeœcijañskiego i
istota Koœcio³a” traktuje jako wa¿ny krok na drodze do pog³êbionej wspólnoty
pomiêdzy Koœcio³ami WKEE i EFB. Zachêca Koœcio³y cz³onkowskie do dwu-
stronnych dialogów z Uniami baptystycznymi na swoim terenie i prosi je do zajê-
cia stanowiska. Na Zgromadzeniu Ogólnym w 2006 r. zostan¹ przedyskutowane
dalsze kroki”.
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W tym duchu przedk³adamy Uniom cz³onkowskim EFB, Koœcio³om cz³on-
kowskim WKEE i ponadto wszystkim zainteresowanym chrzeœcijanom ten koñ-
cowy raport. Mamy nadziejê, ¿e wypowiedzi teologiczne zostan¹ uwa¿nie prze-
studiowane i ¿e zalecenia praktyczne zostan¹ zrealizowane tam, gdzie jest to
mo¿liwe.

 W imieniu obu delegacji:

         dr Theodor Angelov (Sofia) dr Martin Hein (Kassel)
           sekretarz generalny EFB biskup Koœcio³a Ewangelickiego
                                                      w Kurhessen-Waldeck, z-ca cz³onka

                                           Komitetu Wykonawczego WKEE

DOKUMENT

„Pocz¹tek ¿ycia chrzeœcijañskiego i istota Koœcio³a”
Wyniki dialogu miêdzy EFB a WKEE

Czêœæ pierwsza

Ewangelia

1. Potwierdzamy wypowiedŸ o Ewangelii, o której mówi Konkordia miêdzy Ko-
œcio³ami wyros³ymi na gruncie Reformacji w Europie (Konkordia leuenber-
ska), jako obustronnie akceptowane rozumienie Ewangelii: „Ewangelia to po-
selstwo o Jezusie Chrystusie, zbawieniu œwiata, wype³nieniu obietnicy danej
ludowi Starego Przymierza.
a) W³aœciwe rozumienie Ewangelii ojcowie Reformacji wyrazili w nauce

o usprawiedliwieniu.
b) Poselstwo to uznaje Jezusa Chrystusa za Tego, w którym Bóg sta³ siê cz³o-

wiekiem i przez którego zwi¹za³ siê z cz³owiekiem; za Tego, który, ukrzy-
¿owany i zmartwychwsta³y, wzi¹³ na siebie s¹d Bo¿y i w ten sposób objawi³
mi³oœæ Boga do grzeszników; oraz za Tego, który przybywa jako Sêdzia i
Zbawiciel, a¿eby prowadziæ œwiat a¿ do samego koñca.
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c) Bóg w swoim S³owie, przez Ducha Œwiêtego, wzywa wszystkich ludzi do
skruchy i wiary, a grzesznikowi, który uwierzy, zapewnia swoj¹ sprawiedli-
woœæ w Jezusie Chrystusie. Ktokolwiek zaufa Ewangelii, jest w oczach
Boga usprawiedliwiony ze wzglêdu na Jezusa Chrystusa i wolny od oskar-
¿eñ Zakonu. Ka¿dego dnia, doœwiadczaj¹c skruchy i przemiany, wraz z ca³¹
wspólnot¹ wielbi Boga i s³u¿y innym, zachowuj¹c pewnoœæ, ¿e Bóg ustano-
wi pe³niê swojego Królestwa. W ten sposób Bóg stwarza nowe ¿ycie i po-
œród tego œwiata sieje ziarno nowej ludzkoœci.

d) Poselstwo to sprawia, ¿e chrzeœcijanie, jako ludzie wolni, mog¹ pe³niæ odpo-
wiedzialn¹ s³u¿bê w œwiecie i s¹ gotowi ponosiæ dla niej cierpienia. Wiedz¹
bowiem, ¿e wola Boga, jako nakaz i wspomo¿enie, ogarnia ca³y œwiat. Broni¹
ziemskiej sprawiedliwoœci i pokoju miêdzy ludŸmi i narodami. W tym celu
musz¹ wraz z innymi ludŸmi szukaæ rozs¹dnych i stosownych rozwi¹zañ oraz
mieæ swój udzia³ w ich w³aœciwym zastosowaniu. Czyni¹ to w przeœwiadcze-
niu, ¿e Bóg utrzymuje œwiat, oraz w poczuciu odpowiedzialnoœci przed Nim.

e) Tak rozumiej¹c Ewangeliê, trzymamy siê symboli starokoœcielnych oraz po-
twierdzamy wspólne przeœwiadczenie wyra¿one w reformacyjnych wyzna-
niach wiary, ¿e rdzeniem Pisma Œwiêtego jest jedyne zbawcze poœrednictwo
Jezusa Chrystusa, a poselstwo o usprawiedliwieniu, jako poselstwo o wol-
nej ³asce Boga, stanowi probierz ca³ego zwiastowania Koœcio³a”.

(Czêœæ II [Wspólne rozumienie Ewangelii], art. 7-12 Konkordii miêdzy Ko-
œcio³ami wyros³ymi na gruncie Reformacji w Europie [Konkordii leuenberskiej]

2. Ewangelia, zwiastowana przez pisma Starego i Nowego Testamentu oraz poœwiad-
czona przez Koœció³, jest jedynym w swoim rodzaju zaproszeniem Boga do
uczestnictwa w Jego mi³oœci, która przez Ducha Œwiêtego objawi³a siê w Jezusie
Chrystusie. Ewangelia Jezusa Chrystusa nadaje mocy mi³oœci Boga, prowadz¹c
nas od grzechu do wiary w chêtnie spe³nianej pokucie i pos³uszeñstwie wobec
woli Bo¿ej. Treœæ Ewangelii mo¿na opisaæ jako dzia³anie Boga wobec ludzi: On
ich ratuje z ³aski przez wiarê (Ef 2,5; Rz 10,9); usprawiedliwia w sposób bezwa-
runkowy (Rz 3,21-24); przyjmuje do wspólnoty z sob¹ (£k 14,21-23; 15, 22-24);
uzdrawia, przebaczaj¹c im grzechy (Hbr 9,13n; 10,14); odnawia na obraz Chrystu-
sa (Kol 3,10; 2 Kor 3,18), ¿eby mogli prowadziæ nowe ¿ycie (Rz 6,4).

3. W pos³uszeñstwie wobec woli Bo¿ej i kieruj¹c siê misj¹ wype³nienia mandatu
Jezusa Chrystusa, Koœció³ jest zobowi¹zany do zwiastowania Ewangelii przez:
a) dzielenie siê S³owem Bo¿ym, zw³aszcza poselstwem o usprawiedliwieniu i

uœwiêceniu „bezbo¿nych” (Rz 4,5; 5,6; 1 Kor 1,30);
b) chrzest w imieniu Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego (Mt 28,19);
c) uroczystoœæ Wieczerzy Pañskiej (1 Kor 11,23-26);
d) naœladowanie Chrystusa i zgodne ¿ycie (J 17,20-23).
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Czêœæ druga

Wiara chrzeœcijañska i chrzest

W wydarzeniu chrztu osoby ludzkiej Koœció³ chrzeœcijañski celebruje nie-
z³omn¹ obietnicê, ¿e Bóg pragnie spotykaæ siê z nami bezbo¿nymi ludŸmi, prze-
zwyciê¿aæ nasz¹ bezbo¿noœæ oraz wspó³¿yæ z nami tutaj i w wiecznoœci.
W chrzcie zatem dochodzi do spotkania pomiêdzy mi³oœci¹ Boga i ludzk¹ odpo-
wiedzi¹ w wierze. Chrzest jednoczy osobê chrzczon¹ z chrzcz¹c¹ wspólnot¹
i wszystkimi chrzeœcijanami w taki sposób, ¿e wszyscy oni egzystuj¹ jako jeden
Koœció³ Jezusa Chrystusa. Chrzest jako ”wiêŸ jednoœci” pomiêdzy chrzeœcijanami
wskazuje na Jezusa Chrystusa jako jej fundament, który jest mocniejszy i wytrzy-
malszy ni¿ wszystkie podzia³y w ³onie chrzeœcijañstwa. Dlatego Koœcio³y uznaj¹
ka¿dy chrzest udzielony zgodnie z Ewangeli¹ i ciesz¹ siê z powodu ka¿dego cz³o-
wieka, który daje siê ochrzciæ.
1. Wiara pochodzi ze zwiastowania Ewangelii i staje siê mo¿liwa dziêki Duchowi

Œwiêtemu (Rz 10,14-17; Ga 3,1-5). Dlatego nie jest ona rezultatem poprzedza-
j¹cej decyzji ludzkiej, lecz zaufaniem w Bogu, który spotyka nas jako ludzi
bezbo¿nych. Na tej drodze wiara ukazuje siê jako ¿ycie przepe³nione ocho-
czym naœladowaniem [Chrystusa] lub jako pos³uszeñstwo (Rz 1,5).
Uznajemy ju¿ istniej¹ce wspólne rozumienie, które zosta³o osi¹gniête we
wczeœniejszych dialogach miêdzy baptystami a innymi Koœcio³ami ewangelic-
kimi. Powo³uj¹c siê na wyniki dialogu miêdzy Œwiatowym Zwi¹zkiem Bapty-
stycznym z Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ z 1990 r. (czêœæ II, p. 1: Problem),
potwierdzamy ponownie:
„Luteranie i baptyœci maj¹ w ogólnych zarysach takie samo rozumienie wiary
i naœladowania. Podczas naszych rozmów okaza³o siê, ¿e wystêpuj¹ce po obu
stronach tradycyjne przekonania i obawy nie dotycz¹ j¹dra sprawy, lecz sygna-
lizuj¹ tylko niebezpieczeñstwo jednostronnej interpretacji, które pojawi³o siê
w procesie rozwoju tradycji.
Jedni i drudzy uwa¿aj¹ wiarê za stosown¹ odpowiedŸ na ³askawe zaproszenie
Boga. Wiara jest zarazem odnawiaj¹cym ¿ycie wydarzeniem i trwaj¹cym przez
cale ¿ycie procesem. Jest ona pe³nym i ufnym zobowi¹zaniem wobec Boga,
zobowi¹zaniem prze¿ywanym jako naœladowanie”.
Baptyœci mogliby poœwiêcaæ wiêcej uwagi wierze jako darowi Boga. Inni prote-
stanci mogliby nie zapominaæ, ¿e Bo¿y dar wiary domaga siê koniecznie odpo-
wiedzi ludzkiej i umo¿liwia odnowione ¿ycie. Wiara jawiæ siê bêdzie zawsze za-
razem jako ³askawy dar Boga i jako dzia³anie indywidualnego chrzeœcijanina.

2. Dar trójjedynego Boga, otrzymany w wierze, jest uczestnictwem Boga
w ¿yciu ludzi, których stworzy³ i zaakceptowa³, i darem uczestnictwa w Jego
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w³asnym ¿yciu wiecznym. Przez takie uczestnictwo Bo¿a mi³oœæ staje siê rze-
czywistoœci¹, której mo¿na doœwiadczyæ. T¹ rzeczywistoœci¹ jest Bo¿e „tak”,
które sta³o siê wydarzeniem w Jezusie Chrystusie (2 Kor 1,19n). W wierze w
Jezusa Chrystusa grzeszny cz³owiek doœwiadcza i akceptuje stwórcz¹ i jedna-
j¹c¹ mi³oœæ trójjedynego Boga, wypowiada pod jej adresem swoje w³asne
„tak”, staj¹c siê poniek¹d uczestnikiem dziejów tej mi³oœci: wierz¹cy nabywaj¹
pewnoœæ, ¿e nic nie mo¿e ich od³¹czyæ od mi³oœci Boga, która jest obecna w Je-
zusie Chrystusie, naszym Panu (Rz 8,38n). W chrzcie w imieniu trójjedynego
Boga Koœció³ chrzeœcijañski œwiêtuje zwyciêstwo mi³oœci Boga nad bezbo¿no-
œci¹ cz³owieka i nad wszystkimi mocami zepsucia, które pojawi³y siê w œwiecie
z powodu naszej niewiary, naszego braku mi³oœci i nadziei: „Œmieræ zosta³a po-
ch³oniêta przez zwyciêstwo ...Bogu natomiast niech bêd¹ dziêki za to, ¿e daje
nam zwyciêstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15,54nn). Dlate-
go chrzest jest tak¿e miejscem, gdzie ludzie we wierze mog¹ powiedzieæ Bogu
„tak”, Bogu, który ju¿ ich zaakceptowa³ w zwyciêstwie mi³oœci.

3. Trójjedyny Bóg poœwiadcza przyjmuj¹cemu chrzest, ¿e przez Ewangeliê otrzy-
ma³ udzia³ w historii Jezusa Chrystusa: w Jego ziemskim ¿yciu, œmierci
i zmartwychwstaniu. Przyjmuj¹cy chrzest zostaje naznaczony przez Boga
w tym akcie pieczêci¹ prawdy Ewangelii, w któr¹ wierz¹ chrzeœcijanie (2 Kor
1,21n; Ef 1,13n). W ten sposób chrzest jest znakiem i centralnym wydarzeniem
inicjacji lub pocz¹tkiem ¿ycia chrzeœcijañskiego, jednak nie ca³ym pocz¹tkiem.
Inicjacja nie jest pe³na, jeœli chrztowi nie towarzyszy pokuta i pierwszy „po-
karm” chrzeœcijañski (katecheza) a¿ do osi¹gniêcia punktu, w którym cz³owiek
mo¿e powiedzieæ Bogu swoje w³asne dziêkczynne „tak”, w którym zostaje zo-
bowi¹zany do s³u¿by w œwiecie i uczestniczy po raz pierwszy w Wieczerzy Pañ-
skiej. Przez ca³y ten proces inicjacji, którego ogniskow¹ jest chrzest, uczeñ
chrzeœcijañski zaczyna przynale¿eæ nieodwo³alnie do Jezusa Chrystusa i do wol-
noœci dzieci Bo¿ych osi¹gniêtej dziêki Jego œmierci i zmartwychwstaniu. Zanu-
rzony w œmieræ Jezusa Chrystusa (Rz 6,3) podleg³y grzechowi stary cz³owiek z
Nim zosta³ ukrzy¿owany i pogrzebany i w³aœnie przez to „jest wolny od grze-
chu” (Rz 6,6n). W tej wolnoœci, uwalniaj¹cej od grzesznej przesz³oœci i jej kon-
sekwencji, otwarta jest dla ochrzczonego przysz³oœæ, ¿eby wiód³ ¿ycie z Bogiem
(Rz 6,1n) i we wspólnocie wierz¹cych jako cz³onek Cia³a Chrystusowego. Ten
proces inicjacji mo¿e trwaæ krótko, ale mo¿e byæ równie¿ rozci¹gniêty w czasie.
Dziêki niemu zostaje siê przyjêtym do Koœcio³a, który cieszy siê z tego, ¿e cz³o-
wiek mo¿e i chce spotkaæ siê z Bogiem i ¿e we wspólnocie wierz¹cych mo¿e i
chce ju¿ teraz wspó³¿yæ i wiecznie pozostawaæ z Bogiem.

4. Chrzest nie mo¿e byæ powtórzony dlatego, poniewa¿ Bóg, który kocha swoje
stworzenia, wi¹¿e siê w chrzcie raz na zawsze z grzesznikami przez swoj¹
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³askê usprawiedliwiaj¹c¹, i poniewa¿ ochrzczeni wi¹¿¹ siê w nim w sposób
nieodwo³alny z Bo¿¹ ³ask¹. Dla ochrzczonych jedyne w swoim rodzaju wyda-
rzenie chrztu ma tak fundamentalne znaczenie, ¿e ¿ycie chrzeœcijañskie mo¿na
okreœliæ tak¿e jako nieustanny „powrót do chrztu”, który liturgicznie mo¿e
znaleŸæ swój wyraz w specjalnych „celebracjach upamiêtniaj¹cych chrzest”.

5. W chrzcie Koœció³ celebruje ³askê Bo¿¹, przez któr¹ grzesznik zostaje uspra-
wiedliwiony i odrodzony do nowego ¿ycia w wolnoœci wiary i ofiarnej mi³o-
œci. Dla osoby przyjmuj¹cej chrzest oznacza on dlatego fundamentalny zwrot
w ¿yciu: w miejsce rujnuj¹cego ¿ycie samozawinionego braku relacji wkracza
charakteryzuj¹ce siê bogactwem relacji ¿ycie z Bogiem i z wszystkimi Jego
stworzeniami. Na podstawie chrztu ochrzczony przejmuje osobist¹ odpowie-
dzialnoœæ za bogate w relacje ¿ycie we wspólnocie wierz¹cych zgodne z bo-
gactwem relacji Boga; jest to ¿ycie pok³adaj¹ce ufnoœæ w Bogu, charakteryzu-
j¹ce siê mi³oœci¹ do Boga i bliŸnich, ¿ycie w nadziei na spe³nienie wszystkich
dzie³ Bo¿ych. Równie¿ ca³y Koœció³ ponosi odpowiedzialnoœæ za przyjmuj¹-
cych chrzest: musi im umo¿liwiæ prowadzenie ¿ycia uczniów Chrystusa.

6. Koœció³ zwiastuje i chrzci z polecenia wskrzeszonego z umar³ych Jezusa Chry-
stusa (Mt 28,18-20) i czyni¹c tak uczestniczy w autorytecie Ukrzy¿owanego
wywy¿szonego ku Bogu Ojcu. Chrystus na pocz¹tku swojej dzia³alnoœci jako
zwiastun królestwa Bo¿ego da³ siê sam ochrzciæ i zaœwiadczy³ przez to swoj¹
solidarnoœæ z grzesznikami. Podczas gdy Jan Chrzciciel chrzci³ „wod¹ ku upa-
miêtaniu”, chrzest sprawowany w imieniu Jezusa Chrystusa odbywa siê nie
tylko wod¹, lecz „Duchem Œwiêtym i ogniem” (Mt 3,11). Kiedy s³owo Ewan-
gelii, które usprawiedliwia grzeszników, ³¹czy siê z symbolicznym aktem
chrztu wod¹, akt ten staje siê „sakramentem”, który przedstawia œmieræ starego
cz³owieka i ¿ycie osoby ochrzczonej oczyszczonej z jej grzechów; Bóg za po-
œrednictwem tego aktu stwarza tê rzeczywistoœæ. W tym sensie wyznania
chrzeœcijañskie potwierdzaj¹ s³owa Augustyna: accedit verbum ad elementum
et fit sacramentum (S³owo dodane do elementu sprawia, ¿e powstaje sakra-
ment).

7. Chrzest poœwiadcza i przekazuje pe³ne mi³oœci samoudzielanie siê Boga, które
dokona³o siê w historii Jezusa Chrystusa, by³o proklamowane w S³owie zwia-
stowania i jest obiecane ka¿demu cz³owiekowi. Czyni on to w tym celu, ¿eby
ochrzczeni w sposób nieodwo³alny czuli siê z sob¹ zwi¹zani jako wspólnota
wierz¹cych. W ten sposób chrzest jest „wêz³em jednoœci” okreœlaj¹cym ¿ycie
chrzeœcijañskie i jednocz¹cym wszystkich ochrzczonych w jednym Koœciele
Jezusa Chrystusa. Wspólnie z innymi oznakami jednoœci, które wymienia List
do Efezjan 4,3-8, chrzest ma fundamentalne znaczenie ekumeniczne. Zobo-
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wi¹zuje podzielony Koœció³ do porozumienia odzwierciedlaj¹cego jednoœæ
Cia³a Chrystusa.
Jednoœæ ta opiera siê na zbawczym cierpieniu i œmierci Chrystusa, w której
maj¹ udzia³ wszyscy chrzeœcijanie. To cierpienie i ta œmieræ w Ewangelii wg
Marka s¹ zilustrowane obrazem chrztu, który sta³ siê udzia³em samego Chry-
stusa (Mk 10,38-39), kiedy dozna³ zanurzenia w ludzkie ¿ycie i œmieræ. Uni-
kalnoœæ tego „chrztu” polega na tym, ¿e w³aœnie dziêki niemu Chrystus
osi¹gn¹³ nasze zbawienie. Natomiast chrzest chrzeœcijan jest rozumiany w No-
wym Testamencie jako uczestniczenie w tym akcie; umieramy i zostajemy po-
grzebani w Chrystusie, „abyœmy tak, jak Chrystus zosta³ wskrzeszony z mar-
twych..., i my prowadzili nowe ¿ycie” (Rz 6,4). Ta ju¿ istniej¹ca jednoœæ rzuca
wyzwanie Koœcio³om, a¿eby wznios³y siê ponad swoje podzia³y i zbada³y,
w jakiej relacji ich ró¿ne formy chrztu wod¹ znajduj¹ siê wobec jedynego
„chrztu” Chrystusa, obejmuj¹cego Jego ¿ycie, œmieræ i zmartwychwstanie.

8. Jednoœæ osoby ochrzczonej z jednym Koœcio³em Chrystusa, nastêpuj¹ca w wy-
niku chrztu, oznacza konkretnie przynale¿noœæ do zboru, który go przeprowa-
dzi³ lub do Koœcio³a konfesyjnego, którego zbór ten jest cz³onkiem. Mimo to
podczas wstêpowania do innego zboru lub Koœcio³a konfesyjnego nie jest wy-
magany odnowiony chrzest, gdy¿ jest on czynnoœci¹ niepowtarzaln¹ (por. par.
4). Kwesti¹ sporn¹ mo¿e byæ jedynie wa¿noœæ chrztu, który ktoœ ju¿ przyj¹³.

9. W chrzcie osoby do niego przystêpuj¹ce potwierdzaj¹ wyznanie wiary Koœcio³a
(Rz 10,9n) i prosz¹ Boga wraz z towarzysz¹cym zborem o Ducha Œwiêtego i
dobre sumienie (1 P 3,21). Kto chrzci niemowlêta wierzy, ¿e stwarza przestrzeñ
dla wyznania wiary, podobnie jak ci, którzy chrzcz¹ wyznaj¹cych uczniów. Kto
chrzci niemowlêta podkreœla odpowiedzialnoœæ zboru, rodziców i rodziców
chrzestnych za wzrost w ¿yciu chrzeœcijañskim, które otwiera siê przed osob¹
przyjmuj¹c¹ chrzest. Jeœli inicjacja chrzeœcijañska jest rozumiana jako proces,
w którym chrzest stanowi tylko moment, wówczas niektórzy baptyœci s¹ w sta-
nie uznaæ chrzest niemowl¹t za wa¿ny element tego procesu, jeœli towarzyszyæ
mu bêdzie potem wiara wyznana osobiœcie przez ochrzczonego. Z kolei wielu
baptystów uzna inicjacjê innych chrzeœcijan w Chrystusie i Koœciele, i to nieza-
le¿nie od formy udzielonego im chrztu. Nie uznaj¹c chrztu niemowl¹t, zaapro-
buj¹ fakt, ¿e chrzeœcijanie ochrzczeni w niemowlêctwie zostaj¹ przyjêci do Cia³a
Chrystusa, jeœli w swoim ¿yciu dostrzegaj¹ jednego Ducha, jedno Cia³o, jedn¹
nadziejê i jedn¹ wiarê, której gwarantem jest Bóg (Ef 4,3-8).

10. Duch Bo¿y, udzielaj¹cy siê w zwiastowaniu Ewangelii i dlatego te¿ przez
chrzest, jednoczy osobê, która go przyjmuje z Chrystusem i intensyfikuje to
zjednoczenie. W chrzcie zbór wspólnie z osob¹ ochrzczon¹ uœwiadamia sobie,
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¿e w tym œwiecie nie mamy miasta trwa³ego, lecz poszukujemy przysz³ego
(Hbr 13,14). W tym sensie chrzest jest dla pielgrzymuj¹cego ludu Bo¿ego
„sakramentem wyjœcia”, który sprawia, ¿e oœrodkiem chrzeœcijañskiej drogi
¿ycia staje siê faza wyjœcia, tj. inicjacja. Eucharystia jawi siê w tym kontek-
œcie jako „sakrament aprowizacyjny w czasie wêdrówki”. Jako sakrament
wyjœcia chrzest uzasadnia misjê chrzeœcijanina w œwiecie i tym samym te¿
powszechne kap³añstwo wszystkich wierz¹cych, zgodnie z którym ka¿dy
wierz¹cy jest uprawniony i zobowi¹zany do udzielenia absolucji w imieniu
Boga cz³owiekowi wyznaj¹cemu swoje grzechy. Kap³añstwo oznacza tak¿e,
¿e Duch Œwiêty obdarza ka¿dego ochrzczonego darami Ducha (charyzmata-
mi) i wyposa¿a go dla s³u¿by w Koœciele i œwiecie. Jeœli ochrzczony jest
uczniem wyznaj¹cym, wówczas samo wydarzenie chrzcielne mo¿e byæ mo-
mentem przyjêcia tych darów i zobowi¹zania do s³u¿by.

11. Wszystkie chrzty, które wed³ug nakazu Jezusa Chrystusa (Mt 28,19) s¹
udzielane zgodnie z Ewangeli¹, ciesz¹ siê uznaniem naszych Koœcio³ów.
Chrzest zgodny z Ewangeli¹ oznacza przynajmniej, ¿e jest udzielany w imiê
Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego w po³¹czeniu z symboliczn¹ czynnoœci¹ pola-
nia wod¹ lub zanurzenia w wodzie. Deklarujemy, ¿e Koœcio³y obu naszych
tradycji s¹ wezwane do dalszego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co
oznacza chrzest zgodny z Ewangeli¹ i jakie s¹ tego implikacje szczególnie
dla miejsca wiary ludzkiej w wydarzeniu chrzcielnym. Jednak niezale¿nie od
naszych teraŸniejszych ró¿nic w sprawie chrztu wod¹, uznanie faktu, ¿e
wszyscy chrzeœcijanie zostaj¹ „zanurzeni” w ¿ycie, œmieræ i zmartwychwsta-
nie Chrystusa, jest silnym wyrazem jednoœci Koœcio³a, która jest ju¿ dana w
Jezusie Chrystusie.

Czêœæ trzecia

Koœció³

1. Koœció³ jako dzie³o Bo¿e

Koœció³ chrzeœcijañski jest dzie³em trójjedynego Boga. Bóg za³o¿y³ Koœció³
w œwiecie, aby prowadziæ ludzi do wiary w ¿ywego Chrystusa i zachowaæ ich
w tej wierze przez Ducha Œwiêtego.

W biblijnym œwiadectwie o pierwszej chrzeœcijañskiej uroczystoœci penteko-
stalnej mo¿na dostrzec, jak kr¹g uczniów staje siê zborem chrzeœcijañskim,
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w którym jest zwiastowane S³owo, odbywaj¹ siê œwiête czynnoœci i urzeczywist-
nia siê ¿ycie zborowe. Wszystko to dzieje siê przez dzia³anie Ducha Œwiêtego.
Nowi cz³onkowie zostaj¹ przyjêci do zboru przez chrzest.

Jezus Chrystus jest fundamentem i pe³ni¹ Koœcio³a (1 Kor 3,11; Ef 1,22n;
4,15n). Dlatego Nowy Testament mówi o Koœciele jako Ciele Chrystusa
(1 Kor 12). Tak wiêc Jezus Chrystus jest miernikiem istoty i misji Koœcio³a. Tym
stwierdzeniem chcemy wyraziæ, ¿e Koœció³ jest tworem S³owa Bo¿ego, natomiast
sam z siebie jest niczym.

Wiara otrzymuje w Koœciele swój spo³eczny kszta³t. Zarówno w Dziejach
Apostolskich, jak równie¿ w listach Nowego Testamentu mo¿na zauwa¿yæ, jak
zbór nowotestamentowy rozwija z up³ywem czasu swoje formy organizacyjne
i struktury charakteryzuj¹ce siê bogat¹ ró¿norodnoœci¹. Koœció³ ma wymiar uni-
wersalny i staje siê widoczny zawsze w zborze lokalnym. Gdziekolwiek chrzeœci-
janie gromadz¹ siê „w Jego imieniu”, tam Cia³o Chrystusa manifestuje siê
w œwiecie w swojej pe³ni (Mt 18,20).

2. Koœció³ jako wspólnota œwiêtych

¯ycie Koœcio³a wyra¿a swoje bogactwo relacji we wspólnocie wierz¹cych,
którzy t¹ drog¹ maj¹ udzia³ w bogactwie relacji samego Boga (por. cz. II, p. 5).
Nowy Testament nazywa chrzeœcijan „œwiêtymi” (Dz 9,13.32; Rz 1,7; 1 Kor 1,2).
Tote¿ apostolskie wyznanie wiary mówi o Koœciele jako „spo³ecznoœci œwiêtych”.
To nie oznacza, ¿e Koœció³ i chrzeœcijanie s¹ œwiêci sami z siebie, lecz ¿e doznaj¹
uœwiêcenia wtedy, gdy pok³adaj¹ swoj¹ ufnoœæ w Jezusie Chrystusie. Koœció³
chrzeœcijañski, zbór, jest spo³ecznoœci¹ tych, którzy wierz¹ w Jezusa Chrystusa
(Dz 5,14; 1 Kor 1,21; Ef 1,1). Koœció³ ma dlatego zarówno wymiar lokalny jak
uniwersalny. Jeden œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³ manifestuje siê tam,
gdzie ludzie celebruj¹ mi³oœæ Bo¿¹ w nabo¿eñstwie, przyjmuj¹c w wierze Ewan-
geliê o Jezusie Chrystusie, gromadz¹c siê wokó³ S³owa, praktykuj¹c chrzest,
uczestnicz¹c w posi³ku Pana i wyznaj¹c w ten sposób swoj¹ wiarê przed Bogiem
i œwiatem.

Zarówno Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie jak równie¿ Euro-
pejska Federacja Baptystyczna podkreœlaj¹ kap³añstwo wszystkich wierz¹cych.
Poniewa¿ jednak Koœció³ jest Cia³em Chrystusa, w którym poszczególni cz³onko-
wie s¹ równouprawnieni, lecz maj¹ ró¿ne zadania, przeto na niektórych z nich,
zgodnie z otrzymanym darem, spoczywa szczególny obowi¹zek publicznego
zwiastowania, sprawowania sakramentów, diakonii, nauczania i pe³nienia innych
pos³ug (1 Kor 12).

Te szczególne pos³ugi nie s¹ sprzeczne z zasad¹ powszechnego kap³añstwa
wszystkich wierz¹cych. Chrystus jest tym, który powo³uje jednostki do sprawo-
wania tych pos³ug. Koœció³ potwierdza ich przydatnoœæ. Dlatego te¿ jest on
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zobowi¹zany do roztoczenia opieki i kontroli nad wszystkimi powo³anymi.
Odpowiedzialnoœæ tê mo¿na powierzyæ osobom wyznaczonym specjalnie
przez Koœció³.

3. Jednoœæ Koœcio³a

Poniewa¿ Koœció³ jest Cia³em Chrystusa, przeto On jest gwarantem jego jed-
noœci. Jednoœæ nie jest w zasadzie skutkiem lub wynikiem ludzkich poczynañ,
wysi³ków i starañ, lecz rezultatem wezwania Chrystusa, ¿eby gromadziæ siê w
Jego imieniu. Jednoœæ z góry dana jednego Koœcio³a Chrystusa mo¿e wprawdzie
ulec zaciemnieniu przez grzech, z³o i spory o prawdê, lecz nie mo¿na jej znisz-
czyæ. Dlatego jednoœci nie trzeba przywracaæ, nale¿y j¹ jedynie odkryæ. Jednoœci
Koœcio³a nie wolno rozpatrywaæ w kategoriach uniformizmu, polega ona bowiem
na odkryciu, ¿e inna wspólnota chrzeœcijañska zwiastuje, celebruje i s³u¿y tej sa-
mej Ewangelii o Jezusie Chrystusie, pos³uguj¹c siê w³asnym jêzykiem, w³asn¹
pobo¿noœci¹, kultur¹ i tradycj¹ (Dz 2). Dlatego jednoœæ Koœcio³a manifestuje siê
jako pojednana ró¿norodnoœæ.

Dla Koœcio³ów WKEE jednoœæ jako wspólnota koœcielna jest dana wówczas,
kiedy uznaje siê wzajemnie jako zgodne z Ewangeli¹ zwiastowanie S³owa i spra-
wowanie sakramentów. Gdy to ma miejsce, og³asza siê wspólnotê koœcieln¹
i dane wspólnoty uznaj¹ siê wzajemnie jako prawdziwe urzeczywistnienie jedne-
go Koœcio³a Jezusa Chrystusa.

Dla baptystów podstawê jednoœci stanowi nie chrzest, lecz przynale¿noœæ do
Cia³a Chrystusa. Tym samym potwierdzenie znajduje œwiadectwo, ¿e Duch dzia³a
w innych wierz¹cych pod postaci¹ swoich darów i owoców.

Mimo ró¿nic w interpretacji uznajemy wzajemnie obecnoœæ prawdziwego Ko-
œcio³a Chrystusa. Jako chrzeœcijanie ró¿nych tradycji mo¿emy dzieliæ siê wzajem-
nie Wieczerz¹ Pañsk¹ i uznawaæ pos³ugê tych, którzy jako ordynowani pastorzy
sprawuj¹ czynnoœci w jednym z naszych Koœcio³ów.

4. Koœció³ jako eschatologiczny lud Bo¿y

Koœció³ jest zarówno wielkoœci¹ widzialn¹ jak niewidzialn¹. Dlatego nale¿y
go pojmowaæ jako eschatologiczny lud Bo¿y, którego prawdziwy kszta³t i pe³nia
jednoœci ujawni siê dopiero podczas powrotu Chrystusa. Z tego wynika, ¿e Ko-
œcio³y nie mog¹ siê wzajemnie potêpiaæ, lecz powinny d¹¿yæ wspólnie do bycia
odzwierciedleniem Chrystusa. Z tego wynika równie¿, ¿e forma organizacyjna
wspólnot koœcielnych – episkopalna, kongregacjonalna lub synodalna – nie mo¿e
odgrywaæ decyduj¹cej roli, jeœli Koœcio³y pragn¹ zachowaæ wiernoœæ swojemu
powo³aniu bycia Koœcio³em Jezusa Chrystusa.



156

DIALOG MIÊDZY WSPÓLNOT¥ KOŒCIO£ÓW EWANGELICKICH W EUROPIE...

Czêœæ czwarta

Podsumowanie i zapytania

1. W najwa¿niejszych tematach nauki chrzeœcijañskiej stwierdziliœmy zgodnoœæ
pogl¹dów, szczególnie dotyczy to rozumienia zbawczego czynu Boga
w Chrystusie oraz pojmowania Ewangelii, wiary i Koœcio³a.

2. Ta zgodnoœæ w rozumieniu Ewangelii winna zachêciæ nas do zawarcia mo¿li-
wie najœciœlejszej wspólnoty w zakresie œwiadectwa i s³u¿by. Dlatego wzywa-
my wszystkich chrzeœcijan, cz³onków zborów i poszczególnych Koœcio³ów
zwi¹zanych z obu naszymi wspólnotami, do podjêcia wspólnej i odpowiedzial-
nej pracy dla wype³nienia naszego misyjnego powo³ania.

3. Mimo powa¿nej zgodnoœci pogl¹dów i wzajemnego uznania, nieprzezwyciê¿o-
na pozostaje znacz¹ca przeszkoda na drodze do pe³nego urzeczywistnienia
wspólnoty koœcielnej. W kwestii w³aœciwego sprawowania chrztu pozostaj¹
w dalszym ci¹gu ró¿nice, których nie uda³o siê ca³kiem przezwyciê¿yæ mimo
zbli¿eñ ukazanych w czêœci II.

4. Koœcio³y WKEE s¹ w stanie uznaæ, ¿e praktyka baptystyczna, polegaj¹ca na
chrzczeniu tylko wierz¹cych, którzy pragn¹ chrztu i przed jego udzieleniem
sk³adaj¹ wyznanie wiary, jest w³aœciw¹, tj. zgodn¹ z Ewangeli¹ form¹ prakty-
kowania chrztu. Ale w odniesieniu do samych siebie obstaj¹ przy pogl¹dzie, ¿e
równie¿ chrzest dzieci chrzeœcijañskich rodziców jest mo¿liwoœci¹ zgodn¹
z Ewangeli¹. Jeœli w zborach baptystycznych dokonuje siê chrztu wierz¹cych,
którzy ju¿ zostali ochrzczeni jako niemowlêta, wówczas Koœcio³y WKEE
uznaj¹ to za zakwestionowanie wa¿noœci tego sakramentu. Dlatego tê prakty-
kê, która w ich oczach stanowi niedopuszczalny ponowny chrzest, musz¹ one
odrzuciæ jako niezgodne z Ewangeli¹ sprawowanie sakramentów.

5. Koœcio³y baptystyczne na podstawie swojego rozumienia œwiadectwa biblijne-
go czuj¹ siê zobowi¹zane do praktykowania tylko chrztu wierz¹cych uczniów
jako zgodnego z Ewangeli¹. Wiele Koœcio³ów baptystycznych nie jest w stanie
uznaæ wa¿noœci chrztów udzielanych niemowlêtom w innych Koœcio³ach.
Szczególnie dotyczy to tych przypadków, kiedy po chrzcie niemowlêcia nie
nast¹pi³a chrzeœcijañska katecheza. Dlatego w chrzcie osób, które ochrzczono
w wieku niemowlêcym, nie dostrzegaj¹ „ponownego chrztu”.

6. Dopóki wystêpuje taka ró¿nica, dopóty musimy konstatowaæ istnienie rozbie¿-
nego stanowiska w sprawie administrowania sakramentu chrztu, które wyklu-
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cza wspólnotê koœcieln¹ (jak j¹ definiuje Konkordia Leuenberska). Wierzymy
jednak, ¿e istniej¹ sposoby osi¹gniêcia wiêkszego zbli¿enia. Jednym z nich
jest kontynuowanie i dalsze rozwijanie ju¿ istniej¹cej praktyki wzajemnej go-
œcinnoœci eucharystycznej. O innych mówi¹ dalsze paragrafy.

7. Musimy uznaæ, ¿e w ostatnich dziesiêcioleciach pojawi³y siê po obu stronach
tendencje, które doprowadzi³y do zbli¿eñ w praktykowaniu chrztu. W wielu
Koœcio³ach luterañskich, reformowanych, unijnych i metodystycznych w Eu-
ropie chrzest dzieci nie jest ju¿ traktowany jako regu³a, lecz oba rodzaje chrztu
– w wieku dzieciêcym i doros³ym – ciesz¹ siê równorzêdnym uznaniem.
W niektórych zborach baptystycznych jest praktykowane „otwarte cz³onko-
stwo”, które polega na przyjmowaniu tych, którzy zostali ochrzczeni jako dzie-
ci i konfirmowani w innych Koœcio³ach.

8. Uznajemy, ¿e Koœcio³y WKEE i EFB podejmuj¹ starania zmierzaj¹ce do urze-
czywistnienia w swojej praktyce chrzcielnej pos³uszeñstwa wobec S³owa Bo-
¿ego i stania siê prawdziwymi uczniami Chrystusa. Uznanie integralnoœci dru-
giego partnera obejmuje oczywiœcie tak¿e kwestiê ordynowanych duchow-
nych. W okresie, w którym w stosunkach miêdzy nami nie mamy jeszcze do
czynienia z pe³nym uznaniem urzêdów w znaczeniu doktrynalnym, powinni-
œmy jednak mimo wszystko zachêcaæ do zapewnienia, poszerzenia lub umo¿li-
wienia wzajemnej akceptacji urzêdów w znaczeniu praktycznym i pastoralnym
na p³aszczyŸnie lokalnej, krajowej i ponadnarodowej.

9. Prosimy Koœcio³y luterañskie i unijne WKEE o wyjaœnienie znaczenia potê-
pieñ „nowochrzczeñców” zawartych w luterañskich ksiêgach wyznaniowych.
Z wdziêcznoœci¹ przyjmujemy do wiadomoœci wyniki dialogu baptystyczno-
luterañskiego na p³aszczyŸnie œwiatowej, zgodnie z którymi potêpienia, z wy-
j¹tkiem tego, o którym mówi CA 95 , nie dotycz¹ dzisiejszych baptystów6. Na-
le¿y przy tym uwzglêdniæ fakt, ¿e g³ówny zarzut reformatorów wobec nowo-
chrzczeñców, i¿ ich rozumienie chrztu czyni z niego dzie³o ludzkie (por.
potêpienie w CA 57), w ¿adnym wypadku nie odnosi siê do baptystów.

10.W œwietle naszych dyskusji, przedstawionych w czêœci II, pytamy, czy
by³oby dla nas mo¿liwe umieszczenie ró¿nych form chrztu udzielanych

5 „Z tego powodu odrzuca siê nowochrzczeñców, którzy nauczaj¹, ¿e chrzest dzieci nie jest w³aœciwy”.
6 Por. Baptyœci i luteranie w dialogu: Poselstwo do naszych Koœcio³ów. Raport Wspólnej Komisji

Œwiatowego Zwi¹zku Baptystów i Œwiatowej Federacji Luterañskiej (1990), SiDE 12 (1996) nr 2 (38),
par. 100.

7 „Potêpia siê nowochrzczeñców i innych, którzy ucz¹, ¿e Ducha Œwiêtego otrzymujemy bez
zewnêtrznego s³owa Ewangelii, przez w³asne przygotowanie myœli i uczynki”.
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w ró¿nych miejscach w ramach wspólnie rozumianego procesu chrzeœcijañ-
skiej inicjacji. Jesteœmy zgodni, ¿e kwestia ta wymaga jeszcze dalszej pracy
teologicznej.

11. Poniewa¿ jedyna przeszkoda dla „wspólnoty koœcielnej” tkwi w problemie
tzw. „ponownego chrztu”, stawiamy zborom baptystycznym w Europie nastêpu-
j¹ce pytanie: Czy s¹ one w stanie unikn¹æ pozorów ponownego chrztu w sytu-
acji, gdy zg³aszaj¹ siê do nich wierni z któregoœ Koœcio³a WKEE, który prakty-
kuje chrzest niemowl¹t? Mo¿na by wyobraziæ sobie nastêpuj¹ce rozwi¹zanie tej
kwestii. Nawet gdy wiêkszoœæ baptystów uwa¿a zapewne chrzest niemowl¹t za
nieodpowiedni, nie mogliby oni zakwestionowaæ wyraŸnie jego wa¿noœci i w
takich przypadkach domagaliby siê jako warunku przyjêcia do zboru bapty-
stycznego jedynie z³o¿enia wyznania wiary, które dope³nia³oby proces chrzeœci-
jañskiej inicjacji.

12. Równie¿ Koœcio³om WKEE stawiamy pytanie: Czy mog¹ one spe³niæ ¿ycze-
nie wypowiedziane w dokumencie leuenberskim „Doktryna i praktyka
chrztu”, mianowicie ¿e jako Koœcio³y, które praktykuj¹ chrzest niemowl¹t, zo-
bowi¹¿¹ siê, „¿e poprzez modlitwê, opiekê duszpastersk¹ i katechezê towarzy-
szyæ bêd¹ ochrzczonym na drodze wiary”8 . W ten sposób unikn¹ wszelkich
pozorów, ¿e chrzcz¹ dzieci w sytuacjach, które nie rokuj¹ kontynuacji w za-
kresie wychowania chrzeœcijañskiego.

13. Jako rezultat bardzo pozytywnych rozmów pomiêdzy nami zachêcamy Ko-
œcio³y i Unie cz³onkowskie WKEE i EFB do aktywnego zastanowienia siê nad
dalszymi mo¿liwoœciami zacieœnienia wzajemnych stosunków. Przy okazji na-
le¿a³oby uwzglêdniæ obszary wspó³pracy, które by nam umo¿liwi³y reagowa-
nie na wiele wspó³czesnych wyzwañ skierowanych do Koœcio³ów w Europie.

T³umaczenie: Karol Karski

8 Por. Teksty Czwartego Zgromadzenia Ogólnego Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów (Wiedeñ, 3-10
maja 1994): Doktryna i praktyka chrztu, SiDE 12 (1996) nr 2 (38), s. 104.
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KOŒCIO£Y METODYSTYCZNE W EUROPIE
A LEUENBERSKA WSPÓLNOTA KOŒCIO£ÓW

WSPÓLNA DEKLARACJA
W SPRAWIE WSPÓLNOTY KOŒCIELNEJ (1997)

Wprowadzenie

W Konkordii Leuenberskiej, porozumieniu w sprawie wspólnoty o³tarza i am-
bony miêdzy Koœcio³ami luterañskimi, reformowanymi i ewangelicko-unijnymi
w Europie z 1973 roku, podpisuj¹ce j¹ Koœcio³y stwierdzi³y, i¿ spodziewaj¹ siê,
¿e przezwyciê¿enie dotychczasowych podzia³ów miêdzy nimi wywrze wp³yw na
inne pokrewne wyznaniowo Koœcio³y zarówno w Europie, jak i na innych konty-
nentach. Jednoczeœnie doda³y, ¿e s¹ gotowe rozwa¿yæ wraz z nimi mo¿liwoœæ za-
warcia szerszej wspólnoty koœcielnej (nr 47)1

W oparciu o odpowiednie zalecenia Europejskiego Zgromadzenia Ewangelic-
kiego w Budapeszcie (1992)2  dosz³o do zwo³ania konsultacji przedstawicieli Ko-
œcio³ów metodystycznych w Europie i reprezentantów Leuenberskiej Wspólnoty
Koœcio³ów (LWK), która na posiedzeniach w Bazylei (3 wrzeœnia 1993) i Benshe-
im (18 listopada 1993) opracowa³a wspóln¹ deklaracjê. Przyjêto j¹ podczas Zgro-
madzenia Ogólnego LWK w Wiedniu (3-10 maja 1994), przes³ano Koœcio³om do
akceptacji i wprowadzono uroczyœcie w ¿ycie podczas okolicznoœciowego nabo-
¿eñstwa w dniu 2 lutego 1997 r. w Tallinie (Estonia).

Podpisanie tego dokumentu zosta³o poprzedzone dwustronnymi dialogami Ko-
œcio³ów metodystycznych z Koœcio³ami wyros³ymi z Reformacji zarówno na

1 Konkordia miêdzy Koœcio³ami wyros³ymi na gruncie Reformacji w Europie (Konkordia Leuenberska) –
16 marca 1973, „SiDE 11 (1995) nr 2 (36), s. 41.

2 Por. Raport koñcowy Komitetu Przygotowawczego Europejskiego Zgromadzenia Ewangelickiego,
SiDE 9 (1993) nr 2 (32), s. 99.
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p³aszczyŸnie œwiatowej (Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych, Œwiatowa
Federacja Luterañska), jak i krajowej, przy czym w niektórych krajach (np.
w Austrii, Francji, Niemczech, Polsce, Szwajcarii i W³oszech) dosz³o ju¿ wcze-
œniej do zawarcia porozumienia wprowadzaj¹cego wspólnotê o³tarza i ambony.

K.K.

TEKST

1. Uwagi wstêpne

[1] Koœcio³y metodystyczne w Europie i zwi¹zane ze sob¹ przez Konkordiê Leu-
enbersk¹ (KL) Koœcio³y luterañskie, reformowane, unijne i im pokrewne
Koœcio³y przedreformacyjne Europy, ³¹cznie z kilkoma Koœcio³ami w Amery-
ce Po³udniowej, przesz³y w ostatnich dziesiêcioleciach wspóln¹ drogê, która
zbli¿y³a je coraz bardziej do siebie.

[2] Miêdzynarodowe dwustronne rozmowy doktrynalne miêdzy Œwiatow¹ Fede-
racj¹ Luterañsk¹ a Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów Metodystycznych z jednej oraz
miêdzy Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych a Œwiatow¹ Rad¹
Koœcio³ów Metodystycznych z drugiej strony, wypracowa³y zalecenia
w sprawie zawarcia wspólnoty koœcielnej miêdzy Koœcio³ami wymienionych
tradycji3

[3] Wspólne doœwiadczenia i rozmowy doktrynalne na p³aszczyŸnie krajowej
przygotowa³y i potwierdzi³y podstawowy konsens. W niektórych przypad-
kach przez odpowiednie porozumienia mo¿na ju¿ by³o publicznie og³osiæ
wspólnotê koœcieln¹.

Na podstawie tej daleko id¹cej i fundamentalnej zgody czas dojrza³ na podjê-
cie wspólnego kroku przez wszystkie europejskie Koœcio³y tych tradycji, kroku
zmierzaj¹cego do og³oszenia wzajemnie wi¹¿¹cej wspólnoty.

2. Koœcio³y metodystyczne w Europie oœwiadczaj¹:

[4] 1. Z wdziêcznoœci¹ i radoœci¹ dostrzegliœmy, jak Koœcio³y za pomoc¹ Konkor-
dii Leuenberskiej zdolne by³y zakoñczyæ swoje spory doktrynalne a przez od-

3 Dialog luterañsko-metodystyczny: Koœció³ – wspólnot¹ ³aski (1984), SiDE 17 (2001) nr 2 (48),
s. 59-84. – Reformed-Methodist Dialogue: Together in God’s Grace, Cambridge, England, 27 July 1987, w:
Growth in Agreement II. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level,
1982-1998, ed. By J. Gros, H. Meyer, W.G. Rusch, Geneva 2000, s. 270-274.
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zyskan¹ wspólnotê zdo³a³y te¿ zgromadziæ mo¿liwoœci i si³ê do wspólnych
dzia³añ. Wydarzenie to zrobi³o na nas ogromne wra¿enie, gdy¿ zdajemy sobie
sprawê, jak silnie korzenie naszej tradycji tkwi¹ zarówno w reformatorskim
orêdziu Lutra jak równie¿ w sferze doktryny reformowanej i jak wiele impul-
sów dla zrozumienia Ewangelii otrzymujemy do dnia dzisiejszego poprzez
spotkanie z Koœcio³ami luterañskimi i reformowanymi.

[5] 2. W sposobie, w jaki KL koñczy reformatorskie spory doktrynalne, uznajemy
model, za którego pomoc¹ mo¿na przezwyciê¿yæ tak¿e podzia³ miêdzy Ko-
œcio³ami metodystycznymi a Koœcio³ami zwi¹zanymi z KL. Wprawdzie miê-
dzy tymi Koœcio³ami nie istnia³y nigdy publiczne potêpienia, jednak docho-
dzi³o do polemik i bolesnych podzia³ów.

[6] 3. Stwierdzamy, ¿e opis istoty Koœcio³a i tego, co jest konieczne (KL 2) dla
wspólnoty koœcielnej (prawdziwa jednoœæ), jest zgodny z odpowiednimi wy-
powiedziami 25 artyku³ów wiary zredagowanych przez Wesley’a. Akceptuje-
my wspólne rozumienie Ewangelii opisane w KL. Jeœli nawet w dokumencie,
powsta³ym przy wspó³udziale reprezentantów Koœcio³ów metodystycznych,
pewne akcenty by³yby inaczej roz³o¿one, to jednak w prezentacji poselstwa o
usprawiedliwieniu jako poselstwa o wolnej ³asce Boga widzimy centraln¹
sprawê metodyzmu. W wypowiedzi, ¿e Bóg przez Ewangeliê stwarza nowe
¿ycie i wyzwala ludzi do odpowiedzialnej s³u¿by w œwiecie (KL 10 i 11), do-
strzegamy uwzglêdnienie wa¿nego dla nas aspektu uœwiêcenia. Akceptujemy
te¿ opis osi¹gniêtej zgody w kwestiach dotycz¹cych obecnoœci Chrystusa
w Wieczerzy Pañskiej, chrystologii i predestynacji (KL 17-20), w tym ostat-
nim punkcie dostrzegamy tak¿e zakoñczenie sporu miêdzy kalwinistami i we-
sley’anami w sprawie wyboru z ³aski.

[7] 4. Jak wykaza³y ró¿ne rozmowy doktrynalne, zw³aszcza miêdzy luteranami i
metodystami, w niektórych punktach doktryny i ¿ycia istniej¹ w dalszym
ci¹gu ró¿ne pogl¹dy miêdzy Koœcio³ami luterañskimi i reformowanymi
z jednej a Koœcio³ami metodystycznymi z drugiej strony. Jako Koœcio³y me-
todystyczne podzielamy pogl¹d, ¿e chrzest jest skutecznym znakiem zba-
wienia w Chrystusie, którego dostêpujemy nieodwo³alnie przez wyprzedza-
j¹c¹ ³askê Boga (por. KL 14), widzimy to jednak bardzo œwiadomie
w ³¹cznoœci z opisanym w KL 10 znaczeniem wiary dla przebaczenia i
usprawiedliwienia (por. Koœció³ – wspólnot¹ ³aski, nr 46). Wa¿ne jest dla
nas to, ¿eby w kwestii przynale¿noœci do Koœcio³a osobista deklaracja cz³o-
wieka znajdowa³a te¿ swój wyraz na p³aszczyŸnie strukturalnej – w porz¹d-
ku koœcielnym i liturgii.
Podkreœlamy silniej przeobra¿aj¹c¹ moc ³aski w procesie uœwiêcenia, lecz
w obliczu zdarzaj¹cych siê w tej sprawie problematycznych i niebiblijnych
przegiêæ potrafimy te¿ doceniæ aspekt reformacyjnego rozumienia usprawie-
dliwienia, który wyra¿a siê w formule jednoczeœnie sprawiedliwy i grzesznik.
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[8] 5. Stwierdzone przez nas ró¿nice w nauce, ustroju i praktyce naszych Koœcio³ów
nie s¹ dla nas czynnikami powoduj¹cymi podzia³ koœcielny, tote¿ z Koœcio³ami,
które s¹ zwi¹zane z KL, jesteœmy gotowi og³osiæ i praktykowaæ wspólnotê w S³o-
wie i Sakramencie. Czynimy to w œwiadomoœci, ¿e tylko Koœció³, który s³ucha
wezwania Jezusa Chrystusa do jednoœci, jest zdolny i upowa¿niony do dawania
œwiadectwa w œwiecie. Wraz z deklaracj¹ wspólnoty koœcielnej chcielibyœmy tak-
¿e w³¹czyæ siê do procesu wspólnego poszukiwania zgodnoœci pogl¹dów w dal-
szych kwestiach lub nowego formu³owania wspólnie uzyskanych przekonañ.

3. Koœcio³y zwi¹zane z Konkordi¹ Leuenbersk¹ oœwiadczaj¹:

[9] 1. Z radoœci¹ i wdziêcznoœci¹ stwierdzamy, ¿e miêdzy Koœcio³ami metody-
stycznymi a Koœcio³ami zwi¹zanymi z KL istnieje podstawowy konsens w
rozumieniu Ewangelii. Konsens ten jest wynikiem ostatnich dialogów. Zosta³
on przygotowany przez ró¿ne spotkania, towarzyszy³y mu doœwiadczenia du-
chowe, dziêki którym Koœcio³y uczestnicz¹ce w KL mog³y wiele nauczyæ siê
i przej¹æ od tradycji i duchowoœci metodystycznej.

[10] 2. Ta fundamentalna zgoda w rozumieniu Ewangelii ma wa¿ne konsekwen-
cje dla kwestii, które tradycyjnie w stosunkach miêdzy naszymi Koœcio³ami
by³y powodem pewnych kontrowersji. Pozostaj¹ niektóre ró¿nice, utraci³y
one jednak swoje koœcielno-dziel¹ce ostrze i jawi¹ siê jako uprawnione od-
miennoœci w ramach podstawowego konsensu. Konsens ten dotyczy zgody
w rozumieniu usprawiedliwiaj¹cego dzia³ania Bo¿ego i znajduje swój kon-
kretny wyraz we wspólnym rozumieniu S³owa i Sakramentu.

[11] 3. Cieszymy siê, ¿e szczególnie w trzech dziedzinach mo¿liwy by³ konsens
wa¿ny dla wspólnoty koœcielnej:
W odniesieniu do relacji usprawiedliwienie – uœwiêcenie przyjmujemy
z wdziêcznoœci¹ do wiadomoœci metodystyczn¹ deklaracjê, ¿e opis nauki o
usprawiedliwieniu w KL 10 i KL 11 uwzglêdnia merytorycznie wa¿n¹ dla
metodyzmu kwestiê uœwiêcenia. To rozumienie, ukazuj¹ce wyraŸny konsens,
reprezentuj¹ tak¿e miêdzynarodowe dialogi (Koœció³ – wspólnot¹ ³aski, nr
23-27; Together in the God’s Grace, nr 5).
W odniesieniu do chrztu dialog miêdzynarodowy podkreœla, ¿e Chrzest nie
jest w pierwszym rzêdzie aktem ludzkim, lecz Bo¿ym darem zbawienia dla lu-
dzi, którzy s¹ grzesznikami. Chrzest nie jest tylko znakiem chrzeœcijañskiego
powo³ania, lecz skuteczn¹ oznak¹ ³aski Bo¿ej /.../ Chrzest jest nieroz³¹cznie
zwi¹zany z wiar¹. Duch Œwiêty uzdalnia ludzi do zdania siê we wierze na
obietnicê Bo¿ej ³aski, która znajduje swój wyraz w sakramencie. Chrzest jest
sakramentem pocz¹tku ¿ycia chrzeœcijañskiego i posiada trwa³e znaczenie
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dla naszej nieustannej pokuty i codziennie realizowanego przebaczenia oraz
dla naszego wzrostu we wierze i pos³uszeñstwie. Dobrodziejstwami Chrztu s¹
przebaczenie grzechów, ¿ycie i zbawienie. Dobrodziejstwa te mo¿na utraciæ
przez niewiarê i sta³e niepos³uszeñstwo. (Koœció³ – wspólnot¹ ³aski, nr 44 i
46). Ta fundamentalna zgoda zostaje tak¿e potwierdzona przez inne dialogi4 .
W odniesieniu do Wieczerzy Pañskiej mo¿emy powo³aæ siê na konsens sfor-
mu³owany w niemieckim dialogu doktrynalnym: W Wieczerzy Pañskiej
zmartwychwsta³y Jezus Chrystus w swoim ofiarowanym za wszystkich ciele i
krwi udziela siê w swoim s³owie obietnicy wraz z chlebem i winem. Tak wiêc
oddaje siê On bez zastrze¿eñ wszystkim, którzy przyjmuj¹ chleb i wino ufaj¹c
Jego obietnicy. Zapewnia im przebaczenie grzechów i wyzwala do nowego
¿ycia z wiary 5 . Równie¿ ta fundamentalna wypowiedŸ i uzupe³niaj¹ce j¹ ob-
jaœnienia znajduj¹ potwierdzenia w miêdzynarodowych dialogach.

[12] 4. Poniewa¿ miêdzy naszymi Koœcio³ami istnieje taki konsens, przeto dla
Koœcio³ów zwi¹zanych z KL nie ma ju¿ przeszkody, która mog³aby zabraniaæ
wzajemnego uznania i wspólnotê koœcieln¹. Koœcio³y zwi¹zane z KL wyra-
¿aj¹ gotowoœæ og³oszenia i urzeczywistnienia z Koœcio³ami metodystyczny-
mi wspólnoty w S³owie i Sakramencie.

[13] Chcielibyœmy z metodystami wszcz¹æ proces wspólnego pog³êbiania wspólno-
ty koœcielnej. Nam w ramach Wspólnoty Leuenberskiej by³ darowany podobny
proces wzrostu, na który spogl¹damy z wdziêcznoœci¹ z perspektywy ostatnich
20 lat; chêtnie bêdziemy go teraz kontynuowaæ w poszerzonej wspólnocie.

4. Deklaracja i urzeczywistnienie wspólnoty koœcielnej

[14] Koœcio³y metodystyczne w Europie i zwi¹zane z KL Koœcio³y luterañskie,
reformowane, unijne jak równie¿ z nimi spokrewnione Koœcio³y przedrefor-
macyjne s¹ przekonane, ¿e wspó³uczestnicz¹ w jednym Koœciele Jezusa
Chrystusa oraz ¿e Pan wyzwala je i zobowi¹zuje do wspólnej s³u¿by. Na pod-
stawie zgody, jak¹ osi¹gnê³y w rozumieniu Ewangelii, przyzwalaj¹ sobie
wzajemnie na wspó³uczestnictwo w S³owie i Sakramencie oraz staraj¹ siê
o mo¿liwie pe³ne wspó³dzia³anie w sk³adaniu œwiadectwa i w s³u¿bie œwiatu.
Wspólnota ambony i Wieczerzy Pañskiej obejmuje wzajemne uznanie ordy-
nacji i mo¿liwoœæ intercelebracji. Wspólnota koœcielna urzeczywistnia siê
w ¿yciu Koœcio³ów i zborów. W wierze w jednocz¹c¹ moc Ducha Œwiêtego

4 Patrz szczególnie: Bericht über das Lehrgespräch zwischen Evangelisch-methodistischer Kirche [Emk]
und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Deutschlands [VELKD] w: Vom Dialog zum Kanzel- und
Abendmahlgemeinschaft, 16n, nr 16-26.

5 Vom Dialog zum Kanzel- und Abendmahlgemeinschaft, nr 17-26.
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wspólnie formu³uj¹ one swoje œwiadectwo i swoj¹ s³u¿bê, staraj¹c siê rów-
nie¿ o umocnienie i pog³êbienie uzyskanej wspólnoty.

1. Œwiadectwo i s³u¿ba

[15] Jako Koœcio³y w Europie stoimy przed wielkim wyzwaniem, z którym mo¿-
na uporaæ siê tylko wspólnie. Zwiastowanie Ewangelii, zadanie misyjne re-
alizowane przez ewangelizacjê i diakoniê oraz wysi³ki na rzecz sprawiedli-
woœci i pokoju w œwiecie domagaj¹ siê, by Koœcio³y przejmowa³y coraz in-
tensywniej wspóln¹ odpowiedzialnoœæ. Oœwiadczamy, ¿e wzajemnie
potrzebujemy siebie przy wype³nianiu tych zadañ i ¿e jedni drugim oraz
œwiatu chcemy s³u¿yæ we wspólnocie œwiadectwa i s³u¿by.

2. Kontynuacja pracy teologicznej

[16] Zawarta wspólnota koœcielna zobowi¹zuje nas do kontynuowania pracy teo-
logicznej. Wspólne rozumienie Ewangelii nale¿y dalej pog³êbiaæ, sprawdzaæ
w œwietle œwiadectwa Pisma Œwiêtego i nieustannie aktualizowaæ. Do tema-
tów, które wynikaj¹ z relacji miêdzy Koœcio³ami metodystycznymi a Koœcio-
³ami zwi¹zanymi z Konkordi¹, nale¿¹: usprawiedliwienie i uœwiêcenie, wiara
i doœwiadczenie, œwiadectwo mniejszoœci i problem prozelityzmu, ewangeli-
zacja i etyka spo³eczna, chrzest i cz³onkostwo koœcielne.

3. Wnioski dla poszczególnych Koœcio³ów

[17] Na wszystkich uczestnicz¹cych w tym porozumieniu Koœcio³ach spoczywa obo-
wi¹zek ponownego zbadania wzajemnych stosunków w kontekœcie regionalnym
i lokalnym oraz ukszta³towania ich na nowo w œwietle tego porozumienia.

4. Zobowi¹zanie w ruchu ekumenicznym

[18] Zawarta wspólnota koœcielna zobowi¹zuje uczestnicz¹ce w niej Koœcio³y do dzie-
lenia siê poczynionymi nowymi doœwiadczeniami z ca³ym ruchem ekumenicznym.
Maj¹ nadziejê, ¿e przezwyciê¿enie dotychczasowych podzia³ów miêdzy nimi wy-
wrze wp³yw na inne pokrewne wyznaniowo Koœcio³y zarówno w Europie, jak i na
innych kontynentach. Oczekiwanie to odnosi siê równie¿ do stosunków miêdzy
Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów Metodystycznych, Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ i
Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych. Zainteresowane Koœcio³y ro-
zumiej¹ krok ku wspólnocie koœcielnej jako akt pos³uszeñstwa wobec Pana Ko-
œcio³a i jako s³u¿bê na rzecz jednoœci wszystkich chrzeœcijan.

T³umaczenie: Karol Karski
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 DOKUMENTY NA TEMAT
JEDNOŒCI KOŒCIO£A (3)

CZWARTA ŒWIATOWA KONFERENCJA
DO SPRAW WIARY I USTROJU KOŒCIO£A

Montreal, Kanada, 12—26 lipca 1963

S³owo do Koœcio³ów

Znajdujemy siê na drodze do jednoœci chrzeœcijan. Przekonaliœmy siê o tym na
nowo w Montrealu, gdy zwrócono nam uwagê, ¿e niezale¿nie od tego, co czyni-
my, Pan ca³ego œwiata nie zaprzestaje swego dzia³ania. On kszta³tuje œwiat, który
nie mo¿e zaprzeczyæ, ¿e jest jedynym œwiatem, chyba ¿e zmierza³by do unice-
stwienia samego siebie. W œwiecie tym zachodzi proces wzajemnego zbli¿enia
i wspó³zale¿noœci chrzeœcijan. Wyra¿a siê to w sformu³owaniu o rzeczywistoœci
ekumenicznej, która wykszta³ca siê szybciej, ni¿ potrafimy to poj¹æ lub wyraziæ.

Przez czterdzieœci lat uczestnicy Ruchu „Wiara i Ustrój” pracowali nad tym,
aby jednoœci, która w Chrystusie jest nam ju¿ darowana, nadaæ tak¿e widzialny
wyraz; wierzymy bowiem, ¿e taka jest wola Bo¿a. Zaczynamy sobie zdawaæ
sprawê, ¿e wiele naszych pozycji, których broniliœmy od dawna, jest bez znacze-
nia dla zamiarów Bo¿ych. Nadal jeszcze mamy trudnoœci w poznaniu, czego –
zgodnie z ¿yczeniem Boga – powinniœmy siê trzymaæ, a z czego zrezygnowaæ,
i jakich odwa¿nych kroków On od nas wymaga. Ale jesteœmy pewni, ¿e musimy
pomagaæ sobie wzajemnie w poznawaniu woli Bo¿ej i w osi¹ganiu wiêkszego
pos³uszeñstwa.

Zadanie naszego Ruchu „Wiara i Ustrój” jest dzisiaj bardziej skomplikowane
ni¿ kiedykolwiek przedtem. W dialogu uczestniczy wiêksza liczba Koœcio³ów, tak
i¿ niezbêdne staj¹ siê nowe, pe³ne poœwiêcenia wysi³ki, zmierzaj¹ce do w³aœciwe-
go rozumienia i nowe idee. Wielkie po³acie œwiata staj¹ w obliczu trudnych, re-
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wolucyjnych przemian, które zmuszaj¹ tamtejsze Koœcio³y do zastanowienia siê
nad swym zadaniem. Œciœlejszy kontakt z katolicyzmem rzymskim pozwala nam
uczestniczyæ w jego introspekcji, która tak¿e przed reszt¹ chrzeœcijan stawia
nowe problemy. Do naszego w³asnego terminarza trzeba by³o w³¹czyæ wiêcej
spraw, tak ¿e mogliœmy zaj¹æ siê swoim zadaniem tylko u³amkowo.

Na Konferencji mieliœmy zbyt wiele spraw do przedyskutowania, ¿eby móc
wyraziæ wspóln¹ opiniê w jednym raporcie. Przekazaliœmy wiêc Koœcio³om do
przestudiowania raporty naszych piêciu sekcji, zdaj¹c sobie sprawê, i¿ s¹ one od-
zwierciedleniem doœwiadczeñ zbyt zró¿nicowanych, ¿eby mo¿na by³o je odpo-
wiednio wyraziæ w druku. Jednak my, jako uczestnicy tej Konferencji, s¹dzimy,
¿e raporty te stawiaj¹ nam, wracaj¹cym do swoich Koœcio³ów, pytania, którymi
powinniœmy podzieliæ siê z wami, jako tymi, którzy nas tu delegowali.

Czy przy³¹czycie siê do nas w próbie poddania wszystkiego, co nasze Koœcio-
³y znacz¹ dla nas, i wszystkiego, co potrafimy zrozumieæ, jeœli chodzi o innych,
pod s¹d Chrystusa, Pana nas wszystkich? Taka koncepcja naszej dzia³alnoœci jako
wspólnego pog³êbiania problemów jest podejœciem nowym i nader obiecuj¹cym.

Czy spróbujecie zrozumieæ historiê innych Koœcio³ów równie g³êboko, jak
w³asnych? W ten sposób odkrywamy wspólnotê z innymi chrzeœcijanami zarów-
no w ca³ych dziejach, jak i na ca³ym œwiecie. Koœció³, odwieczny i wszechœwia-
towy, mo¿e w ten sposób nauczyæ siê czegoœ wiêcej o Tym, który jest Bogiem
wieków.

Czy uznacie, ¿e Chrystus wzywa ca³y Koœció³ do swej szeroko rozumianej
s³u¿by, tak byœmy mogli na nowo zrozumieæ ró¿ne urzêdy, których udziela On
w ramach ca³ej pos³ugi?

Czy, oddaj¹c czeœæ Bogu, postaracie siê dowiedzieæ od innych tradycji czegoœ
wiêcej o tym, czym powinno byæ prawdziwe nabo¿eñstwo w ca³ej swej g³êbi
i wymiarze, nabo¿eñstwo odzwierciedlaj¹ce Jego obecnoœæ we wspominaniu,
komunii i oczekiwaniu, oraz wielbi¹ce Go w chwale i trudzie Jego stworzenia?

Czy uznacie pokornie, ¿e w swoich lokalnych Koœcio³ach nie mo¿emy siê
dzieliæ wieloma darami Boga, danymi Jego ca³emu Koœcio³owi, dopóki nie sta-
niemy siê jednym ludem Bo¿ym na ka¿dym miejscu i nie bêdziemy gotowi do
urzeczywistnienia tego, podejmuj¹c nowe i œmia³e dzie³a ¿ywej wiary?

Nie twierdzimy, ¿e my sami stawiliœmy tu czo³o tym pytaniom choæby w przy-
bli¿eniu w wystarczaj¹co radykalny sposób, i jesteœmy zdecydowani zadaæ je po-
nownie razem z wami. Nie oœmielamy siê twierdziæ, ¿e byliœmy tu prawdziwie
œwiadomi tak ¿yciowo wa¿nych spraw, jak walka ze zbrojeniami j¹drowymi,
gorzki konflikt rasowy, nauka i technika oraz przemiany spo³eczne. Dyskusje teo-
logiczne maj¹ zdradliw¹ tendencjê do zamykania siê we w³asnej tematyce. Mo-
dlimy siê jednak, aby nasza praca rzeczywiœcie s³u¿y³a Bogu w Jego mi³oœci do
Jego ca³ego œwiata, tak, by jednoœæ Koœcio³a dokona³a siê nie przez wzgl¹d na
nas, lecz na Niego i Jego dzieci.
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Prosimy nasze Koœcio³y, aby dalej kroczy³y tymi drogami i aby uczyni³y
wszystko w celu manifestowania jednoœci ¿ycia, któr¹ Bóg ukry³ w Chrystusie.
Widzimy dziœ mo¿liwoœci, które wczoraj mog³a dostrzec tylko wiara. Ale przed
nami jeszcze daleka droga. Zawsze pok³adamy wiarê w Tym, który nas wzywa,
albowiem jest wierny, On te¿ tego dokona (2 Tes 5,24)

Przewodnicz¹cy: Oliver Tomkins, biskup Bristolu
Wiceprzewodnicz¹cy: Henri D’Espine, Chrysostomos Konstantinidis,

metropolita Myry,
Albert C. Outler

Koœció³ w planie Bo¿ym
Raport Sekcji I

Wprowadzenie

Uznajemy wspólnie panowanie Jezusa Chrystusa. Wyznajemy wiarê w zwy-
ciêstwo, które On odniós³ przez swój krzy¿, zwyciêstwo przypieczêtowane Jego
zmartwychwstaniem. W krzy¿u i zmartwychwstaniu dostrzegamy gor¹cy apel o
pos³uszeñstwo, do którego jesteœmy powo³ani. Dziêki tym wydarzeniom pojmuje-
my te¿ cud i moc mi³oœci Bo¿ej objawionej w Chrystusie, któr¹ Koœció³ otrzymu-
je w cierpieniu i która jest tajemnic¹ jego radoœci.

Aczkolwiek uznajemy wspólnie panowanie Chrystusa, to przecie¿ odkryliœmy
elementy napiêcia, których nie chcemy ani zlekcewa¿yæ, ani ukryæ. Jesteœmy
wdziêczni za pe³ne napiêæ i burzliwe debaty, które prze¿yliœmy. Okolicznoœæ, ¿e
wysi³ku wymaga³o wyra¿enie naszej wspólnej wiary w nietradycyjny sposób,
wzbogaci³a nas wszystkich o nowe impulsy. Konfrontacja sprzecznych rzekomo ze
sob¹ pogl¹dów prowadzi³a do g³êbszego zrozumienia niewyczerpanego bogactwa
Ewangelii. Zarówno jako jednostki, jak i jako reprezentanci ró¿nych tradycji zado-
walamy siê zbyt szybko rozpowszechnionymi, lecz wiarê chrzeœcijañsk¹ czêsto tyl-
ko czêœciowo wyra¿aj¹cymi wypowiedziami, z którymi jesteœmy obeznani. Jedna z
wielkich korzyœci spotkania z innymi w dyskusji teologicznej polega na tym, ¿e
zakwestionowaniu podlega tok myœlowy, do którego jesteœmy przyzwyczajeni.

Nasze ró¿nice s¹ odbiciem aktualnej sytuacji ekumenicznej. Przez wzrost
Œwiatowej Rady Koœcio³ów zwiêkszy³a siê te¿ mo¿liwoœæ teologicznych sprzecz-
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noœci. Musieliœmy trzeŸwo podejœæ do tego faktu. Nie zwróciliœmy siê do Koœcio-
³ów za pomoc¹ ogólnego, duszpasterskiego s³owa. Nie byliœmy te¿ w stanie
przedstawiæ ogólnie uznanych prawd. W naszym raporcie raczej zwróciliœmy
uwagê na pewne kwestie, które w obecnym momencie historii Koœcio³a uwa¿ali-
œmy za warte wspólnych badañ. O niektórych problemach nie mo¿emy powie-
dzieæ niczego, czêœciowo dlatego, ¿e nie mieliœmy dostatecznie du¿o czasu, by
rozwa¿yæ ka¿dy aspekt obszernego tematu, czêœciowo zaœ dlatego, ¿e nierozwi¹-
zane ró¿nice uniemo¿liwia³y przedstawienie wspólnej deklaracji. Dlatego przed-
k³adamy Koœcio³om krótkie streszczenie zagadnieñ, które mogliœmy wspólnie
zbadaæ, i mamy nadziejê, ¿e dziêki temu inni chrzeœcijanie otrzymaj¹ zachêtê do
zbadania problemów, z którymi zmagaliœmy siê w Montrealu.

Wspominamy z uznaniem wk³ad komisji teologicznej, zajmuj¹cej siê tematem
„Chrystus i Koœció³”, do prac studyjnych Wiary i Ustroju1 . Tego rodzaju teksty
nie stanowi³y wprawdzie rozwiniêtej podstawy do dalszej pracy, by³y jednak
punktem wyjœcia dla naszych dyskusji. Uwa¿amy, ¿e zmierzy³y siê one z nowym
podejœciem w badaniach eklezjologicznych, zaproponowanym po raz pierwszy
przez Trzeci¹ Œwiatow¹ Konferencjê ds. Wiary i Ustroju w Lund. Jednak nie
mo¿e dziwiæ, ¿e ten pierwszy wysi³ek nie jest zadowalaj¹cy. Wszyscy wyra¿amy
nasz¹ wdziêcznoœæ za trud, jaki dotychczas w³o¿ono w realizacjê tego zadania.
Niektórzy jednak kwestionuj¹, czy nacisk, jaki po³o¿ono na pewne punkty, by³
w³aœciwy. Pewni cz³onkowie naszej sekcji zg³aszaj¹ w¹tpliwoœæ, czy g³ówne za-
³o¿enia, le¿¹ce u podstaw relacji dotycz¹cej „Chrystusa i Koœcio³a”, wywodz¹ siê
z naszej nauki o Chrystusie lub z nauki o Trójcy Œwiêtej. Niektórzy odnosz¹ wra-
¿enie, ¿e nauka o Chrystusie, jak j¹ w tym przypadku zastosowano, w sposób nie-
dopuszczalny zawê¿a znaczenie krzy¿a. Mimo to tekst ten zas³uguje na dalsz¹
i troskliw¹ uwagê.

Chrystus, nowe stworzenie, stworzenie

Radosnym orêdziem Koœcio³a jest to, ¿e Bóg w Chrystusie œwiat z sob¹ pojed-
na³. Dlatego wyznajemy Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela w pewnoœci
Jego wspania³ego zwyciêstwa nad mocami grzechu i œmierci. Jednak nie wolno
nam nigdy zapominaæ, ¿e Pan Koœcio³a jest „Barankiem jakby zabitym” (Ap 5,
6), tzn. jest tym, który równie¿ w swoim wywy¿szeniu stale pozostaje ukrzy¿o-
wanym. Krzy¿ i zmartwychwstanie s¹ nieroz³¹czne. Nigdy nie wolno nam tego
przeoczyæ, nie wolno nam znaczenia tego stanu rzeczy pomniejszyæ. Zgodnie
z tym rozumieniem Koœció³ musi byæ pojmowany jako cia³o ukrzy¿owanego

1 Christus und die Kirche, Arbeitsheft I, Vierte Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung,
EVZ-Verlag, Zürich 1963.
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i zmartwychwsta³ego Chrystusa. Jego egzystencja jest naznaczona uczestnictwem
w œmierci i zmartwychwstaniu Pana, który jest jego G³ow¹.

Koœció³ jest „nowym stworzeniem” w³aœnie dlatego, ¿e jest cia³em ukrzy¿owa-
nego i zmartwychwsta³ego Pana. Jak chwa³a Chrystusa objawia siê w Jego poni-
¿eniu siebie samego, tak te¿ Koœció³ w Chrystusie jest wezwany – i odpowiednio
wyposa¿ony – aby manifestowaæ „nowe stworzenie” w pos³usznym naœladowaniu
i wiernej s³u¿bie wobec œwiata.

W odpowiedzi wiary i adoracji ma miejsce zwiastowanie ukrzy¿owanego
i zmartwychwsta³ego jako Pana i uznanie Jego w³adzy. Ale dziêkuj¹c Mu w wierze
za Jego moc i wzywaj¹c Go jako nasz¹ G³owê, musimy te¿ pamiêtaæ o œwiecie, za
który umar³. Moc ukrzy¿owanego w Jego chwale jest dok³adnie t¹ moc¹, która Ko-
œció³ w jego niskoœci uzdalnia do wejœcia w œwiat i do z³o¿enia œwiadectwa Jego
chwale. Moc nowego stworzenia pokazuje siê w pos³uszeñstwie, które nie unika
cierpienia, w wolnoœci, która poœwiadcza, ¿e wszystkie buntownicze i niepos³uszne
moce s¹ podporz¹dkowane jednemu Panu i w³adzy, jak¹ nad nimi posiada2 , aczkol-
wiek w³aœnie to œwiadectwo przysparza Koœcio³owi cierpienia i poni¿enia.

Zwyciêstwo Chrystusa staje siê rzeczywistoœci¹ wszêdzie tam, gdzie ludziom
jest darowana wolnoœæ dzieci Bo¿ych. Jest ono doœwiadczane wszêdzie tam,
gdzie lud Bo¿y zostaje wyzwolony z wiêzów wszelkiego zniewolenia, które
utrudniaj¹ mu osi¹gniêcie stanu rzeczywistego cz³owieczeñstwa i kroczenie no-
wymi drogami pod przewodnictwem Jego Pana. Ta wolnoœæ dziêki ³asce Bo¿ej
mo¿e polegaæ na tym, ¿e ludzie biali i czarni bêd¹ siê wspieraæ wzajemnie na
przekór wrogoœci otaczaj¹cego œwiata, wrogoœci, która jest tak¿e obecna w Ko-
œcio³ach. W Koœcio³ach, które na co dzieñ s¹ konfrontowane z rzeczywistoœci¹
krzy¿a, wolnoœæ dzieci Bo¿ych mo¿e polegaæ na wierze w panowanie ukrzy¿owa-
nego, zmartwychwsta³ego Chrystusa nad wszystkimi mocami i budowaniu na tym
fundamencie swojego ¿ycia. W tej wolnoœci jesteœmy te¿ w stanie zaakceptowaæ
s¹d Pana nad tymi „beztroskimi” Koœcio³ami, w których poluŸni³ siê zwi¹zek po-
miêdzy krzy¿em i naœladowaniem Chrystusa.

Wolnoœæ w naœladowaniu ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego Chrystusa pro-
wadzi do nowej solidarnoœci ze wszystkimi stworzeniami Bo¿ymi. Bezwarunko-
wa mi³oœæ Chrystusa sk³ania nas do identyfikowania siê z wszystkimi ludŸmi,
z „dobrymi” lub „z³ymi”, „religijnymi” lub „bezreligijnymi”. Jego mi³oœæ powo-

2 Szczegó³owo by³a dyskutowana kwestia, jak nale¿y opisaæ panowanie Chrystusa nad œwiatem. Czy
nale¿y przez nie rozumieæ tylko sprawowanie Jego w³adzy za poœrednictwem Koœcio³a? Czy jest to
panowanie, które ma miejsce teraz, tak¿e bez powi¹zania ze wspólnot¹ wierz¹cych, a jeœli tak, to w jaki
sposób? Jak nale¿y rozumieæ napiêcie pomiêdzy „ju¿” (Mt 28,18; Kol 1,15-20; Ef 1,10.20-23) a „jeszcze
nie” (1 Kor 15,24; Hbr 2,8; 10,13; Rz 8,23-24; Kol 3,3-4) w odniesieniu do zwyciêstwa Chrystusa? Sekcja
nie znalaz³a jasnej odpowiedzi na to pytanie. Dlatego stoi ona na stanowisku, ¿e w ramach Wiary i Ustroju
trzeba podj¹æ nowe studium dotycz¹ce tego tematu. Chodzi przy tym nie o problemy interkonfesyjne, lecz o
problemy, których wspólne przebadanie mo¿e okazaæ siê korzystne dla Koœcio³ów.
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³uje i wyzwala nas, byœmy w zeœwiecczonym œwiecie byli rzeczywiœcie ludŸmi.
Chrzeœcijanie zostali te¿ wyzwoleni do tego, ¿eby ca³e stworzenie traktowali jako
dobry dar Boga, które On przez s¹d i ³askê doprowadza do spe³nienia. Chrzeœcija-
nie mog¹ siê cieszyæ z wdziêcznoœci¹ wszystkimi oznakami ³aski i prawdy Bo¿ej
w porz¹dku stworzenia, jak równie¿ wszystkimi ludzkimi osi¹gniêciami, przez
które ten porz¹dek mo¿e zamanifestowaæ wolê i moc Boga. Ca³e stworzenie
wzdycha z cz³owiekiem (Rz 8,22) i têskni za wyzwoleniem siê z mocy, które
trzymaj¹ je jeszcze w swoich wiêzach3 .

W zwi¹zku z tym, co wy¿ej zosta³o powiedziane, musimy postawiæ sobie na-
stêpuj¹ce pytania:

W Piœmie œw. czytamy o chwale Koœcio³a jako nowego stworzenia i ciele
zmartwychwsta³ego Pana, o uczestnictwie chrzeœcijan w zwyciêstwie Chrystusa
przez dziêkczynienie i s³awienie. Ale co oznacza ta chwa³a i to uczestnictwo?
Jest to pytanie bardzo aktualne. Musimy je sobie postawiæ. W naszych czasach i
w zale¿noœci od naszej sytuacji mo¿na je sformu³owaæ np. w nastêpuj¹cy sposób:
 Jeœli Koœció³ jest cia³em ukrzy¿owanego Pana, to czy mo¿e kiedykolwiek

oczekiwaæ, ¿e bêdzie mu oddawana wiêksza czeœæ ni¿ Jemu samemu?
 Jeœli chwa³a i zwyciêstwo Pana polega na wywy¿szeniu krzy¿a (J 12,28-33),

to czy Koœció³ mo¿e kiedykolwiek osi¹gn¹æ wiêksz¹ chwa³ê lub sprawowaæ
wiêksz¹ w³adzê ni¿ przez to, ¿e bêdzie Go ochoczo naœladowa³, solidaryzuj¹c
siê z ludŸmi tak¿e w cierpieniu?

Jeœli Koœció³ jest zastêpem naœladowców Pana, który spêdza³ swój czas z cel-
nikami i grzesznikami, to dlaczego jawi siê on jako zgromadzenie faryzeuszy
i uczonych w Piœmie?

 Jeœli Pan Koœcio³a zosta³ ukrzy¿owany poza obozem (Hbr 13,12), to dlaczego
Koœció³ manifestuje takie samozadowolenie w ramach swoich murów? Dlacze-
go oci¹ga siê tak bardzo z wejœciem na nowe obszary, z podjêciem ryzyka i
sk³adaniem œwiadectwa wszêdzie tam, gdzie ludzie walcz¹ o sprawiedliwoœæ
i praktyczn¹ mi³oœæ bliŸniego, ale tak¿e tam, gdzie s¹ aktywne si³y zniszczenia?

Jak Koœció³ w obliczu Pana, który zburzy³ dziel¹ce mury (Ef 2,14), mo¿e tole-
rowaæ bariery, które jeszcze dzisiaj oddzielaj¹ ludzi od siebie, tych na Wscho-
dzie i na Zachodzie, czarnych i bia³ych?

Jeœli Chrystus wyzwoli³ nas do prawdziwego cz³owieczeñstwa, to jak mo¿emy
uchylaæ siê od solidarnoœci z wszystkimi ludŸmi, nie bacz¹c na to, czy wy-
znaj¹ wiarê w Boga lub ¿yj¹ tak, jakby Go nie by³o, nie bacz¹c na to, czy czy-
ni¹ dobrze lub ¿yj¹ poza sfer¹ dobra i z³a?

3 Ca³a kwestia w³aœciwej relacji pomiêdzy stworzeniem a zbawieniem musi byæ jeszcze przedmiotem
dalszego zainteresowania Wiary i Ustroju. Jesteœmy zgodni co do tego, ¿e Bo¿a moc i ³aska dzia³aj¹ poza
Koœcio³em w stworzeniu cz³owieczym i niecz³owieczym i przez nie s¹ przyjmowane. Ale czy chodzi w tym
przypadku o zbawcze dzia³anie Boga? Wolno nam tutaj mówiæ o dzie³ach Chrystusa i to jako o znakach Jego
panowania? W kwestiach tych nie mogliœmy dojœæ do zgody.
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 Jeœli Chrystus by³ cia³em i krwi¹ i jeœli ma byæ Panem ca³ego stworzenia, to
jak mo¿emy, Jego naœladowcy, zamykaæ siê tak czêsto w wyizolowanym
œwiecie, który próbuje od³¹czyæ Boga od ziemi i jej mo¿liwoœci?

Koœció³ – wydarzenie i instytucja

Koœció³ jest zbudowany na potê¿nych czynach Bo¿ych, na powo³aniu przezeñ
wybranego ludu Izraela, a przede wszystkim na Jego rozstrzygaj¹cym dzia³aniu
w inkarnacji, w cierpieniu, œmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa oraz na
pos³annictwie Ducha Œwiêtego. Dziêki temu ca³emu dzia³aniu Boga Koœció³
przybiera kszta³t Cia³a Chrystusa, który panuje nad nim jako G³owa4 .

Koœció³ ma swój fundament w wydarzeniu, które dokona³o siê rzeczywiœcie
w naszym œwiecie, poœród ludzkich dziejów. Fakt ten ma decyduj¹cy wp³yw na
ca³e ¿ycie i ca³¹ egzystencjê Koœcio³a.

Wspólnotê Koœcio³a ustanowiono po to, ¿eby zbawcze dzia³anie Boga by³o
zwiastowane œwiatu we wszystkich epokach i ¿eby by³ sta³ym narzêdziem w rê-
kach Ducha Œwiêtego, które przez zwiastowanie S³owa i udzielanie sakramentów
nieustannie uobecnia Chrystusa. Chrystus za poœrednictwem tych œrodków jest
stale na nowo aktywny przez swego Ducha, ratuj¹c ludzi i wzywaj¹c ich do po-
s³usznej s³u¿by.

Sposób, w jaki rozstrzygaj¹ce dzia³anie Boga ulega sta³ej odnowie, próbowano
opisaæ za pomoc¹ pojêæ „wydarzenie” i „instytucja” (por. „Chrystus i Koœció³” ...,
s. 30nn.). Pojêcia te mo¿na poddaæ krytyce, gdy¿ robi¹ wra¿enie zbyt abstrakcyj-
ne i bezosobowe, ¿eby stosownie opisaæ osobê Chrystusa i Jego dzie³o zbawcze
w Koœciele. Mog¹ one jednak wykazaæ, jak Pan Koœcio³a jest obecny dla swojego
ludu przez dzia³anie Ducha Œwiêtego i jak ci¹gle tê obecnoœæ odnawia.

Mo¿na postawiæ sobie pytanie, czy Bóg jest zwi¹zany z narzêdziami, które usta-
nowi³ i zaleci³ jako œrodki swojej obecnoœci. Wierzymy, ¿e nakazowi Bo¿emu to-
warzyszy Jego obietnica i ¿e tê obietnicê wype³nia On wiernie sprawiaj¹c, ¿e po-
s³usznemu wykorzystywaniu darowanych œrodków towarzyszy nieskrêpowane
dzia³anie Jego Ducha. Nawet gdy Bo¿a obecnoœæ urzeczywistnia siê u nas przez
instytucjonalne œrodki, nie nale¿y wygrywaæ przeciw sobie charyzmatu i instytucji.

Dzisiejszy dialog ekumeniczny pokazuje, ¿e badania nad i relacja pomiêdzy
wydarzeniem i instytucj¹ nie maj¹ konfesjonalnego charakteru.

4 W raporcie „Chrystus i Koœció³” (s. 48) postawione zosta³o pytanie w sprawie zamiaru Bo¿ego
w Starym i Nowym Przymierzu. Kwestia ta wy³oni³a siê wprawdzie w naszych dyskusjach, lecz
umieszczona zosta³a w kontekstach, w których niemo¿liwe by³o zajêcie siê ni¹ w sposób bardziej
szczegó³owy. Miejsce ludu Izraela domaga siê solidnych badañ, tote¿ zalecamy pilnie, a¿eby tê kwestiê
powierzono jakiejœ komisji.
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Rzeczywistoœæ, któr¹ Bóg w Jezusie Chrystusie da³ przez Ducha Œwiêtego,
Koœció³ wyra¿a pojêciami jednoœci, œwiêtoœci, katolickoœci i apostolskoœci. Do
istoty Bo¿ego daru i naszej wiary nale¿y, ¿e to, co zosta³o dane raz na zawsze
i wszystkim, musi byæ dawane stale na nowo w dzia³aniu ³askawego samoofiaro-
wania Boga i stale na nowo przyjmowane w odpowiedzi ¿ywej wiary. Zilustruj-
my to przyk³adem. Koœció³, który jest jednoœci¹ w Jezusie Chrystusie, staje siê
jednoœci¹ w Nim wtedy, gdy przyjmuje w wierze Dobr¹ Nowinê o swej jednoœci i
nastêpnie próbuje ukszta³towaæ swoj¹ egzystencjê w zgodzie ze swoj¹ rzeczywi-
stoœci¹. Dlatego wszystkie te dary (jednoœæ, œwiêtoœæ, katolickoœæ i apostolskoœæ)
s¹ zarazem zadaniami. Zastanawiaj¹c siê nad relacj¹ pomiêdzy darem i zadaniem,
dochodzi siê do odkrycia, ¿e to, co powiedziano wy¿ej na temat wydarzenia i in-
stytucji, ma bardzo wielkie znaczenie.

Chrystus, Koœció³ i Koœcio³y

W naszej dyskusji o relacji Koœcio³a do Koœcio³ów uznaliœmy za bardziej w³a-
œciwe nie rozumienie Koœcio³ów jako czêœci jednego Koœcio³a, lecz raczej wypo-
wiadanie siê o Koœciele jako Ciele Chrystusa, które obejmuje œwiêtych wszyst-
kich epok i chrzeœcijan w ka¿dym miejscu. Ono jest obecne zarówno we wspól-
nocie lokalnej jak i zjednoczone z jej cz³onkami, którzy gromadz¹ siê dla
s³uchania S³owa i dla sprawowania œwiêtej Wieczerzy Pañskiej zgodnie z ustano-
wieniem Chrystusa. „Gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Koœció³ katolicki”. Ka¿-
dy Koœció³ lub wspólnota lokalna, maj¹ce uczestnictwo w Chrystusie, s¹ dlatego
zwi¹zane z innymi Koœcio³ami lub wspólnotami lokalnymi nie przez uczestnic-
two w bardzo rozbudowanej strukturze lub organizacji, lecz raczej przez uto¿sa-
mianie swojej egzystencji z Chrystusem. W tym znaczeniu ka¿da wspólnota lo-
kalna, która zbiera siê dla zwiastowania S³owa i sprawowania œwiêtej Wieczerzy
Pañskiej, jest manifestacj¹ ca³ego Koœcio³a katolickiego, który w pos³udze i œwia-
dectwie wobec œwiata zmierza do stania siê tym, czym jest.

Sformu³owanie to odnosi siê w pierwszym rzêdzie do relacji poszczególnych
wspólnot lokalnych do Koœcio³a, w mniejszym zaœ stopniu do relacji miêdzy
„Koœcio³ami” (w znaczeniu denominacji) a Koœcio³em. Niektórzy z nas sk³aniaj¹
siê do pogl¹du, ¿e równie¿ te denominacje powinny byæ traktowane g³ównie jako
wspólnoty adoruj¹ce, które znajduj¹ siê wprawdzie na innej p³aszczyŸnie ni¿
p³aszczyzna wspólnot lokalnych, lecz poprzez swój wspólny kult wchodz¹ w po-
dobn¹ relacjê z Koœcio³em. Inni sk³aniaj¹ siê do pogl¹du, ¿eby denominacje rozu-
mieæ z punktu widzenia ich organizacyjnego i konfesyjnego charakteru. Wszyscy
mówimy jednak o obecnoœci ca³ego Koœcio³a katolickiego w prawdziwym kulcie
chrzeœcijañskim w sposób, ¿e nie mo¿e byæ jednoœci wy¿szego rzêdu ni¿ ta,
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w której mamy udzia³, gdy gromadzimy siê wokó³ Sto³u Pana; ka¿da inna forma
jednoœci daje siê usprawiedliwiæ tylko jako wyraz tej fundamentalnej jednoœci. Za-
równo roszczenie podzielonych cia³ lub organizacji koœcielnych do dalszego istnie-
nia, jak te¿ wszelkie d¹¿enia do wiêkszej jednoœci organizacyjnej, musz¹ dlatego
byæ stale badane na nowo w œwietle tej jednoœci i jej œwiadectwa wobec œwiata.
Grupy chrzeœcijañskie wskazywa³y zawsze na koniecznoœæ wyra¿ania swej wiary i
swego kultu w szczególnych formach konfesyjnych, narodowych, jêzykowych, kul-
turowych i innych formach wspólnotowych. Uznajemy, ¿e te wspólnoty, w swoim
szczególnym historycznym miejscu, dziêki opatrznoœci Bo¿ej, czêsto wnosi³y wiel-
ki wk³ad do wiernego œwiadectwa Koœcio³a. Jednak zdajemy sobie sprawê, ¿e Bóg
domaga siê dzisiaj od nas, byœmy manifestowali jednoœæ Koœcio³a i sk³adali swoje
œwiadectwo nie oddzielnie, lecz wspólnie. Dalsze istnienie tradycyjnych grup kon-
fesyjnych jest odbierane na wielu obszarach jako skandal. Organizacyjne struktury
bêd¹ zawsze niezbêdne. Jesteœmy jednak przekonani, ¿e jednoœæ Koœcio³a nie mo¿e
byæ urzeczywistniona po prostu przez fuzjê denominacyjnych struktur, jej w³aœciwy
fundament znajduje siê raczej w koinonii prawdziwego kultu eucharystycznego,
w której manifestuje siê ca³y Koœció³ katolicki.

Przedsiêwziêciem znacznie trudniejszym jest wyra¿enie we wspólnej definicji,
co konstytuuje prawdziwe nabo¿eñstwo Wieczerzy Pañskiej, a tym samym ustale-
nie, jakie wspólnoty chrzeœcijañskie mog¹ byæ uwa¿ane za manifestacjê jednego
Koœcio³a i tym samym nazywane Koœcio³ami nie tylko w znaczeniu konwencjo-
nalnym. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e pewne wspólnoty chrzeœcijañskie, które nazwê
Koœció³ chc¹ odnieœæ do siebie, nie reprezentuj¹ w pe³ni jednego Koœcio³a (nie-
którzy te¿ dodadz¹, ¿e ¿adna wspólnota nie reprezentuje w pe³ni jednego Koœcio-
³a); ale wszyscy zaakceptuj¹, ¿e Chrystus jest obecny tak¿e w tych wspólnotach,
które uznaj¹ Jego w³adzê, i ¿e dlatego ich cz³onkowie nale¿¹ w pewnym sensie
do jednego Koœcio³a.

Jesteœmy zgodni, ¿e kryteria do odró¿nienia wspólnoty chrzeœcijañskiej od
Koœcio³a (w pe³nym znaczeniu tego s³owa) nie mog¹ byæ znajdowane po prostu
w formalnym trzymaniu siê wyznania wiary lub pism wyznaniowych, w podpo-
rz¹dkowaniu siê specyficznemu autorytetowi hierarchicznemu lub w fakcie posia-
dania specyficznej struktury urzêdów, lecz tylko w istocie wyznawanej wiary,
kultu i wynikaj¹cego z tego œwiadectwa. Dlatego jest rzecz¹ ogromnie wa¿n¹,
¿eby rozmowy na temat wiary i ustroju mia³y na wzglêdzie nie tylko wzajemne
porozumienie w dziedzinie doktryny, lecz tak¿e w dziedzinie ¿ycia religijnego
i duchowego, gdy¿ prawdopodobnie w³aœnie na tym obszarze znajduj¹ siê pewne
ukryte jeszcze korzenie zarówno braku jednoœci, jak i g³êboko siêgaj¹cej zgodno-
œci pogl¹dów. Porozumienia tego nie da siê osi¹gn¹æ przez powierzchowne po-
równywanie form zewnêtrznych, lecz tylko przez to, ¿e skieruje siê uwagê na to,
jak ¿ycie duchowe ka¿dej tradycji jest zwi¹zane z naszymi wspólnymi przekona-
niami chrystologicznymi i soteriologicznymi.
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Dyskutuj¹c tutaj wzajemn¹ relacjê miêdzy Koœcio³ami kierujemy siê przeko-
naniem, ¿e si³a napêdowa ruchu ekumenicznego i œciœle z nim zwi¹zane odnowio-
ne samorozumienie Koœcio³ów, przynieœæ musz¹ ze sob¹ g³êboko siêgaj¹ce zmia-
ny w myœleniu i mo¿e tak¿e w strukturze Koœcio³a. Wierzymy jednak, ¿e jeszcze
g³êbiej siêgaj¹ce a dzisiaj nie daj¹ce siê jeszcze przewidzieæ konsekwencje dla
Koœcio³ów spowoduj¹ ogromne rewolucje duchowe naszej epoki (dominacja my-
œli naukowej i metody historycznej), rewolucje, które dokonuj¹ siê w sferze ¿ycia
spo³ecznego, polityki i gospodarki, przez pojawienie siê potê¿nych ideologii
œwieckich i przez rozbudzenie religii niechrzeœcijañskich. ¯ycie Koœcio³ów i rela-
cja ze œwiatem pod naciskiem tych zjawisk zmieni³y siê ju¿ pod wieloma wzglê-
dami. Ta nowa sytuacja oddzia³uje nie tylko na ¿ycie pojedynczych Koœcio³ów,
lecz tak¿e na ich wzajemne relacje. Fakt ten, jak dot¹d, nie zosta³ jeszcze zado-
walaj¹co uwzglêdniony w dialogu ekumenicznym. Sposób, w jaki zewnêtrzne
okolicznoœci uformowa³y praktykê pomocy miêdzykoœcielnej, musia³ mieæ jed-
nak np. dalekosiê¿ne skutki dla naszego rozumienia chrzeœcijañskiej diakonii.
Raporty, które przed³o¿ono tej Konferencji, zadowalaj¹ siê na ogó³ takim mówie-
niem o œwiecie, jak gdyby chodzi³o tu tylko o kategoriê teologiczn¹ a nie o rze-
czywistoœæ, która determinuje œwiadectwo Koœcio³a i przez któr¹ Bóg przemawia
do Koœcio³a. Nag³oœæ tej sytuacji zmusza do natychmiastowego uruchomienia
myœli i dzia³ania. Musimy dostrzegaæ, w jakiej wolnoœci inicjatywa Bo¿a dzia³a
za poœrednictwem ró¿nych form i struktur Koœcio³ów. Nie wierzymy, ¿e z tym
zadaniem wi¹¿e siê koniecznoœæ ustanowienia trwa³ej struktury nadrzêdnej nad
Koœcio³ami, aczkolwiek wolnoœæ Bo¿a mo¿e sprawiæ, ¿e takie struktury bêd¹ nie-
zbêdne w pewnych momentach historycznych i w osi¹ganiu konkretnych celów.
Gdy taka struktura staje siê konieczna, wówczas istotne jest to, ¿eby by³a podpo-
rz¹dkowana s³u¿ebnie jednemu Koœcio³owi, takiemu, jaki manifestuje siê
w Koœcio³ach.

Koœció³ a Œwiatowa Rada Koœcio³ów

Statut Wiary i Ustroju jako jedno z zadañ Komisji wymienia „badanie konse-
kwencji teologicznych, jakie wynikaj¹ z ruchu ekumenicznego”. Chocia¿ Œwiato-
wa Rada Koœcio³ów na swoim Trzecim Zgromadzeniu Ogólnym potwierdzi³a, ¿e
Deklaracja z Toronto „nadal jeszcze najlepiej artyku³uje nasze rozumienie istoty
Rady”, to jednak nieco dalej oœwiadczy³a, ¿e szybkie przemiany, jakie dokona³y
siê w ostatnich dziesiêciu latach zmuszaj¹ nas do „poszukiwania dalszych wyja-
œnieñ” i ¿e „¿¹danie troskliwego przemyœlenia teologicznego rozumienia naszego
nowego ¿ycia w Radzie pozostaje w dalszym ci¹gu niespe³nione”. W nadziei
wyjœcia naprzeciw temu ¿¹daniu, Komitet Roboczy Komisji Wiara i Ustrój spo-
wodowa³, ¿e ten punkt znalaz³ siê w porz¹dku obrad.
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Deklaracja z Toronto z 1950 r. zajê³a siê t¹ kwesti¹. Sta³a siê ona tekstem bar-
dzo po¿ytecznym i pozostaje nadal fundamentalnym dokumentem Œwiatowej
Rady Koœcio³ów. Od tego czasu ¿ycie Rady wzbogaci³o siê jednak o wa¿ne nowe
elementy:
mocno wzros³a liczba Koœcio³ów cz³onkowskich, zwiêkszy³o siê te¿ ich zró¿-

nicowanie;
nast¹pi³a integracja Miêdzynarodowej Rady Misyjnej z ŒRK;
w New Delhi przyjêto deklaracjê o „Jednoœci Koœcio³a” (tzw. „formu³a jednoœci”);
 rewizji i poszerzeniu uleg³a „baza dogmatyczna” ŒRK;
 rozwinê³y siê nowe metody wspó³pracy w pomocy miêdzykoœcielnej;
przyst¹piono do rozwa¿ania problemów zwi¹zanych ze wspóln¹ dzia³alnoœci¹

na polu misyjnym;
 zmniejszy³y siê pewne psychologiczne bariery dziêki lepszemu wzajemnemu

poznaniu siê i g³êbszemu wzajemnemu zrozumieniu;
mia³a miejsce refleksja nad istot¹ ŒRK w Koœcio³ach cz³onkowskich, jak rów-

nie¿ na naszych wspólnych posiedzeniach.
Jeœli zwa¿ymy, jak szybko rozwinê³o siê wspólne ¿ycie Koœcio³ów i na jak

wielu obszarach dokonuje siê ju¿ ich wspólna refleksja i wspólne dzia³anie, wów-
czas nie powinniœmy iœæ do przodu bez wystarczaj¹cego przemyœlenia istoty tej
wspólnoty. Dlatego za rzecz po¿yteczn¹ uwa¿amy zajêcie siê t¹ kwesti¹, chocia¿
nie chcielibyœmy ryzykowaæ stwierdzenia, ¿e bêdziemy mogli daæ ostateczn¹ od-
powiedŸ.

Koœcio³y cz³onkowskie przypisuj¹ Œwiatowej Radzie Koœcio³ów ró¿ne zna-
czenia. Odnoœnie do istoty Koœcio³a maj¹ one ró¿ne tradycje, nauki i pogl¹dy,
pos³uguj¹ siê te¿ ró¿nymi kategoriami dla wyra¿enia tych przekonañ. Dlate-
go cechuje je te¿ sk³onnoœæ do zró¿nicowanego interpretowania tego, czym
jest Rada.

Ruch ekumeniczny ma jednoznacznie szerszy wymiar ni¿ Rada. Œwiatowa
Rada Koœcio³ów jest jedn¹ z manifestacji tego ruchu, istniej¹ jednak liczne inne
mo¿liwoœci, za których poœrednictwem Koœcio³y zrastaj¹ siê ze sob¹.

Jeœli w jêzyku angielskim mówimy o „councils of churches” („rady Koœcio-
³ów”), to znaczenie tego s³owa nie jest jasne w sposób jednoznaczny. „Rada”
oznacza istotowo coœ innego ni¿ stare sobory ekumeniczne, sobory Koœcio³a
rzymskokatolickiego lub gremia kierownicze jakiegokolwiek innego Koœcio³a
(w jêzyku niemieckim: Rat, francuskim: conseil; oba s³owa odró¿niaj¹ siê od
„Konzil” lub „concile”). Myœlimy jednoczeœnie o „radach Koœcio³ów” na szcze-
blu lokalnym, pañstwowym, narodowym i miêdzynarodowym. Ale i te ró¿ni¹
siê pod wzglêdem swego charakteru. Rady lokalne sk³adaj¹ siê ze zborów
(wspólnot lokalnych) o ró¿nej przynale¿noœci konfesyjnej; dlatego ich dzia³al-
noœæ w sposób nieunikniony napotyka na bariery. Niektóre rady unikaj¹ celowo
wszelkiej bezpoœredniej dyskusji na temat zagadnieñ dotycz¹cych jednoœci;
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chc¹ one istnieæ wy³¹cznie w celu wspó³pracy. Mo¿na jednak postawiæ pytanie,
czy „rada Koœcio³ów” realizuje swój cel, jeœli œwiadomie uchyla siê od kwestii
dotycz¹cej jednoœci.

 Zalecenie „zbadania teologicznych konsekwencji, które wynikaj¹ z ruchu
ekumenicznego” i „przemyœlenia teologicznego znaczenia naszego nowego
¿ycia w Radzie”, prowadzi nas do stwierdzenia, ¿e Rada nie jest ani spe³nie-
niem naszej nadziei na jednoœæ, ani tylko instrumentem naszej wspó³pracy. Jako
Rada Koœcio³ów lub jako Koœcio³y, które s¹ reprezentowane w Radzie, manife-
stuje ona wzrost wzajemnego zrozumienia Koœcio³ów oraz ich wolê znalezienia
ostatecznej jednoœci.

Rada nie jest Koœcio³em; ona nie podejmuje prób bycia Koœcio³em. Aczkol-
wiek cz³onkostwo wi¹¿e siê z warunkiem uznania „bazy dogmatycznej”, która
potwierdza wiarê w jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego, Rada nie wysu-
wa ¿adnych roszczeñ w zakresie autorytetu koœcielnego, nie dysponuje tak¿e jaki-
miœ sakramentami lub urzêdem duchownym na mocy ordynacji. Rada sk³ada
ofertê, ¿e chce byæ s³ug¹ Koœcio³ów i Koœcio³a.

Rada wyznaje z wdziêcznoœci¹, ¿e w tej nieprzerwanej wspólnocie otrzyma³a
coœ nowego, mianowicie wzbogacenie naszej egzystencji chrzeœcijañskiej i now¹
wizjê naszego wspólnego chrzeœcijañskiego zadania w œwiecie. To nowe do-
œwiadczenie jawi siê w ró¿nych postaciach: wspólnej wiernoœci wobec jednego
Pana; w rosn¹cym postêpie zmierzaj¹cym do wspólnego ¿ycia w modlitwie, wiel-
bieniu i zwiastowaniu; wspólnym noszeniu ciê¿arów, trudnoœci i cierpieñ; w ro-
sn¹cym konsensie doktrynalnym bez kompromisów (np. odnoœnie do istoty
chrztu); w bardziej intensywnym studiowaniu Biblii; w tendencjach do wzajem-
nego uznania cz³onkostwa wœród niektórych Koœcio³ów cz³onkowskich. Nie je-
steœmy zgodni w dok³adnym opisie tego doœwiadczenia, wspólne jest nam jednak
przekonanie, ¿e stanowi ono w Radzie nowy wymiar. Dlatego wyra¿amy gor¹ce
¿yczenie, ¿eby to nowe wspólne doœwiadczenie mog³o stale wzrastaæ i poszerzaæ
swój zasiêg przez Bo¿¹ pomoc i przewodnictwo, które doprowadz¹ nas do osta-
tecznej jednoœci.

Aczkolwiek aktualna próba podjêcia tego problemu czyni tylko ograniczony
postêp, konieczne jest dalsze jego studiowanie. Przeto dajemy wyraz nadziei, ¿e
Komitet Naczelny poœwiêci tej sprawie dalsz¹ uwagê.
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Pismo, tradycja i tradycje
Raport Sekcji II

Wprowadzenie

Przebywamy tutaj ze sob¹ w Montrealu jako delegaci Koœcio³ów reprezentuj¹-
cych ró¿ny profil i historyczne pochodzenie. A mimo to stwierdzamy, ¿e te ró¿ni-
ce nie powstrzymuj¹ nas przed spotkaniem we wierze i w nadziei z tym samym
Ojcem, który przez swojego Syna Jezusa Chrystusa wys³a³ Ducha Œwiêtego, aby
wszystkich ludzi prowadziæ do jednoœci ze sob¹ i z Nim. Na podstawie tej wiary
i tej nadziei oraz inspirowani nasz¹ wspóln¹ modlitw¹ do jednego Boga, Ojca,
Syna i Ducha Œwiêtego, zbadaliœmy ponownie problem „Jedna TRADYCJA
i wiele tradycji” i odkryliœmy, ¿e mimo naszych podzia³ów w tej sprawie jeste-
œmy w stanie rozmawiaæ z sob¹ na ten temat i wzrastaæ we wzajemnym zrozu-
mieniu5 .

W naszym raporcie dokonujemy rozró¿nienia miêdzy ró¿nymi znaczeniami
s³owa tradycja. Mówimy o TRADYCJI, jednej tradycji i wielu tradycjach.
Przez TRADYCJÊ rozumiemy sam¹ Ewangeliê, tak jak j¹ przekazywano z poko-
lenia na pokolenie w Koœciele i przez Koœció³; chodzi tu o samego Chrystusa
obecnego w ¿yciu Koœcio³a. Przez tradycjê rozumiemy towarzysz¹cy jej proces.
Pojêcie tradycje u¿ywane jest w podwójnym znaczeniu: pos³ugujemy siê nim
z jednej strony wówczas, gdy mówimy o zró¿nicowanych formach prezentacji,
lecz z drugiej strony tak¿e wówczas, gdy mowa jest o tym, co zazwyczaj nazywa-
my tradycjami konfesyjnymi, np. tradycja luterañska lub tradycja reformowana.
W trzeciej czêœci tego raportu s³owo to pojawi siê jeszcze w dalszym znaczeniu,
gdy mowa bêdzie o tradycjach kulturowych.

Raport nasz zawiera wszystkie istotne elementy, jakie zosta³y sformu³owane
w trzech podsekcjach. Przedmiotem badañ pierwszej by³a relacja miêdzy TRA-
DYCJ¥ a Pismem œw.; pod pojêciem „Pismo” rozumiano przy tym spisane,
prorockie i apostolskie œwiadectwo o czynie Boga w Chrystusie, którego auto-
rytet wszyscy akceptujemy. Zainteresowanie drugiej podsekcji dotyczy³o pro-
blemu jednej TRADYCJI i wielu tradycji chrzeœcijañstwa, które ukszta³towa³y
siê na przestrzeni dziejów Koœcio³a. Podsekcja trzecia zajê³a siê tymi pal¹cymi
kwestiami, które wi¹¿¹ siê z dostosowywaniem chrzeœcijañskiej TRADYCJI do
potrzeb zwi¹zanych z nowymi kulturami i jêzykami; kwestie te s¹ dzisiaj dys-

5 Zalecamy, ¿eby sprawozdania, które zosta³y opracowane przez Komisjê Teologiczn¹ na temat jednej i
wielu tradycji, by³y studiowane w Koœcio³ach („Tradycja i tradycje”, Arbeitsheft II, EVZ-Verlag, Zürich 1963).



178

DOKUMENTY NA TEMAT JEDNOŒCI KOŒCIO£A

kutowane na nowo zarówno w ¿yciu m³odych Koœcio³ów jak równie¿ wœród Ko-
œcio³ów na Zachodzie.

Czêœæ I zosta³a przedyskutowana i otrzyma³a pe³n¹ akceptacjê Sekcji. Z braku
czasu nie by³o mo¿liwe poœwiêcenie tej samej uwagi czêœci II i III. Sekcja zaleca
je ogólnie do przestudiowania.

I. Pismo, Tradycja i tradycje

Jako chrzeœcijanie wyznajemy wszyscy z wdziêcznoœci¹, ¿e Bóg objawi³ siê
w historii starotestamentowego ludu Bo¿ego i w Chrystusie Jezusie, Jego Synu,
Poœredniku miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Bo¿a ³aska i Bo¿a chwa³a s¹ pocz¹t-
kiem i koñcem naszej w³asnej historii. TRADYCJA Jego objawienia wziê³a swój
pocz¹tek w œwiadectwie proroków i aposto³ów. Samootwarcie Boga w Jezusie
Chrystusie, które dokona³o siê raz na zawsze, sprawi³o, ¿e aposto³owie i ucznio-
wie zaczêli sk³adaæ œwiadectwo o owym objawieniu, które by³o dane w osobie i
dziele Chrystusa. Nikt nie móg³ i nikt nie mo¿e powiedzieæ „Jezus jest Panem,
inaczej, jak tylko dziêki Duchowi Œwiêtemu” (1 Kor 12,3). Ustna i spisana trady-
cja proroków i aposto³ów pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego doprowadzi³a do
uformowania Pisma œw. oraz do kanonizacji Starego i Nowego Testamentu jako
Biblii Koœcio³a. Fakt, ¿e TRADYCJA wyprzedza Pismo, pozwala nam poznaæ
znaczenie tradycji. Zarazem jednak wskazuje ona tak¿e na znaczenie Pisma œw.
jako skarbnicy S³owa Bo¿ego.

Problem TRADYCJI i Pisma zawarty jest mniej lub wiêcej implicite ju¿ w Bi-
blii; jednak w historii chrzeœcijañskiej teologii jest on stawiany z ca³¹ wyrazisto-
œci¹. W Koœciele staro¿ytnym relacja miêdzy TRADYCJ¥ a Pismem nie by³a
jeszcze dostrzegana jako coœ problematycznego. Od Reformacji problem „Pisma
i TRADYCJI” sta³ siê jednak przedmiotem kontrowersji w dialogu teologii rzym-
skokatolickiej i protestanckiej. Po stronie rzymskokatolickiej przez tradycjê rozu-
miano zazwyczaj Bo¿¹ prawdê, która znalaz³a swój wyraz nie tylko w Piœmie œw.,
lecz zosta³a przekazana ustnie. Pozycja protestancka powo³ywa³a siê na „Pismo
samo” jako autorytet, który we wszystkich kwestiach zbawienia jest nieomylny
i wystarczaj¹cy, i któremu z tego powodu maj¹ podlegaæ wszystkie ludzkie trady-
cje. Glos Koœcio³a prawos³awnego w tej dyskusji teologicznego Zachodu prawie
nie by³ s³yszany.

Nadszed³ czas, ¿eby z ró¿nych wzglêdów przemyœleæ na nowo te pozycje. Co-
raz bardziej uœwiadamiamy sobie, ¿e wszyscy ¿yjemy w ró¿nych tradycjach
o charakterze konfesyjnym; jest to fakt, który ktoœ zilustrowa³ paradoksalnym
sformu³owaniem: „Do tradycji mojego Koœcio³a nale¿y nie przywi¹zywanie ¿ad-
nej wagi do tradycji”. Studia nad histori¹ i nie w mniejszym stopniu spotkanie
Koœcio³ów w ruchu ekumenicznym uœwiadomi³y nam, ¿e zwiastowanie Ewange-
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lii zawsze i w sposób nieunikniony ma historyczne uwarunkowanie. Zdajemy so-
bie tak¿e sprawê, ¿e pojêcie tradycji w teologii rzymskokatolickiej jest dzisiaj
w sposób powa¿ny na nowo rozwa¿ane.

Dlatego chcielibyœmy problem „Pisma i TRADYCJI”, lub wyra¿aj¹c lepiej:
problem „TRADYCJI i Pisma” przemyœleæ na nowo w naszej dzisiejszej sytuacji.
Poni¿sze wypowiedzi zdaj¹ siê byæ dobr¹ mo¿liwoœci¹ sformu³owania tej kwestii
w nowym jêzyku i dlatego chcielibyœmy przedstawiæ je jako nasz¹ propozycjê.
Wychodzimy z za³o¿enia, ¿e wszyscy ¿yjemy w tradycji, która nawi¹zuje do oso-
by naszego Pana i ma swoje korzenie w Starym Testamencie, i ¿e jesteœmy zobo-
wi¹zani wobec tej tradycji w tym sensie, ¿e przyjêliœmy objawion¹ prawdê,
Ewangeliê dziêki przekazowi, jaki dokonywa³ siê z pokolenia na pokolenie. Tak
wiêc mo¿emy powiedzieæ, ¿e jako chrzeœcijanie egzystujemy dziêki TRADYCJI
Ewangelii (paradosis kerygmatu), poœwiadczonej w Piœmie œw. oraz przekazanej
moc¹ Ducha Œwiêtego w Koœciele i przez Koœció³. TRADYCJA w tym znaczeniu
staje siê obecna w kazaniu S³owa, w sprawowaniu sakramentów i w nabo¿eñ-
stwie, w chrzeœcijañskim nauczaniu i teologii, w misji i œwiadectwie, jakie cz³on-
kowie zboru przez swoje ¿ycie sk³adaj¹ dla Chrystusa.

Tym, co zostaje przekazane w procesie tradycji, jest wiara chrzeœcijañska, nie
tylko jako suma formu³ dogmatycznych, lecz jako ¿ywa rzeczywistoœæ, która zo-
staje przekazana przez dzia³anie Ducha Œwiêtego. W ten sposób mo¿emy mówiæ
o TRADYCJI chrzeœcijañskiej, której treœci¹ jest sam Chrystus, obecny w ¿yciu
Koœcio³a.

Ale ta TRADYCJA, która jest dzie³em Ducha Œwiêtego, ucieleœnia siê w tra-
dycjach (w podwójnym znaczeniu tego s³owa: zarówno w ró¿nych formach jej
wyra¿ania, jak i w ró¿nych oddzielonych od siebie wspólnotach). Tradycje obec-
ne w dziejach chrzeœcijañstwa ró¿ni¹ siê od TRADYCJI, lecz s¹ z ni¹ równie¿
powi¹zane. W swoich ró¿nych formach historycznych s¹ one wyrazem i przeja-
wem jednej prawdy i rzeczywistoœci, któr¹ jest Chrystus.

Jeœli rozumiemy tradycje w ten sposób, wówczas zostajemy skonfrontowani
z powa¿nymi problemami. Dla niektórych wy³aniaj¹ siê na przyk³ad nastêpuj¹ce
pytania: Czy mo¿liwe jest dok³adniejsze ustalenie, jaka jest treœæ TRADYCJI?
W jaki sposób mo¿na to stwierdziæ? Czy TRADYCJA jest obecna we wszystkich
tradycjach, które mówi¹ o sobie, ¿e s¹ tradycjami chrzeœcijañskimi? Jak odró¿niæ
tradycje, które uosabiaj¹ prawdziw¹ TRADYCJÊ, od zwyk³ych tradycji ludzkich?
Gdzie znajdujemy pierwotn¹ TRADYCJÊ, a gdzie skar³owacia³¹ lub wrêcz znie-
kszta³con¹ tradycjê? Wszak tradycja mo¿e oznaczaæ zarówno wierne przekazy-
wanie Ewangelii, jak te¿ jej karykaturê. Ta podwójna mo¿liwoœæ pokazuje, jak
powa¿ny jest problem tradycji.

Stawiaj¹c te pytania, pytamy jednoczeœnie o kryterium. Ustalenie kryterium
by³o g³ówn¹ trosk¹ Koœcio³a od momentu jego powstania. W Nowym Testamen-
cie znajduj¹ siê ostrze¿enia przed fa³szywymi naukami i odejœciem od prawdy
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Ewangelii. Dla Koœcio³a poapostolskiego powo³ywanie siê na otrzyman¹ od apo-
sto³ów TRADYCJÊ uzyska³o rangê kryterium. Poniewa¿ ta TRADYCJA by³a za-
warta w pismach apostolskich, to w sposób ca³kiem naturalny te pisma by³y wy-
korzystywane jako autorytet w ustalaniu, gdzie mo¿na znaleŸæ prawdziw¹ TRA-
DYCJÊ. Te wczesne relacje o Bo¿ym objawieniu maj¹ w obrêbie tradycji dlatego
szczególnie fundamentalne znaczenie, poniewa¿ posiadaj¹ apostolski charakter.
Ale kryzys, który pojawi³ siê w drugim stuleciu z powodu gnozy, pokazuje, ¿e
sama egzystencja pism apostolskich nie mog³a rozwi¹zaæ problemu. W momen-
cie, w którym upowszechni³o siê powo³ywanie na dokumenty spisane, powsta³
równie¿ problem interpretacji. Kiedy dosz³o do ustalenia i uznania przez Koœció³
kanonu Nowego Testamentu, sta³o siê rzecz¹ oczywist¹ pos³ugiwanie siê tym
zbiorem pism jako nieodzownym kryterium.

TRADYCJA w jej kszta³cie spisanym jako „Pismo Œwiête” (obejmuj¹ce Stary
i Nowy Testament) musi byæ interpretowana przez Koœció³ zawsze w nowych sy-
tuacjach. Tego rodzaju interpretacje TRADYCJI mo¿emy znaleŸæ w wyznaniach
wiary, które s¹ poniek¹d punktami krystalizacyjnymi tradycji, w liturgicznych
formach sakramentów i w innych formach kultowych, w kazaniu S³owa i w teolo-
gicznych prezentacjach nauki koœcielnej. Zwyk³e powtarzanie s³ów Pisma œw.
by³oby zdrad¹ Ewangelii; Ewangeliê trzeba bowiem uczyniæ zrozumia³¹; musi
ona stanowiæ wyzwanie dla œwiata.

Fakt, ¿e interpretacja jest konieczna, stawia nas na nowo wobec kwestii kryte-
rium, którym kieruje siê pierwotna TRADYCJA. Przez ca³e dzieje Koœcio³a tego
kryterium szukano zawsze w – w³aœciwie zinterpretowanym – Piœmie œw. Ale co
oznacza „w³aœciwa interpretacja”?

Pisma traktowane jako dokumenty nie s¹ niczym wiêcej ni¿ s³owami. Wszyst-
ko zale¿y od Ducha, Pana i Dawcy ¿ycia. Odpowiednio do tego moglibyœmy po-
wiedzieæ, ¿e w³aœciw¹ interpretacj¹ (rozumian¹ w najszerszym sensie) jest ta in-
terpretacja, która ma miejsce pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego. Ale tak¿e to
nie rozwi¹zuje jeszcze problemu kryterium. Zostajemy skonfrontowani z kwesti¹
zasady hermeneutycznej.

Problem ten rozwi¹zuje siê w ró¿nych Koœcio³ach w ró¿ny sposób. W niektó-
rych tradycjach konfesyjnych za zasadê hermeneutyczn¹ uchodzi to, ¿e ka¿da
czêœæ Pisma œw. musi byæ interpretowana w œwietle ca³ego Pisma. W innych tra-
dycjach klucz interpretacyjny znajduje siê w tym, co uwa¿ane jest za j¹dro Pisma
œw., i odpowiednio do tego k³adzie siê nacisk g³ównie na inkarnacjê lub pojedna-
nia i zbawienie, usprawiedliwienie z wiary, orêdzie o rych³ym nadejœciu króle-
stwa Bo¿ego lub na etyczne nauki Jezusa. Jeszcze w innych tradycjach widzi siê
kryterium w tym, co Pismo œw. pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego ma do po-
wiedzenia sumieniu jednostki. W Koœciele prawos³awnym klucz hermeneutyczny
znajduje siê w œwiadomoœci Koœcio³a, szczególnie dochodz¹cej do g³osu w wypo-
wiedziach Ojców Koœcio³a i soborów ekumenicznych. W Koœciele rzymskokato-
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lickim klucz ten znajduje siê w „depositum fidei”, którego stra¿nikiem jest ko-
œcielny urz¹d nauczaj¹cy. Jeszcze w innych tradycjach s¹ to wyznania wiary, uzu-
pe³nione albo pismami wyznaniowymi, definicjami soborów ekumenicznych albo
œwiadectwem Ojców, które traktowane s¹ jako w³aœciwy klucz do zrozumienia
Pisma œw. Nawet gdy w niektórych tradycjach konfesyjnych zasada hermeneu-
tyczna jest znajdowana poza Pismem œw., to przecie¿ nigdzie nie jest powiedzia-
ne, ¿e ten autorytet stanowi obce cia³o wobec centralnej treœci Pisma œw. Przeciw-
nie, w³aœnie dlatego zostaje on przyjêty jako zasada hermeneutyczna, poniewa¿
oferuje klucz do zrozumienia tego, o czym mówi Pismo œw.

Nastêpstwem wiernoœci wobec naszego konfesyjnie zabarwionego rozumienia
Pisma œw. jest to, ¿e w interpretacji Pisma nasze pogl¹dy s¹ zarówno zbie¿ne, jak
i rozbie¿ne. Np. anglikanin i baptysta w interpretacji (w szerokim znaczeniu) Pi-
sma œw. w wielu punktach bêd¹ ze sob¹ zgodni, w innych znowu nie. Albo jako
dalszy przyk³ad wymieñmy odbiegaj¹ce od siebie interpretacje Mateusza 16,18,
z jakimi spotykamy siê z jednej strony w teologii rzymskokatolickiej, z drugiej
zaœ w teologii prawos³awnej i protestanckiej. Jak przekroczyæ próg czytania przez
nas wszystkich Pisma œw. w œwietle w³asnej tradycji?

Nowe podejœcie do badañ biblijnych wnios³o ju¿ powa¿ny wk³ad do zbli¿enia
rozdzielonych Koœcio³ów, kieruj¹c ich uwagê na Pismo œw. jako centrum, a tym
samym na TRADYCJÊ. Ta okolicznoœæ stawia nas jednak przed nieuniknionym
zadaniem dalszego pog³êbiania problemu hermeneutycznego, tzn. musimy siebie
zapytaæ, jak mo¿emy osi¹gn¹æ odpowiedni¹ interpretacje Pisma œw., która nie
ulega wp³ywowi subiektywnej i samowolnej egzegezy. Czy fakt, ¿e Bóg pob³ogo-
s³awi³ Koœció³ Pismem œw., nie powinien wymagaæ od nas przywi¹zywania wiêk-
szej wagi ni¿ w przesz³oœci do wspólnego studiowania Pisma œw. podczas ka¿de-
go spotkania reprezentantów ró¿nych Koœcio³ów? Czy nie powinniœmy studiowaæ
szczegó³owiej Ojców wszystkich epok historii Koœcio³a i ich interpretacje
w œwietle naszego ekumenicznego zadania? Czy ekumeniczna sytuacja nie doma-
ga siê od nas, byœmy poszukiwali TRADYCJI, rewiduj¹c powa¿nie nasze w³asne
specyficzne tradycje?

II. Jednoœæ tradycji i wieloœæ tradycji

Koœció³ i tradycja s¹ nieroz³¹czne. Przez tradycje nie rozumiemy tradycjonali-
zmu. TRADYCJA Koœcio³a nie jest przedmiotem, który posiadamy, lecz rzeczy-
wistoœci¹, która bierze nas w posiadanie. ¯ycie Koœcio³a opiera siê na dzia³aniu
Boga w objawieniu Jezusa Chrystusa, darowaniu Jego ludowi Ducha Œwiêtego i
Jego poczynaniach wobec tego ludu w biegu dziejów. Przez dzie³o Ducha Œwiête-
go zosta³a skonstruowana nowa wspólnota, Koœció³, który otrzyma³ pe³nomocnic-
two, ¿eby objawienie i ¿ycie, które znajduj¹ siê w Jezusie Chrystusie, zosta³y
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przekazane a¿ do krañców ziemi i a¿ do kresów dziejów. TRADYCJA, zgodnie
z jej treœci¹, wskazuje nie tylko na swoje pocz¹tki w przesz³oœci, lecz tak¿e na
przysz³¹ pe³niê, która ma siê ukazaæ. ¯ycie Koœcio³a dokonuje siê w sta³ym
wspominaniu, przyswajaniu i przekazywaniu owego niepowtarzalnego a przecie¿
aktualnego w ka¿dej epoce wydarzenia przyjœcia Chrystusa w ciele, oraz w gor¹-
cym oczekiwaniu na Jego nadejœcie w chwale. Wszystko to znajduje swój
wyraz w S³owie i sakramentach, przez które „œmieræ Pana g³osimy, a¿ przyjdzie”
(1 Kor 11,26).

TRADYCJÊ mo¿na rozumieæ w dwojaki sposób. Jedno jej rozumienie repre-
zentuj¹ szczególnie wyraziœcie prawos³awni. Dla nich bowiem TRADYCJA nie
jest tylko czynem Boga w Chrystusie, który przychodzi przez dzie³o Ducha
Œwiêtego, aby ratowaæ wszystkich ludzi, którzy w Niego wierz¹, lecz obejmuje
tak¿e sam¹ wiarê, przekazan¹ w ca³oœci i czystoœci, wiarê, która manifestuje siê
w nieprzerwanej ci¹g³oœci z pokolenia na pokolenie przez pewne wydarzenia
w ¿yciu Koœcio³a katolickiego i apostolskiego. Dla innych TRADYCJA jest
w istocie to¿sama z objawieniem w Chrystusie i g³oszeniem S³owa. Jest ona po-
wierzona Koœcio³owi i Koœció³ znajduje siê pod ochron¹, kiedy w niej ¿yje;
znajduje ona w ró¿nych historycznie uwarunkowanych formach – tradycjach –
swoje bardziej lub mniej wierne odbicie. Inni w swoim rozumieniu TRADYCJI
i tradycji (wielu) ³¹cz¹ elementy obu pogl¹dów. Aktualne tendencje w bada-
niach biblijnych i historycznych oraz doœwiadczenie zwi¹zane z ekumenicznym
spotkaniem prowadz¹ do tego, ¿e dzisiaj zaczyna siê przywi¹zywaæ nowe zna-
czenie do pewnych pogl¹dów, na które dawniej nie zwracano uwagi. Dlatego
kwestia ta pozostaje otwarta.

 W obu wspomnianych stanowiskach czyni siê jednoznaczne rozró¿nienie
miêdzy TRADYCJ¥ a tradycjami. Podczas gdy w jednym przypadku przyjmuje
siê, ¿e TRADYCJÊ mo¿na znaleŸæ w organicznej i konkretnej jednoœci jednego
Koœcio³a, to w innym uwa¿a siê, ¿e jedna TRADYCJA mo¿e przejawiaæ siê
w rozmaitych postaciach, aczkolwiek nie wszystkie musz¹ byæ doskona³e w
taki sam sposób. Problem relacji miêdzy wieloma Koœcio³ami a jedn¹ TRA-
DYCJ¥ jawi siê w obu pogl¹dach w bardzo ró¿ny sposób. Ale gdy jedni stoj¹
na stanowisku, ¿e nigdy i nigdzie nie mo¿e istnieæ rozdzielony Koœció³, drudzy
natomiast uznaj¹ egzystencjê wielu Koœcio³ów, które maj¹ wprawdzie udzia³ w
jednej TRADYCJI, lecz mimo to nie znajduj¹ drogi do wspólnoty ze sob¹, to
jednak wszyscy s¹ zgodni co do tego, ¿e nie mo¿emy siê zadowoliæ aktualnym
stanem podzia³u.

Wiele nieporozumieñ i ró¿nic w tych kwestiach ma swoj¹ przyczynê w tym, ¿e
ci¹¿y na nas tak d³uga historia wyobcowania i podzia³u. W biegu stuleci ró¿ne
wspólnoty chrzeœcijañskie rozwinê³y w³asne tradycje dziejopisarstwa, i patrz¹ na
przesz³oœæ w specyficzny dla siebie sposób. Co prawda sytuacja ta uleg³a popra-
wie pod pewnym wzglêdem przez to, ¿e upowszechniaj¹ siê wymogi œciœle na-
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ukowych badañ historii powi¹zane z d¹¿eniem do dok³adnoœci i obiektywnoœci.
W pracach, które powsta³y w oparciu o te kryteria, nie dostrze¿ono jednak zawsze
g³êbszych pytañ teologicznych, które stawia historia Koœcio³a. Ich znaczenie
zmniejszy³o siê przez to w sposób istotny. Dopiero w najnowszych czasach poja-
wi³y siê badania historyczne, które pod wzglêdem celów i towarzysz¹cego im
ducha maj¹ charakter ekumeniczny.

Wierzymy, ¿e dla dzisiejszego ¿ycia Koœcio³a i jego problemów wielkie zna-
czenie mo¿e mieæ to, ¿e badania te bêd¹ kontynuowane w taki sposób. „Ci, którzy
nie s¹ w stanie zrozumieæ swoj¹ historiê, s¹ skazani na to, ¿eby j¹ jeszcze raz
prze¿yæ” (Santoyana). Wierzymy, ¿e tego rodzaju badania mog³yby mieæ swoj¹
wartoœæ tak¿e dlatego, ¿e s¹ one w stanie ukazaæ nam nowe zrozumienie pewnych
najbardziej kontrowersyjnych obszarów naszej wspólnej przesz³oœci. Dlatego za-
lecamy, ¿eby Wiara i Ustrój wspiera³a takie badania; w ten sposób podejmie pró-
bê opracowania nowej wizji rozstrzygaj¹cych epok i wydarzeñ historii Koœcio³a,
szczególnie tych, w przypadku których dostrzec mo¿na brak kontynuacji. Wa¿ne
jest, ¿eby ta praca prowadzona by³a wspólnie przez uczonych wywodz¹cych siê
z ró¿nych konfesji.

W tym miejscu wy³ania siê jednak inny problem. W czasach, w których ludz-
koœæ zaczyna uœwiadamiaæ sobie coraz bardziej swoj¹ jednoœæ i w których prze-
¿ywamy rozwój œwiatowej cywilizacji, chrzeœcijanie musz¹ zdaæ sobie sprawê na
nowo z uniwersalizmu Koœcio³a i jego dziejów w relacji do historii ca³ej ludzko-
œci. To znaczy, ¿e zarówno na p³aszczyŸnie badañ teologicznych, jak równie¿ na
p³aszczyŸnie pastoralnego nauczania musi byæ podjêta próba przezwyciê¿enia
ograniczenia, które charakteryzuje wiêkszoœæ badañ w zakresie historii Koœcio³a,
i wspierania idei historii ludu Bo¿ego pojêtej ca³oœciowo. Ale jak to zrobiæ? Czy¿
nie wymaga to pracy historyków obdarzonych nie tylko ludzkimi umiejêtnoœcia-
mi? Czy badacz, który wskutek w³asnych uwarunkowañ kulturowych, historycz-
nych i koœcielnych podlega ograniczeniom, mo¿e byæ w stanie uzyskaæ tak¹ wi-
zjê? Oczywiœcie nie, aczkolwiek jesteœmy zdania, ¿e przez metodê wspó³pracy
pewne rzeczy da³yby siê osi¹gn¹æ. Gdy¿ specjalne lecz ograniczone intuicje
i punkty widzenia mog¹ przyczyniæ siê do wzajemnego korygowania i uzupe³nia-
nia. Np. wspólnota robocza ma ³atwiejszy dostêp do ró¿nych jêzyków i literatury
ni¿ jednostka. Filozofia i teologia historii stawiaj¹ pytania, które podkreœlaj¹ za-
równo niebezpieczeñstwo zwi¹zane z czystym tradycjonalizmem, jak równie¿
jego trwa³¹ wartoœæ, gdy wystêpuje w autentycznej postaci. Sprawy te musimy
mieæ stale na uwadze.

W odniesieniu do historii nasuwa nam siê jeszcze trzeci problem. Jesteœmy
œwiadomi, ¿e podczas tej konferencji poczyniliœmy nowe i jeszcze nigdy nie wy-
stêpuj¹ce w ruchu ekumenicznym doœwiadczenie. Po raz pierwszy w historii dia-
logu w ramach Wiary i Ustroju by³y solidnie reprezentowane na naszym spotka-
niu Koœcio³y prawos³awne i pozosta³e staro¿ytne Koœcio³y orientalne. Dla Wiary i
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Ustroju otworzy³ siê przez to nowy wymiar i tylko powoli zaczynamy dostrzegaæ
wi¹¿¹ce siê z tym faktem nowe przysz³e mo¿liwoœci. Wiele trudnoœci we wzajem-
nym zrozumieniu wynika w sposób oczywisty z faktu, ¿e Zachód – równie¿ za-
chodni uczeni – posiada niedostateczn¹ wiedzê o ¿yciu i historii Koœcio³ów
wschodnich, i vice versa. Tutaj mamy znowu do czynienia z obszarem, który wy-
maga dalszych badañ, np. nad kwesti¹ filioque, jej genez¹ i nastêpstwami. Szcze-
gólnie zalecamy Komisji „Wiara i Ustrój” dwa studia. Uwa¿amy, ¿e wa¿ne by³o-
by podj¹æ wspólne badania nad soborami staro¿ytnego Koœcio³a, uwa¿amy tak¿e,
¿e nale¿a³oby zbadaæ, w jaki sposób i w jakiej mierze katechetyczny materia³ do
nauczania, którym pos³uguj¹ siê Koœcio³y, mo¿e byæ przebadany w œwietle wy-
mogów ruchu ekumenicznego.

Tymi wszystkimi rozwa¿aniami nie chcemy siê odgrodziæ ani od realnego
œwiata, w którym ¿yjemy, ani od kulturowych i duchowych problemów naszych
czasów. Ju¿ samo zainteresowanie przesz³oœci¹ wzbudza wœród wielu wspó³cze-
œnie ¿yj¹cych z nami ludzi mimowolne podejrzenie, i¿ chodzi o to, ¿eby znowu
o¿ywiæ stare obyczaje i idee bez brania pod uwagê pal¹cych problemów naszej
epoki. Zdajemy sobie sprawê, ¿e ludzkie tradycje, narodowe i spo³eczne, a nawet
religijne, s¹ w wielu miejscach zachwiane, i ¿e w obecnej epoce sukcesów nauko-
wych i technicznych pojawia siê wœród wielu ludzi sk³onnoœæ do odmawiania
wa¿noœci dziedzictwu przesz³oœci. Uznajemy pozytywne elementy aktualnej sytu-
acji. W³aœnie z tego powodu na czo³o naszych rozwa¿añ postawiliœmy antynomiê
TRADYCJI i tradycjonalizmu. Przesz³oœæ, o której mówimy, nie jest przesz³oœci¹,
któr¹ badamy z oddalenia. Jest to przesz³oœæ, która ma dla nas wartoœæ, o ile przy-
swajamy j¹ sobie w akcie osobistej decyzji. Jest ona w Koœciele przesz³oœci¹,
przez któr¹ ¿yjemy, maj¹c udzia³ w jednej TRADYCJI; gdy¿ w niej stanowimy
jedno z Tym, który jest Panem historii, który by³, który jest, i który przyjdzie; On
jest Bogiem nie umar³ych, lecz ¿ywych.

III. Tradycja i ró¿ne kultury

W tym, co powiedzieliœmy dotychczas o rozumieniu TRADYCJI, nasze spoj-
rzenie by³o skierowane g³ównie na przesz³oœæ, na dokonane raz na zawsze wyda-
rzenie inkarnacji Chrystusa, na Jego œmieræ i zmartwychwstanie oraz na trwaj¹ce
dzia³anie Ducha Œwiêtego w Koœciele. Przy okazji uœwiadomiliœmy sobie, ¿e
TRADYCJA ma odniesienie tak¿e do teraŸniejszoœci i przysz³oœci. Koœció³ jest
pos³any przez Chrystusa, ¿eby zwiastowaæ Ewangeliê wszystkim ludziom. TRA-
DYCJÊ trzeba przekazywaæ dalej zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Innymi
s³owy, TRADYCJA ma rozstrzygaj¹cy wymiar misyjny w ka¿dym kraju, gdy¿
Pan poleci³ dotarcie do wszystkich narodów. Jakie by te¿ nie by³y ró¿nice w inter-
pretacji, wszyscy s¹ zgodni co do tego, ¿e TRADYCJA zawiera ten element dy-
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namiczny, który wywodzi siê od Bo¿ego dzia³ania w historii Jego ludu i jego
spe³nienia w osobie i dziele Chrystusa, i który pod¹¿a w stronê ostatecznego zwy-
ciêstwa Pana u kresu dziejów.

Przekazywanie dalej TRADYCJI w ró¿nych krajach i kulturach oraz fakt, ¿e
jedna TRADYCJA zosta³a przekazana w ró¿norodnych tradycjach, przyczynia siê
do powstania pewnych problemów. S¹ one wspólne wszystkim chrzeœcijanom,
aczkolwiek mog¹ siê przejawiaæ w ró¿ny sposób. Ukazuj¹ siê one dzisiaj w ostrej
formie w ¿yciu m³odych Koœcio³ów Azji i Afryki, w mniej dostrzegalnej ale
w nie mniej egzystencjalnej formie znajdujemy je tak¿e na tzw. Zachodzie chrze-
œcijañskim. Siêgnijmy po przyk³ad z zakresu m³odych Koœcio³ów. W bardzo ma-
³ym kraju wystêpuje ponad 80 ró¿nych denominacji. Jak wœród tych tradycji
mamy odnaleŸæ TRADYCJÊ? Pracuj¹c nad zbudowaniem nowych narodów,
w sposób szczególny baczy siê na to, co sprzyja jednoœci wœród ludzi. Czy chrze-
œcijanie, którym jest powierzony urz¹d pojednania, powinni w takim momencie
byæ czynnikiem podzia³u? W œwietle takich wymogów musimy przeprowadziæ
badania nad powa¿n¹ kwesti¹, jak Koœció³ mo¿e siê zadomowiæ w autentyczny
sposób, jak wszystko, co jest dobre w ¿yciu kultury i narodu, mo¿e wykorzystaæ
w s³u¿bie dla Chrystusa, nie popadaj¹c w synkretyzm.

Gdy S³owo sta³o siê Cia³em, przysz³a do ludzi Ewangelia w szacie specyficz-
nej kultury, mianowicie w szacie œwiata palestyñskiego owych czasów. Jeœli za-
tem Koœció³ niesie TRADYCJÊ do nowych narodów, jest konieczne, ¿eby jej
istotna treœæ znalaz³a odbicie w jêzyku nowych kultur. I tak podczas wielkiej mi-
syjnej ekspansji Koœcio³a wschodniego TRADYCJA przez ¿ycie Koœcio³a zosta³a
przet³umaczona na nowe jêzyki i kultury, np. Rosji lub innych obszarów misyj-
nych. Jak u¿ycie jêzyka s³owiañskiego sta³o siê konieczne dla przekazania TRA-
DYCJI S³owianom, tak jest dzisiaj w równej mierze konieczne zastosowanie no-
wych jêzyków i form komunikacji, które mog¹ zostaæ zrozumiane przez tych, do
których dociera Dobra Nowina. Chc¹c czyniæ to we w³aœciwy sposób, trzeba po-
znaæ odnoœn¹ kulturê i jêzyk, pilnie studiowaæ jêzyki Starego i Nowego Testa-
mentu i nabyæ gruntownej znajomoœci historii Koœcio³a. Czy w tym kontekœcie
nie uœwiadamiamy sobie jeszcze lepiej, jakie znaczenie ma dar mówienia ró¿ny-
mi jêzykami w dniu Piêædziesi¹tnicy? Aposto³owie przez moc Ducha Œwiêtego
uzyskali zdolnoœæ zwiastowania potê¿nych czynów Boga ka¿demu cz³owiekowi
w jego w³asnym jêzyku, i w ten sposób odrêbnoœæ narodów i kultur zosta³y prze-
zwyciê¿one w s³u¿bie Bo¿ej. Jeœli zrozumiej¹ to chrzeœcijanie w krajach, w któ-
rych stanowi¹ mniejszoœæ, wówczas bêd¹ w stanie ustrzec siê przed budowaniem
œwiadomoœci getta.

Treœci TRADYCJI nie da siê dok³adnie okreœliæ, gdy¿ rzeczywistoœæ, któr¹
przekazuje, nie mo¿e nigdy znaleŸæ pe³nego wyrazu w schematycznych formu-
³ach. Wed³ug prawos³awnego pogl¹du do TRADYCJI nale¿y rozumienie wyda-
rzeñ, o których mówi Nowy Testament, pism Ojców oraz ekumenicznych wyznañ
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i soborów; na jej treœæ sk³ada siê tak¿e ¿ycie Koœcio³a na przestrzeni stuleci. Ko-
œcio³y cz³onkowskie Œwiatowej Rady Koœcio³ów s¹ jednak wszystkie jednomyœl-
ne w tym, ¿e wyznaj¹ Jezusa Chrystusa zgodnie z Pismem œw. jako Boga i Zba-
wiciela i dlatego wspólnie d¹¿¹ do wype³nienia tego, do czego s¹ powo³ane, ku
chwale jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Ta baza cz³onkowska stwa-
rza wspóln¹ podstawê, która umo¿liwia nam poszukiwanie stale rosn¹cego rozu-
mienia pe³ni objawienia Bo¿ego i korekty czêœciowego rozumienia prawdy. Sta-
raj¹c siê zrozumieæ relacjê miêdzy TRADYCJ¥ a tradycjami, zostajemy skon-
frontowani z problemami, które s¹ wprawdzie niezmiernie wa¿ne, ale bardzo
trudne do rozwi¹zania. Czêsto nie mo¿na na nie odpowiedzieæ w oderwaniu od
szczególnej sytuacji, z której wyrastaj¹. Nie ma na nie gotowych odpowiedzi.
Mimo wszystko pewne rzeczy da siê wyartyku³owaæ.

Wszystko, co ma fundamentalne znaczenie w przypadku interpretacji tekstów
Starego i Nowego Testamentu, pozostaje takim tak¿e dla Koœcio³a w ka¿dej sytu-
acji. Duch Œwiêty zosta³ dany Koœcio³owi, ¿eby go wprowadza³ w pe³niê prawdy.
Dlatego gdy pojedyncze wspólnoty poœród wierz¹cego ludu Bo¿ego maj¹ podej-
mowaæ decyzje, musz¹ to czyniæ w ufnoœci wobec przewodnictwa Ducha w Ko-
œciele i w œwiadomoœci troskliwego dzia³ania Boga w œwiecie. Jeœli TRADYCJA
ma wejœæ w nowe œrodowisko, to w ¿adnym wypadku nie wolno dopuœciæ do
odejœcia od „Dobrej Nowiny”, od zwiastowania tego, co Bóg uczyni³, nadal czyni
i jeszcze uczyni przy zbawieniu œwiata przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak
dochodzi to do g³osu w chrystocentrycznej i trynitarnej wierze Koœcio³a. Ewange-
lia w ka¿dej szczególnej sytuacji winna byæ tak zwiastowana, ¿eby mo¿na j¹ by³o
doœwiadczaæ jako „radosn¹, wyzwalaj¹c¹ i jednaj¹c¹ si³ê”. Koœció³ musi trosz-
czyæ siê o unikanie wszelkich niepotrzebnych prowokacji przy zwiastowaniu
Ewangelii, zgorszenie krzy¿a jako g³upstwo dla œwiata nie mo¿e byæ jednak ni-
gdy zanegowane. Musimy zawsze d¹¿yæ do przekazywania TRADYCJI w jej ca-
³ej pe³ni i pozostawaæ w obrêbie ca³ego ludu Bo¿ego. Dlatego musimy unikn¹æ
pokusy przesadnego podkreœlania tych elementów, które w szczególny sposób
nale¿¹ do okreœlonej kultury. Tylko w pe³ni prawdy Bo¿ej Koœció³ bêdzie zdolny
do wype³nienia swojej misji i dania autentycznego œwiadectwa.

W tradycji, zgodnie z jej istot¹, mamy do czynienia z podwójn¹ dialektyk¹.
Z jednej strony TRADYCJA ma wnikaæ w sposób mo¿liwie kompletny w szcze-
gólne sytuacje kulturowe, w których ¿yj¹ ludzie; z drugiej strony do jej istoty na-
le¿y, ¿e transcenduje wszystko to, co ludzi od siebie oddziela. Dlatego jest
prawd¹, ¿e uniwersalny charakter TRADYCJI jawi siê intensywniej w sytuacjach,
w których mocniej dochodzi do g³osu TRADYCJA w ró¿nych formach odrêb-
nych kultur. Tylko „ze wszystkimi œwiêtymi” mo¿emy dojœæ do poznania pe³ni
mi³oœci i chwa³y Chrystusa (Ef 3,18-19).

Katolickoœæ jako dar ³aski Bo¿ej wzywa nas do wype³nienia szczególnego za-
dania. Jest to pojêcie ogromnie zró¿nicowane, nie podejmujemy siê tutaj jego
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opisania. Jednak o szukaniu i przyjmowaniu daru katolickoœci mo¿emy mówiæ
tylko wówczas, gdy w naszej œwiadomoœci jawiæ siê bêdzie Cia³o Chrystusowe
pojmowane globalnie i gdy bêdziemy siê troszczyæ o ca³oœæ tego Cia³a, tylko
wówczas, gdy z³o¿ymy œwiadectwo o Chrystusie jako w³adcy wszystkich obsza-
rów ¿ycia ludzkiego, tylko wówczas, gdy kieruj¹c siê wielk¹ mi³oœci¹ uto¿sami-
my nasze ¿ycie z niedostatkiem ka¿dego cz³owieka.

Kiedy Koœcio³y wype³niaj¹ swoje zadanie misyjne, wówczas w wiêkszoœci
przypadków nie chodzi im o stworzenie tylko w³asnego odbicia; kieruj¹ siê prze-
konaniem, i¿ szerz¹ una sancta ecclesia. Z tego faktu wynikaj¹ nastêpstwa, które
niemal ¿e nie s¹ dostrzegalne, a tym mniej z po¿ytkiem wykorzystane, zarówno
w ¿yciu Koœcio³ów – matek, jak równie¿ dla zak³adania nowych Koœcio³ów
w ekumenicznej epoce w ogóle. Z jednej strony okazuje siê, ¿e musi byæ uznana
wolnoœæ nowoza³o¿onych Koœcio³ów, tak ¿eby Koœcio³y – matki i Koœcio³y – cór-
ki mog³y wspólnie przyjmowaæ dar ³aski Bo¿ej. Z drugiej strony okazuje siê, ¿e
wszyscy musimy zachowaæ wiernoœæ wobec ogólnej koinonii Koœcio³a Chrystu-
sowego, nawet wówczas, gdy jesteœmy zajêci mniejszymi problemami. W tym
kontekœcie uwa¿amy za rzecz niezwykle wa¿n¹, ¿eby opracowane zosta³o stu-
dium na temat ¿ycia i misji Koœcio³ów z perspektywy ekumenicznej. Potrzebna
jest wspó³praca wszystkich, o ile chcemy otrzymaæ pe³niê prawdy Chrystusa i daæ
jej œwiadectwo.

W naszym wspó³czesnym œwiecie dosyæ powszechnie stawiane jest pytanie,
jak dzisiaj przekazywaæ dalej pe³niê prawdy. Wynika ono niemal w sposób oczy-
wisty z faktu, ¿e w naszej epoce powsta³a cywilizacja œwiatowa, naznaczona
szybkim postêpem technicznym i zakorzeniona w naukowej wizji, która zmienia
nasze rozumienie obrazu œwiata. Nowa kosmologia, która siê tworzy, oznacza
wyzwanie wobec naszych tradycyjnych wyobra¿eñ o cz³owieku i naturze. Poœród
tego rozwoju i czêœciowo jako jego rezultat dokonuje siê radykalna zmiana spo-
³ecznej struktury we wszystkich czêœciach œwiata. Na Koœciele spoczywa przeto
podwójna odpowiedzialnoœæ: TRADYCJA musi byæ przekazywana dalej jedno-
czeœnie w ró¿ny sposób, zarówno w rodzimym jêzyku dnia powszedniego, jak te¿
za pomoc¹ uczonych pojêæ w³aœciwych dla wielce skomplikowanej i krytycznej
myœli naszej epoki. Powagi tej prze³omowej sytuacji nie wolno lekkomyœlnie wy-
olbrzymiaæ. Dostrzegliœmy tkwi¹ce w niej niebezpieczeñstwa, lecz w równej mie-
rze musimy podj¹æ próbê poznania i wykorzystania ogromnych pozytywnych
mo¿liwoœci, jakie w niej tkwi¹.

Snuj¹c refleksjê wokó³ wiary chrzeœcijañskiej, z regu³y zbyt ma³o kierujemy na-
sze spojrzenie w przysz³oœæ. Zwrot in partibus infidelium otrzyma³ ju¿ uniwersalne
znaczenie. Eksperymenty na obszarze pracy duszpasterskiej i misyjnej, jak np. two-
rzenie tzw. parafii socjalnych lub „wêdruj¹cych koœcio³ów” to pierwsze próby wy-
chodzenia naprzeciw tej potrzebie. Najg³êbsze œwiadectwo zostaje z³o¿one zawsze
przez ¿ycie samego Koœcio³a, jego modlitwê, kult i milcz¹ce niesienie krzy¿a. Kie-
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dy skupiamy uwag¹ na naszych wspólnych problemach, mo¿emy stwierdziæ, ¿e
presjê, pod któr¹ znajduje siê Koœció³ w dzisiejszym œwiecie, Bóg wykorzystuje dla
prze³amywania granic, które oddzielaj¹ nas od siebie. Musimy dostrzec sposob-
noœæ, która zosta³a nam dana, i z si³¹ i odwag¹ wype³niaæ wielk¹ misjê Koœcio³a.
TRADYCJÊ, s³owo ³aski i nadziei, musimy przekazywaæ dalej ludziom ¿yj¹cym
w tej nowej kulturze œwiata w taki sposób, w jaki w przesz³oœci g³oszono je w Jero-
zolimie, Grecji, Rzymie i Galii a¿ do najodleglejszych zak¹tków ziemi.

Aneks

Rewizja materia³u katechetycznego
w œwietle ruchu ekumenicznego

Naszej sekcji miêdzy innymi przed³o¿ono dokument w sprawie „Przeredago-
wania katechizmów w œwietle ruchu ekumenicznego”. Zawiera on szereg wa¿-
nych propozycji, które w kontekœcie kwestii dotycz¹cej jednej i wielu tradycji
maj¹ wielkie znaczenie. Katecheza lub wychowanie religijne to wa¿na forma
wzbogacania tradycji; wszak nauczanie m³odzie¿y to nic innego ni¿ stale nowy
wysi³ek przyswojenia TRADYCJI nowemu pokoleniu. Dlatego Koœcio³y powa¿-
nie powinny sobie postawiæ pytanie, czy katechizmy i pozosta³y materia³ kateche-
tyczny, którym siê pos³uguj¹ w ramach przyswajania tradycji, jest rzeczywiœcie
materia³em odpowiednim i skutecznym. Ograniczymy siê tutaj œwiadomie do
dwóch g³ównych pytañ: Jak dalece materia³ katechetyczny, który jest u¿ywany w
naszych Koœcio³ach, odzwierciedla ekumeniczne zadania i zobowi¹zania, których
siê podjê³y? W sformu³owaniu negatywnym pytanie to brzmia³oby tak: Jak dalece
nasz materia³ katechetyczny zawiera jeszcze uprzedzenia i nieporozumienia, któ-
re powinniœmy zostawiæ za sob¹ albo o których byæ mo¿e nawet s¹dzimy, ¿e zo-
stawiliœmy je za sob¹?

Odpowiedni¹ odpowiedŸ na to pytanie poprzedziæ musi dok³adna analiza tego,
co faktycznie dzieje siê w naszych Koœcio³ach. Jest to skromna propozycja, ma
ona jednak tê zaletê, ¿e doprowadzi szybko do praktycznych decyzji, ¿e mo¿e
wzbudziæ zainteresowanie ruchem ekumenicznym wœród niektórych ludzi, którzy
zazwyczaj nie uczestnicz¹ aktywnie w jego ¿yciu, i ¿e w ten sposób niektórzy
cz³onkowie Koœcio³ów zostan¹ nim bezpoœrednio dotkniêci.

Propozycja
Z przytoczonych powodów proponujemy skierowaæ do Koœcio³ów nastêpuj¹ce

cztery pytania:
Czy wasz Koœció³ sformu³owa³ w sposób jednoznaczny swoje nastawienie do

ruchu ekumenicznego? Czy wypowiedzia³ siê, w jaki sposób chce realizowaæ
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ekumeniczne zadanie? Jakie zobowi¹zanie ekumeniczne wzi¹³ na siebie? Czy
oficjalne stanowiska i faktyczne uczestnictwo w ruchu ekumenicznym znaj-
duj¹ odbicie w materiale katechetycznym waszego Koœcio³a, np. w katechi-
zmach, o ile s¹ wykorzystywane jako œrodek nauczania, w materiale nauczaj¹-
cym szkó³ niedzielnych i w podrêcznikach? Czy fakt, ¿e wasz Koœció³ w
Œwiatowej Radzie Koœcio³ów wszed³ we wspólnotê z innymi Koœcio³ami lub
¿e prowadzi dialog z Koœcio³ami innych tradycji, znajduje odbicie w podrêcz-
nikach katechetycznych?

Czy wasz materia³ katechetyczny nawi¹zuje do faktu, ¿e uznajemy jeden chrzest
w Ciele Chrystusa, lecz mimo to ¿yjemy jako oddzielne Koœcio³y?
W jaki sposób przedstawia siê tê sprzecznoœæ?

Jak w waszym materiale katechetycznym przedstawia siê inne wspólnoty chrze-
œcijañskie? Czy opis ten jest adekwatny i sprawiedliwy?

Czy inne Koœcio³y mog¹ siê rozpoznaæ w obrazie, jaki daliœcie o nich?
Ile czasu poœwiêcacie na nauczanie wiary i historii, która jest nam wspólna jako

chrzeœcijanom, i w jakiej relacji do niego znajduje siê czas wykorzystywany na
nauczanie historii i doktryny, która odró¿nia wasz Koœció³ od innych?

Dzie³o zbawcze Chrystusa i urz¹d Jego Koœcio³a
Raport Sekcji III

Wprowadzenie

Pos³uga i porz¹dek urzêdu duchownego nie znajdowa³y siê w programie obrad
Œwiatowej Konferencji ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a od Konferencji Edynburskiej
w 1937 r. W Montrealu naszej sekcji powierzono zadanie przedyskutowania, po
przerwie, pozycji s³ug Jezusa Chrystusa w ¿yciu Koœcio³a. W przeci¹gu tych 25
lat dosz³o do godnego uwagi ponownego odkrycia nauki biblijnej o królewskim
kap³añstwie ca³ego ludu Bo¿ego. W przesz³oœci istnia³y okresy, w których s³owo
„laik” by³o rozumiane w taki sposób, ¿e mia³o na myœli kogoœ, kto w ¿yciu Ko-
œcio³a odgrywa ca³kiem biern¹ rolê, a s³owo „urz¹d” (ministry) odnosi³o siê wy-
³¹cznie do s³u¿by koœcielnej jako g³ównego zajêcia. Czas ten przemin¹³. Ponowne
odkrycie w³aœciwej nauki o laikacie wi¹za³o siê z uzyskaniem przeœwiadczenia,
¿e za pos³ugê (ministry) odpowiedzialnoœæ ponosi ca³e cia³o, a nie tylko ci, którzy
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s¹ ordynowani. To odkrycie nale¿y do najwa¿niejszych faktów najnowszej histo-
rii Koœcio³a. W zwi¹zku z tym chcielibyœmy wyraziæ nasz¹ wdziêcznoœæ za pracê
Referatu ds. Laikatu w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów, szczególnie za dokument
„Pos³uga Chrystusa i pos³uga Koœcio³a”, który pos³u¿y³ jako punkt wyjœcia dla
naszej dyskusji.

Godne uwagi jest to, ¿e dziêki pracy Referatu ds. Laikatu zosta³a postawiona
kwestia dotycz¹ca funkcji i autorytetu pos³ugiwania na mocy ordynacji. W Mont-
realu zajêliœmy siê t¹ szczególn¹ kwesti¹, aczkolwiek œciœle bior¹c temat ten od-
nosi siê do ca³ego dzie³a Koœcio³a w œwiecie. Z Referatem ds. Laikatu jesteœmy
zgodni w tym, ¿e odpowiedŸ na t¹ kwestiê w znaczeniu wê¿szym jest mo¿liwa
tylko w kontekœcie tej samej kwestii w znaczeniu poszerzonym; przez ca³y czas
staraliœmy siê mieæ na uwadze ten kontekst. Jednak otwarcie przyznajemy, ¿e
podjêliœmy tê próbê nie po to, ¿eby zajmowaæ siê ca³¹ pos³ug¹ Koœcio³a w œwie-
cie. Zainteresowanym polecamy pracê Referatu ds. Laikatu.

Jeœli nauka o pos³udze (urzêdzie) mia³aby byæ przedstawiona w jej pe³nym za-
kresie, to trzeba by j¹ by³o rozwa¿aæ w kontekœcie ogólnej egzystencji ludzkiej
w œwiecie, którego Zbawicielem i Panem jest Chrystus.

Kwestia w wê¿szym znaczeniu przysporzy³a nam pewnych trudnoœci. Nawet
ustalenie naszego tematu nie przysz³o nam ³atwo. Wszyscy uznajemy, ¿e w Ko-
œciele od dawien dawna istnia³o coœ w rodzaju urzêdu (pos³ugi) specjalnego,
i – na ile wiemy – urz¹d taki musi istnieæ. Ale do chwili obecnej nie dysponujemy
jeszcze ¿adn¹ powszechnie uznan¹ terminologi¹, za pomoc¹ której ta specjalna
pos³uga, w odró¿nieniu od pos³ugi ca³ego Koœcio³a, mog³aby zostaæ opisana. Nie
ma te¿ zgody co do tego, co przynale¿y do tej „specjalnej pos³ugi” a co nie. Na-
wet przy ustalaniu tymczasowych pojêæ dotykamy ju¿ istotnych kwestii. Nie tyl-
ko pomimo, lecz w³aœnie z powodu tego zamieszania uwa¿amy, ¿e nadszed³ czas
na podjêcie nowych badañ na temat specjalnej pos³ugi tych, którzy zostali ordy-
nowani, by byæ s³ugami „S³ugi Bo¿ego”, i jej relacji do powszechnej pos³ugi
wszystkich chrzeœcijan.

Zdajemy sobie sprawê, jak wiele nierozwi¹zanych ró¿nic w zakresie doktryny
decyduje o naszym podziale. Wierzymy jednak, ¿e przedmiotu naszych badañ nie
mo¿emy potraktowaæ po prostu w ten sposób, ¿e bêdziemy siê zajmowaæ porów-
nywaniem naszych rozbie¿nych pogl¹dów konfesyjnych; raczej mamy podejmo-
waæ próbê dotarcia, „mimo naszych podzia³ów, do g³êbszego i bogatszego rozu-
mienia tajemnicy danej przez Boga jednoœci Chrystusa z Jego Koœcio³em” (Ra-
port z Lund).

Za pomoc¹ tego raportu zapraszamy Koœcio³y cz³onkowskie do nowych
wspólnych przemyœleñ na temat specjalnego pos³ugiwania, przedk³adaj¹c krótkie
tezy do przestudiowania. Uzgodniliœmy, ¿eby w poni¿szym dokumencie pos³ugi-
waæ siê s³owami „urz¹d specjalny” (special ministry) i „s³uga” (minister) do opi-
sania g³ównego celu naszej pracy studyjnej.
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Dzie³o Chrystusa i pos³annictwo Koœcio³a

Dzie³o zbawcze Chrystusa ma swój pocz¹tek w pos³annictwie, które Ojciec
przekaza³ Synowi, i które Syn dokona³ w jednoœci woli z Ojcem w Duchu Œwiê-
tym. Wed³ug planu Bo¿ego, który by³ przygotowany i zapowiedziany w przymie-
rzu z Izraelem, i w mocy Ducha Œwiêtego, Syn sta³ siê cz³owiekiem, zwiastowa³
królestwo Bo¿e w mocy, zosta³ ukrzy¿owany, umar³, zosta³ wskrzeszony i ¿yje
w wiecznoœci jako Pan. W tej osobie, w tej historii i w tym dziele Bóg by³
w Chrystusie i pojedna³ œwiat z samym sob¹. To co Pan Jezus Chrystus dokona³
by³o przez Niego dokonane raz na zawsze.

Chrystus wybra³ aposto³ów, œwiadków swojego zmartwychwstania, aby w ten
sposób Jego dzie³o zbawcze zosta³o zwiastowane i poœwiadczone na krañcach
ziemi a jego owoce zosta³y przekazane ludziom; powierzy³ im tak¿e s³owo pojed-
nania. Wyposa¿y³ ich Duchem Œwiêtym i rozes³a³, by zgromadzili wszystkie na-
rody w Koœciele i zbudowali go na fundamencie, którym jest nie kto inny ni¿ On
sam. Z nimi zosta³ zapocz¹tkowany urz¹d dokonanego pojednania dla zbawienia
wszystkich ludzi. W ten sposób ca³y Koœció³ i jego specjalny urz¹d maj¹ swój
pocz¹tek w pos³annictwie aposto³ów.

Jedyne w swoim rodzaju œwiadectwo aposto³ów o Chrystusie Koœció³ zacho-
wuje w Nowym Testamencie. Ich pos³annictwo kontynuowane jest przez Koœció³
i jego urz¹d (pos³ugiwanie).

Koœció³ jest ludem wybranym przez Boga, wspólnot¹ tych, którzy przez apo-
stolskie kazanie i przez moc Ducha Œwiêtego zgromadzili siê w wierze i zostali
zanurzeni w wodzie chrztu. Nale¿y on do Chrystusa; jest Jego w³asnym cia³em
i jako taki wyznaje Go; modli siê do Niego i jest Mu pos³uszny jako Zbawicielo-
wi œwiata. Z œwiata wziêty i w œwiecie umieszczony jest królewskim kap³añ-
stwem, które zwiastuje cudowne czyny Bo¿e i przynosi Mu w ofierze swoje
uwielbienie i ¿ycie codzienne.

Dla zbudowania Koœcio³a i wyposa¿enia go dla sprawowania pos³annictwa,
Pan Jezus Chrystus ustanowi³ s³ugi, którzy jako nastêpcy aposto³ów w mocy Du-
cha Œwiêtego s³u¿¹ dokonanemu pojednaniu w ciele, z cia³em i dla cia³a, zwiastu-
j¹c, œwiadcz¹c i poœrednicz¹c za pomoc¹ œrodków danych przez Pana.

Chrystus, Koœció³ i specjalna pos³uga

Ka¿da pos³uga w Koœciele jest zakorzeniona w pos³udze samego Chrystusa ku
chwale Ojca w mocy Ducha Œwiêtego. Chrystus inspiruje, powo³uje, wzmacnia
i wysy³a zarówno tych, których wybra³ dla ogólnego pos³ugiwania w swoim Ko-
œciele, jak równie¿ tych, których przewidzia³ dla specjalnej pos³ugi; czyni ich na-
rzêdziami swojego orêdzia i dzie³a. S³udzy specjalni (ministers) s¹ powo³ani,
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¿eby s³u¿yæ dzie³u Pana przez naœladowanie, upodabnianie siê do Niego i zwia-
stowanie Jego imienia.

Specjalny urz¹d odzwierciedla w ten sposób zbawcz¹ mi³oœæ Chrystusa i jed-
noczeœnie oddaje siê w Jego s³u¿bê.
 Chrystus jest prorokiem; Koœció³ jest powo³any, ¿eby by³ Jego œwiadkiem i by

obwieszcza³ œwiatu s³owem i czynem Dobr¹ Nowinê o S³owie Wcielonym, doko-
nanym pojednaniu, przysz³ym Królestwie. Po to, aby Koœció³ móg³ wiarygodnie
wype³niaæ tê misjê, powo³uje siê s³ugi, którzy maj¹ zwiastowaæ Jego imiê.

 Chrystus jest arcykap³anem; Koœció³ jest powo³any do sprawowania prawdziwego
kap³añstwa w œwiecie, przedstawiania wszystkim ludziom daru pojednania, które
On okupi³ swoj¹ krwi¹, oraz w ich imieniu zarówno sk³adania ofiary uwielbienia,
dziêkczynienia i pos³uszeñstwa, jak i wznoszenia modlitwy pokutnej i wstawienni-
czej. Po to, aby Koœció³ móg³ wiarygodnie wype³niaæ tê misjê, powo³uje siê spoœród
ludu kap³añskiego s³ugi do sprawowania kap³añskiej pos³ugi na rzecz Ewangelii.

 Chrystus jest królem; Jego ca³y Koœció³ jest powo³any, by by³ znakiem Jego
królestwa w œwiecie i ukazywa³ ludziom, ¿e diabe³ jest pokonany i ¿e panuje
Bóg. Po to, ¿eby Koœció³ móg³ wiarygodnie wype³niaæ tê misjê, powo³uje siê
s³ugi, ¿eby byli s³ugami króla, strzeg¹cymi jednoœci Jego ludu, jednoœci ze
sob¹ i z Nim; ich zadaniem jest przewodzenie ludowi w walce duchowej i do-
starczanie mu w tym celu zbroi Bo¿ej. W ten sposób s³udzy s¹ s³ugami „S³ugi
Bo¿ego”, staj¹c siê uczestnikami Jego Cia³a i Jego radoœci.

Ta pos³uga Jezusa Chrystusa w Jego Koœciele konkretyzuje siê przez Ducha
Œwiêtego, którego Pan obieca³ swojemu ludowi. S³u¿yæ Chrystusowi w Jego Ko-
œciele oznacza, oczekiwaæ zawsze na Ducha mocy, œwiêtoœci i mi³oœci. Tylko
przez sta³e oczekiwanie Ducha Œwiêtego s³udzy Koœcio³a mog¹ g³osiæ S³owo,
sprawowaæ sakramenty, trwaæ w modlitwie, przewodziæ ludowi Bo¿emu i urze-
czywistniaæ czyny braterskiej pomocy. I to samo mo¿na odnieœæ do ca³ego Ko-
œcio³a. Tylko wówczas, gdy dominowaæ w nim bêdzie poczucie zale¿noœci od
tego samego Ducha, Koœció³ bêdzie móg³ wype³niaæ swoj¹ odpowiedzialnoœæ
w zakresie administrowania bogatymi darami Chrystusa.

Koœció³ przyjmuje specjalne s³ugi. Otrzymuje je po to, ¿eby jego pos³annictwo
by³o realizowane w prawid³owy sposób. Dlatego jest gotów wzi¹æ ich pod swoja
pieczê. S³udzy z kolei s¹ uzale¿nieni od darów duchowych, mod³ów zanoszonych
przez ca³¹ wspólnotê lokaln¹. Tak wiêc ca³e cia³o mobilizuje siê i zostaje uzbrojo-
ne dla swojej s³u¿by.

Duch Œwiêty, pos³ugi i specjalna pos³uga

Duch Œwiêty mieszka w Koœciele. Przychodzi On do ka¿dego cz³onka podczas
chrztu, który przyjmujemy w celu o¿ywienia wiary. Udziela te¿ pewnych darów
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(charyzmaty) grupom i jednostkom. Wszystko, co czyni, uzdalnia ludzi do s³u¿e-
nia i adorowania Boga. Wszyscy cz³onkowie Koœcio³a zostaj¹ tak obdarowani dla
dobra wszystkich.

Duch Œwiêty wyposa¿a lud Bo¿y w trojaki sposób:
1. Wyposa¿a go jako dzieci niebiañskiego Ojca do ¿ycia i pracy w œwiecie bez

obaw. Miejscem jego œwiadectwa i s³u¿by jest w pierwszym rzêdzie œwiat.
Tam ¿yj¹ on jako pierwociny nowego stworzenia.

2.  Duch Œwiêty buduje Cia³o Chrystusa w mi³oœci, prawdzie i œwiêtoœci, wyposa-
¿aj¹c cz³onków w ró¿norodne dary, które s¹ im potrzebne do wzajemnej pos³u-
gi i dla pos³annictwa Koœcio³a6 .

3.  Do ró¿nych darów udzielanych przez Ducha Œwiêtego nale¿y te¿ specjalna po-
s³uga.

Powo³anie i upe³nomocnienie specjalnych s³ug

Powo³anie do specjalnej s³u¿by zale¿y od obecnoœci i dzia³ania Ducha Œwiête-
go w Koœciele. Duch Œwiêty jest wolnym Duchem, który wybiera, kogo chce;
zarazem jest On Duchem, który jest obecny zawsze; w Koœciele istnieje zapew-
nienie, ¿e Bóg nie przestaje powo³ywaæ ludzi do pos³ugi Pana i obdarzaæ ich da-
rami, jakich potrzebuj¹. Pomaga Koœcio³owi ustaliæ, uznaæ i zbadaæ dary i powo-
³ania, których Bóg udziela cz³owiekowi. Bo¿e wezwanie mo¿e byæ og³oszone
g³osem wspólnoty lokalnej lub kierowaæ siê bezpoœrednio do poszczególnego
chrzeœcijanina. Sprawowanie specjalnej pos³ugi w Koœciele wymaga jednak
w ka¿dym razie uznania i potwierdzenia przez Koœció³.

Potwierdzenie to zostaje dane w ordynacji. Wed³ug Nowego Testamentu ordy-
nacja polega na modlitwie i na³o¿eniu r¹k. Prawomocne przekazanie autorytetu
w ordynacji uwa¿ane jest z regu³y za jeden z œrodków, przez który Koœció³ z po-
kolenia na pokolenie zostaje zachowany w wierze apostolskiej. Wszyscy uwa¿a-
my tê kontynuacjê w wierze apostolskiej za rzecz istotn¹ dla Koœcio³a. Niektórzy
z nas, zw³aszcza prawos³awni wierz¹, ¿e nieprzerwana sukcesja ordynacji bisku-
piej od czasów aposto³ów stanowi niezbêdne zabezpieczenie prawomocnej pos³u-
gi i ochronê autentycznej wiary, i ¿e ordynacja jest sama sakramentem. Inni spo-
œród nas s¹ przekonani, ¿e dzie³o Ducha Œwiêtego nie polega jedynie na strze¿e-
niu porz¹dku w Koœciele, lecz tak¿e na tworzeniu jego nowych form, jeœli
dotychczas istniej¹ce przesta³y strzec prawdziw¹ wiarê. Niektórzy reprezentuj¹
pogl¹d, ¿e praktyka ordynacji w znaczeniu, ¿e ludzie zostaj¹ wyselekcjonowani,
¿eby ca³e swoje ¿ycie poœwiêcili pos³ugiwaniu w Koœciele, nie znajduje dosta-

6 Proponujemy, ¿eby kwestie zwi¹zane z diakonatem i ordynacj¹ kobiet by³y przedmiotem dalszych
badañ w ramach Wiary i Ustroju.
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tecznego uzasadnienia w Nowym Testamencie. Jesteœmy œwiadomi wagi tych
ró¿nic. Jednoczeœnie zgadzamy siê wszyscy z deklaracj¹ Trzeciego Zgromadzenia
Ogólnego, w której powiada siê, ¿e do jednoœci, której poszukujemy, nale¿y
urz¹d (ministry) przyjêty i uznany przez wszystkich. Zarówno w doktrynie jak
w praktyce myœlimy ró¿nie o kwestii, co oznacza urz¹d. Niektóre Koœcio³y
mówi¹ o siedmiu szczeblach urzêdu, inne o trzech, jeszcze inne o jednym. Trojaki
porz¹dek (biskup, prezbiter, diakon) znajduje siê tak¿e (np. w formie: pastor, star-
szy, diakon) w Koœcio³ach, które mówi¹ zazwyczaj tylko o zwyczajnym porz¹dku
urzêdu. Koœcio³y musz¹ podj¹æ dialog na temat tych odbiegaj¹cych od siebie tra-
dycji. Dyskutowana musi byæ równie¿ kwestia, w jaki sposób przyjêliœmy i wy-
korzystaliœmy dar urzêdu. Np. musimy postawiæ sobie nastêpuj¹ce pytania:
 Zak³adaj¹c, ¿e Pan w Koœciele ustanowi³ urz¹d i ¿e ten urz¹d nale¿y do jego

istotnej struktury, mo¿emy powiedzieæ, ¿e tradycyjna struktura urzêdu w na-
szych Koœcio³ach jest w³aœciw¹ odpowiedzi¹ na ró¿norodnoœæ darów Ducha?

Czy Koœcio³y, które w swoim ustroju maj¹ biskupa, kap³ana i diakona, zacho-
wa³y faktycznie specyficzny charakter ka¿dego z tych szczebli pos³ugiwania,
zgodnie z opisem zawartym w ich formularzach? Czy Koœcio³y z ustrojem pa-
stora, starszego i diakona (lub z innym podobnym ustrojem) zachowuj¹ cha-
rakter pos³ugi wpisany w ka¿dy z tych szczebli? Na podstawie jakich przemy-
œleñ teologicznych starsi (prezbiterzy) lub diakoni s¹ uwa¿ani reprezentantów
urzêdu? Na podstawie jakich przemyœleñ traktowani s¹ oni w niektórych Ko-
œcio³ach jako osoby œwieckie?

 Podczas gdy we wszystkich naszych Koœcio³ach mê¿czyŸni i kobiety bywaj¹
wyznaczani do sprawowania pewnych form pos³ugiwania na ograniczony
okres czasu, to ordynacja na urz¹d duchowny niemal wszêdzie traktowana jest
do¿ywotnio. Z jakich powodów?

 Nastêpuj¹ce warunki sprawowania urzêdu by³y nie zawsze uwa¿ane za nie-
odzowne: akademickie wykszta³cenie, pos³ugiwanie jako g³ówne zajêcie, wy-
p³acanie wynagrodzenia. Czy dzisiaj warunki te s¹ uznawane za nieodzowne
w naszych Koœcio³ach? Jeœli tak, to z jakich powodów? W jakiej relacji te
aspekty urzêdu znajduj¹ siê do zasad teologii urzêdu?

S³udzy, Koœció³ i œwiat

S³uga jak aposto³ jest wys³any do œwiata, ¿eby s³owem i czynem zwiastowaæ
œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ale zakotwiczony jest tak¿e w Ko-
œciele, ¿eby mu przypominaæ o tej œmierci i tym zmartwychwstaniu, z którego
¿yje i które ma do przekazania œwiatu.

S³uga jest pos³any do œwiata, w którym i dla którego umar³ Chrystus. Mo¿e
byæ on wybrany po to, ¿eby tam dzieli³ cierpienia aposto³ów – pokusê, przeœlado-
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wanie i niepowodzenia. W ka¿dym razie bêdzie mia³ udzia³ w mozolnej pracy
aposto³ów. Udaje siê do œwiata w imieniu Chrystusa i g³osi tam podzielonej
i wyobcowanej ludzkoœci s³owo pojednania. W tym pos³uszeñstwie otrzyma
udzia³ w radoœci aposto³ów.

Szczególna odpowiedzialnoœæ na³o¿ona na s³ugi w Koœciele polega na przygo-
towaniu innych cz³onków do dzie³a pos³ugi, ¿eby byli w stanie postrzegaæ odpo-
wiedzialnoœæ, która zosta³a im dana w chrzcie. Jest to mo¿liwe tylko przez sta³¹
pos³ugê kazania, katechezy i duszpasterstwa. S³udzy s¹ dani Koœcio³owi jako po-
s³añcy, stra¿nicy i szafarze Pana, i jako tacy maj¹ Mu sk³adaæ relacjê o swoim
szafarstwie.

Pos³uga specjalna w dzisiejszym œwiecie

Wszyscy ochrzczeni chrzeœcijanie s¹ powo³ani do tego, ¿eby w pos³uszeñstwie
uczestniczyæ w s³u¿bie, któr¹ Chrystus czyni dla œwiata. „Chrystus wzywa Ko-
œció³, ¿eby s³u¿bê pojednania ucieleœnia³ zarówno w swoim ¿yciu jak zwiastowa-
niu” (Raport „Chrystus i Koœció³”, s, 69). Cz³onkowie Cia³a, którzy stale manife-
stuj¹ obecnoœæ Koœcio³a w œwiecie, pe³ni¹ pod tym wzglêdem pos³ugê o ogrom-
nym znaczeniu.

Œwiat, w którym ¿yjemy, jest poddany zmianom. Dlatego musimy zbadaæ na
nowo istniej¹ce formy urzêdu duchownego. Nie da siê tego osi¹gn¹æ przez to, ¿e
dostosuje siê urz¹d do œwiata; urz¹d musi raczej uwidaczniaæ istotny charakter
pos³ugi Chrystusa w porz¹dku spo³ecznym znajduj¹cym siê w procesie przemia-
ny. Kiedy w naszym raporcie mówimy o „formach”, to pozostawiamy w stanie
zupe³nie nienaruszonym zagadnienia podstawowej tradycji, takie jak np. kwestia
trojakiego porz¹dku pos³ugiwania; zajmujemy siê raczej pozycj¹ s³ugi w spo³e-
czeñstwie, które znajduje siê w procesie przemian.

Koœcio³y skonfrontowane z szybko zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ walcz¹ o znalezie-
nie form urzêdu, które odpowiada³yby po³o¿eniu, w którym siê znajduj¹. Nie czy-
ni¹ tego rezygnuj¹c z tradycyjnych form urzêdu, lecz próbuj¹ nadaæ tradycyjnemu
urzêdowi charakter ró¿norodnoœci i elastycznoœci, z jakim mieliœmy do czynienia
w Nowym Testamencie i w Koœciele pierwszych wieków.
1.  W wielu czêœciach Azji i Afryki tradycyjne zachodnie formy pos³ugiwania zo-

sta³y zakonserwowane w przesz³oœci w sztywnym instytucjonalizmie. Mia³o to
powa¿ne skutki: wiele wspólnot lokalnych (zborów) na tym terenie pozosta-
wa³o w ten sposób bez ¿ycia sakramentalnego, gdy¿ nie by³o je staæ na ordy-
nowanego duchownego; potem tworzy³y siê zbory, których energia by³a skie-
rowana bardziej na ich w³asne ¿ycie ni¿ na wzmacnianie pos³ugi i œwiadectwa
Koœcio³a w œwiecie. Koœció³ jawi³ siê jako instytucja, maj¹ca swoje centrum
w budynku, a nie jako zbór wychodz¹cy do œwiata.
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2. Dobrze zorganizowana parafia, która w ostatnich stuleciach by³a tradycyjn¹
form¹ ¿ycia Koœcio³a, znalaz³a siê w wielu czêœciach œwiata w szybkim proce-
sie przemian. Ksiê¿a, którzy dzia³aj¹ w spo³eczeñstwie miejskim i uprzemy-
s³owionym, w którym struktura ludnoœciowa ulega szybkiej przemianie, a po-
szczególne obszary ¿ycia izoluj¹ siê od siebie, dostrzegaj¹, ¿e jest coraz trud-
niej s³u¿yæ w ramach istniej¹cego systemu parafialnego faktycznym
wspólnotom, w których ludzie ¿yj¹ i podejmuj¹ swoje zasadnicze decyzje.
Niezbêdne s¹ tutaj nowe formy pos³ugiwania, bardziej dynamiczne, elastyczne
i lepiej przystosowane do istniej¹cej sytuacji.
Istniej¹ pewne mo¿liwoœci dojœcia do bardziej elastycznych form pos³ugiwa-

nia. Na podstawie eksperymentów, które tu i tam zosta³y poczynione, mo¿na
przytoczyæ nastêpuj¹ce przyk³ady:
 Koœció³ móg³by ordynowaæ mê¿czyznê, który wykonuje œwieck¹ pracê, ale

ujawni³ dary pastoralne. S³u¿y³by on w odnoœnej wspólnocie lokalnej jako du-
chowny, wykonuj¹c przy tym w dalszym ci¹gu swój œwiecki zawód jako rol-
nik lub nauczyciel wiejski.

W obszarach spo³ecznych, do których istniej¹cy dzisiaj urz¹d nie ma dostêpu
(np. pewne obszary ¿ycia przemys³owego, gdzie niektórzy chrzeœcijanie pró-
buj¹ wspólnie pracowaæ w narzuconych im warunkach dla Chrystusa i byæ
Jego œwiadkami), mo¿na daæ œwiadectwo Ewangelii bodaj najskuteczniej
wówczas, gdy ktoœ z tej grupy zostaje ordynowany dla pos³ugi S³owa i sakra-
mentów po otrzymaniu odpowiedniego wykszta³cenia, tak ¿e jest on w stanie
przyczyniæ siê do budowy Cia³a Chrystusa bez sprawowania funkcji ksiêdza
w charakterze g³ównego zajêcia.

W sytuacji misyjnej, gdy nie istnieje wspólnota chrzeœcijañska, Koœció³ móg³-
by kogoœ ordynowaæ zlecaj¹c mu zarazem pracê w zawodzie œwieckim, dziêki
czemu stanie siê on czêœci¹ wspólnoty prowadz¹c ¿ycie œwiadka i próbuj¹c
utworzyæ wspólnotê ludu Bo¿ego, Koœció³.

 W spo³eczeñstwach tak bardzo wyspecjalizowanych lub zró¿nicowanych trzeba
wzi¹æ pod uwagê mo¿liwoœæ przydzielenia pewnym ordynowanym s³ugom, posia-
daj¹cym akademickie wykszta³cenie, specjalnego zadania, tak ¿eby œwiadectwo i
s³u¿ba ludu Bo¿ego w specjalnym sektorze spo³ecznym, jak np. wœród robotników
przemys³owych lub innych grup zawodowych, mog³y ulec wzmocnieniu.

W pewnych szczególnych sytuacjach utworzono w spo³eczeñstwie zindustria-
lizowanym i zurbanizowanym mieszane konfesyjnie zespo³y ksiê¿y. Taki ze-
spó³ mo¿e byæ we wspó³czesnym spo³eczeñstwie widzialnym znakiem solidar-
noœci ludu Bo¿ego. Koœció³ mo¿e w ten sposób czyniæ pos³ugê wœród wspó³-
czeœnie ¿yj¹cych ludzi, którzy w swoim zagubieniu i samotnoœci szukaj¹
szczerze wspólnoty.

Niekiedy, przez ustanowienie tzw. ksiê¿y podró¿uj¹cych, Koœció³ by³ w stanie
dawaæ szybk¹ i skuteczn¹ odpowiedŸ na zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê.
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Tam, gdzie Koœció³ staje wobec szczególnych sytuacji, pytanie o jednoœæ staje
siê tym bardziej pal¹cym zagadnieniem. Niektóre Koœcio³y w okresie wielkich
trudnoœci doœwiadczy³y zarówno koniecznoœci jak i b³ogos³awieñstwa udzielania
pomocy interkonfesyjnej. Równie¿ w tym przypadku poznajemy, jak uporczywie
Bóg wzywa Koœció³ do widzialnej jednoœci. Tylko ten widzialny zjednoczony
Koœció³ mo¿e urzeczywistniæ wspólny urz¹d, który w nowym i rewolucyjnym
œwiecie , w którym siê znajdujemy, faktycznie oka¿e swoj¹ skutecznoœæ.

Koœció³ z wszystkimi swoimi pos³ugami ¿yje w historii jako wêdruj¹cy lud
pielgrzymi poœród wszystkich spo³ecznoœci ludzkich, w pos³uszeñstwie wobec
Chrystusa i w sta³ej solidarnoœci ze œwiatem. Dlatego Koœció³ powinien zawsze
odpowiadaæ na cierpi¹c¹ i zwyciêsk¹ pos³ugê Chrystusa pokut¹ i odnow¹, na-
dziej¹ i radoœci¹, któr¹ obdarza Jezus. W ka¿dej sytuacji musi on byæ otwarty na
przyjmowanie tych form pos³ugiwania, które w Jego przekonaniu s¹ dla niego
w³aœciwe na danym etapie pielgrzymuj¹cego ¿ycia.

Kult i jednoœæ Koœcio³a Chrystusowego
Raport sekcji IV

Istota kultu chrzeœcijañskiego

Jesteœmy przekonani, ¿e nabo¿eñstwo chrzeœcijañskie ma g³êbokie znaczenie
dla codziennego ¿ycia ludzi we wspó³czesnych nam czasach. Jednoczeœnie jed-
nak, zdajemy sobie sprawê, ¿e liturgiczna forma i jêzyk Koœcio³ów (z kazaniem
w³¹cznie) potrzebuj¹ wszêdzie przemiany. Pod dwojakim wzglêdem my, którzy
przybyliœmy tutaj ze wszystkich czêœci œwiata i z niemal wszystkich znacz¹cych
tradycji koœcielnych, osi¹gnêliœmy porozumienie, które uwa¿amy za godne uwa-
gi. W odniesieniu do tego, co konstytuuje nabo¿eñstwo chrzeœcijañskie i w odnie-
sieniu do wartoœci szczególnego wk³adu, jaki wnios³a ka¿da z naszych tradycji li-
turgicznych, mogliœmy odkryæ godn¹ uwagi zgodnoœæ pogl¹dów. A mimo to mu-
sieliœmy siê zgodziæ tak¿e w tym, ¿e tradycje te nie przystaj¹ ju¿ do
wspó³czesnego pos³annictwa Koœcio³a. W ramach tego krótkiego raportu trudno
mówiæ o odpowiednim i dok³adniejszym opisie tego konsensu. Jednak wydaje siê
nam, ¿e staæ nas na okreœlenie drogi, któr¹ Duch Œwiêty chcia³by prowadziæ dzi-
siaj Koœcio³y.

Wœród wielu osi¹gniêæ, które zawdziêczamy ruchowi ekumenicznemu w ostat-
nich czasach, jedno ma ca³kiem szczególne znaczenie dla wspólnej misji Koœcio-
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³ów dziœ. Jest to ”ponowne odkrycie” chrzeœcijañskiej s³u¿by Bo¿ej w naszej epoce
– owej dwojakiej „s³u¿by”, tak wobec Boga jak œwiata, dochodz¹cej do g³osu w
biblijnym pojêciu leiturgia – jako centralnego i œciœle okreœlonego aktu w ¿yciu
Koœcio³a. Na potwierdzenie nie ma bardziej wyrazistego dowodu ni¿ wspólna praca
teologiczna, któr¹ wykonano po ostatniej Œwiatowej Konferencji ds. Wiary i Ustro-
ju Koœcio³a w Lund w 1952 r., wzrost ruchu liturgicznego w nieomal wszystkich
tradycjach chrzeœcijañskich i uzyskanie wspólnego przekonania, ¿e istnieje zasadni-
cza ³¹cznoœæ miêdzy nabo¿eñstwem Koœcio³a a jego prac¹ misyjn¹. Stwierdzenie
tego dodaje otuchy, zw³aszcza w epoce, w której chrzeœcijanie uœwiadamiaj¹ sobie
mo¿e bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem tragiczne wyobcowanie miêdzy œwiatem
a Koœcio³em. Bóg wzywa nas w sposób tak oczywisty do ponownego odkrywania
jedni z drugimi radoœci, g³êbi i mocy chrzeœcijañskiego nabo¿eñstwa.

Obecnie nadszed³ czas, ¿eby temu ponownemu odkryciu poœwiêciæ powa¿n¹
uwagê we wszystkich naszych Koœcio³ach. Prowadzenie studiów nad nabo¿eñ-
stwem uwa¿ano czêsto za jeden „z obszarów zadañ” dialogu ekumenicznego.
Dialog ten by³ czêsto uzale¿niony od teologicznych za³o¿eñ, które nie mia³y ¿ad-
nego bezpoœredniego odniesienia do faktycznego ¿ycia kultowego Koœcio³ów.
Jeœli jednak teologia odzwierciedla ca³¹ wiarê Koœcio³ów i jeœli Koœció³ ma zna-
leŸæ rzeczywiœcie w leiturgia spe³nienie swojego ¿ycia – a my wierzymy, ¿e tak
jest – wówczas musimy spowodowaæ, ¿eby mog³a ona przemawiaæ w swoim w³a-
snym imieniu. Decyduj¹ce znaczenie ma to, ¿ebyœmy zbadali jej formy i struktu-
ry, jej jêzyk i jej ducha w oczekiwaniu, ¿e to postêpowanie rzuci nowe œwiat³o na
ró¿ne teologiczne stanowiska i twierdzenia i udzieli im mo¿e nawet nowego sen-
su. Tym sposobem otworzy³yby siê nowe mo¿liwoœci dialogu ekumenicznego.
Jest zrozumia³e, ¿e bêdzie to jedno z g³ównych zadañ dla Koœcio³ów w najbli¿-
szych dziesiêcioleciach.

Aczkolwiek jest rzecz¹ niemo¿liw¹ szczegó³owe wyliczenie ró¿nych wymia-
rów nabo¿eñstwa chrzeœcijañskiego, które by³y przedmiotem naszej dyskusji
i w których osi¹gnêliœmy zasadnicz¹ zgodnoœæ pogl¹dów, to jednak chcielibyœmy
wyartyku³owaæ nastêpuj¹ce przekonania:
W nabo¿eñstwie chrzeœcijañskim Bóg przychodzi do nas w Chrystusie przez

Ducha Œwiêtego, zachowuje nas przez swoj¹ ³askê, przyjmuje nas do wspól-
noty  z sob¹ i z innymi ludŸmi oraz dodaje nam si³ w s³u¿bie dla œwiata.
W nabo¿eñstwie przychodzimy do Boga w Chrystusie, który sprawuje praw-
dziw¹ s³u¿bê Bogu, i który przez swoj¹ inkarnacje, pos³ugê, pos³uszeñstwo a¿
do œmierci, swoje zmartwychwstanie i wniebowst¹pienie uczyni³ nas wspó³-
uczestnikami Jego s³u¿by Bo¿ej. W Nim, prawdziwym Bogu, mamy dojœcie
do Ojca; w Nim, prawdziwym cz³owieku, doznajemy odnowy naszej prawdzi-
wej istoty jako adoratorzy Boga. Chrzeœcijañskie nabo¿eñstwo jest dlatego
s³u¿b¹ wobec Boga Ojca przez ludzi, którzy zostali zbawieni przez Syna i któ-
rzy w mocy Ducha Œwiêtego znajduj¹ stale nowe ¿ycie.
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Chrzeœcijañskie nabo¿eñstwo jako uczestnictwo w samoofiarowaniu Chrystu-
sa jest aktem, który tworzy wspólnotê chrzeœcijañsk¹ i poza tym dzieje siê
w ramach ca³ego Koœcio³a przez to, ¿e uobecnia jeden Koœció³ katolicki. Po-
dzia³ miêdzy Koœcio³ami, osobiste wyobcowanie i spo³eczne podzia³y klaso-
we, rasowe lub narodowe s¹ sprzeczne z prawdziw¹ s³u¿b¹ Bo¿¹, gdy¿ wyra-
¿aj¹ nieumiejêtnoœæ sprawowania wspólnej s³u¿by pojednania, do której
wszyscy zostaliœmy wezwani w Chrystusie.

Nabo¿eñstwo chrzeœcijañskie w formie kazania opiera siê na nakazie Jezusa, Jego
obietnicy, ¿e bêdzie osobiœcie ze s³uchaczami, oddzia³uj¹c na nich swoim s³o-
wem. W ca³ym chrzeœcijañstwie troska o liturgiê obejmuje bezpoœrednio kazanie
oparte na Piœmie œw. Zgodnie z tym zadanie kaznodziei polega na zwiastowaniu
prorockiego i apostolskiego S³owa, zawartego w Starym i Nowym Testamencie, i
odniesieniu tego S³owa o Bo¿ym s¹dzie i ³asce do dzisiejszej sytuacji.

Nasze uczestnictwo przez S³owo i Sakrament w nabo¿eñstwie ludu Chrystuso-
wego, umo¿liwia nasz¹ s³u¿bê w ró¿nych formach nabo¿eñstwa – w ma³ych
grupach i w indywidualnym oddawaniu czci Bogu. Przez to, ¿e lud Bo¿y –
jednostki, rodziny lub grupy w ³onie wspólnoty lokalnej – przestrzega porz¹d-
ku codziennej modlitwy, ulega wzmocnieniu s³u¿ba Bo¿a ca³ego zboru. Tak
wiêc publiczne nabo¿eñstwo zboru oraz osobista s³u¿ba Bo¿a jednostki, ro-
dzin lub grup tworz¹ niezbêdne elementy szeroko pojêtej s³u¿by ludu Chry-
stusowego i wzajemnie j¹ warunkuj¹.

 Nabo¿eñstwo chrzeœcijañskie jest czynnoœci¹, w której Koœció³ rozpoznaje
swoj¹ identyfikacje z ca³ym stworzeniem i ofiaruje j¹ pokornie Bogu. Jedno-
czeœnie jest ono czynnoœci¹, w której k³adzie siê kres wszelkiej samowystar-
czalnoœci tego œwiata i wszystkie rzeczy staj¹ siê nowe.

 Chrzeœcijañskie nabo¿eñstwo, jak mo¿na to dostrzec na przyk³adzie chrztu i
celebracji Wieczerzy Pañskiej, znajduje swój fundament i swój oœrodek w
ziemskiej s³u¿bie Jezusa Chrystusa, w Jego œmierci i zmartwychwstaniu oraz
w Jego wywy¿szonej i ustawicznej pos³udze. Takie nabo¿eñstwo zawsze
obejmuje: gromadzenie uczniów Chrystusa, kazanie S³owa Bo¿ego, uczest-
nictwo w samoofiarowaniu Chrystusa i w Jego wstawiennictwie za wszyst-
kich ludzi oraz radosne dziêkczynienie.

Chrzeœcijañskie nabo¿eñstwo jest zarazem wspominaniem, wspólnot¹ i oczeki-
waniem. Wychodz¹c poza obecny moment, wskazuje ono na zadania œwiadec-
twa chrzeœcijañskiego, które znajduj¹ siê przed nami, a polegaj¹ce na wspó³-
uczestnictwie w pos³udze Chrystusa wobec œwiata i na nie traceniu
z pola widzenia spe³nienia królestwa Bo¿ego; w perspektywie tego królestwa
wszelkie nasze dzia³ania w Koœciele s¹ tylko fragmentaryczn¹ antycypacj¹
przysz³ej chwa³y.

Na podstawie tego konsensu zalecamy raport komisji teologicznej w sprawie
nabo¿eñstwa, który dla Konferencji w Montrealu zosta³ przygotowany z przezna-
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czeniem dla przestudiowania go w Koœcio³ach, a w nim szczególnie zalecamy
wypowiedzi o znaczeniu nabo¿eñstwa chrzeœcijañskiego, poczynione przez sek-
cjê europejsk¹ i wschodnioazjatyck¹7 .

Chrzest i œwiêta Wieczerza Pañska

W trakcie naszych rozmów równie¿ uœwiadomiliœmy sobie, ¿e coraz wiêkszy
konsens istnieje w sprawie obu wielkich czynnoœci nabo¿eñstwa sakramentalne-
go, które s¹ sprawowane w zdecydowanej wiêkszoœci naszych Koœcio³ów. Chêt-
nie uznajemy, ¿e tak¿e ci, którzy tych sakramentów nie sprawuj¹, maj¹ udzia³
w duchowym doœwiadczeniu ¿ycia w Chrystusie.

Chrzest

Broszura „Jeden Pan, jeden chrzest” pokaza³a wyraŸnie, jak wielka jest zgo-
da miêdzy Koœcio³ami w odniesieniu do chrztu8 . W broszurze tej ca³a uwaga
jest skoncentrowana na chrzest, który sta³ siê udzia³em samego Jezusa
(Mk 10,38). Chrzest ten wzi¹³ swój pocz¹tek w momencie, gdy On podczas
chrztu w Jordanie postawi³ siê na równi z grzesznikami, i trwa³ nadal, gdy od-
bywa³ drogê cierpi¹cego s³ugi przez pasjê, œmieræ i zmartwychwstanie. Duch,
który zst¹pi³ na Jezusa, zstêpuje tak¿e na Jego Koœció³ i jednoczy Jego lud
z Nim w œmierci i zmartwychwstaniu, w wydarzeniu i przez wydarzenie chrztu.
Centralne znaczenie chrztu wyra¿a siê we wspó³uczestnictwie w Chrystusie.
Aczkolwiek w dalszym ci¹gu nie ma zgody miêdzy tymi, którzy praktykuj¹
chrzest dzieci, a tymi, którzy chrzcz¹ (œwiadomie) wierz¹cych, to jednak wszy-
scy podkreœlaj¹ z naciskiem, ¿e konieczne jest osobiste zobowi¹zanie do odpo-
wiedzialnego cz³onkostwa w Ciele Chrystusa. Jesteœmy zgodni tak¿e w tym, ¿e
chrzest nie odnosi siê tylko do jednostek, lecz ma do czynienia z ¿yciem Ko-
œcio³a, ¿e nie jest on tylko chwilowym doœwiadczeniem, lecz trwaj¹cym przez
ca³e ¿ycie wzrostem we wspó³uczestnictwie. Ci, którzy przez Ducha Œwiêtego
zostali wskrzeszeni do nowego ¿ycia w Chrystusie, s¹ prowadzeni od chrztu do
konfirmacji (lub jej ekwiwalentu) i œwiêtej Wieczerzy Pañskiej. ¯ycie to jest
w sposób nieunikniony ¿yciem w sta³ej walce, ale charakteryzuje siê ono rów-
nie¿ sta³ym przyjmowaniem ³aski. W wierze i pos³uszeñstwie ochrzczeni ¿yj¹
dla Chrystusa, Koœcio³a i œwiata, który On umi³owa³.

7 Gottesdienst, Arbeitsheft III, Vierte Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung, EVZ-Verlag,
Zürich 1963.

8 Por. One Lord, one Baptism, SCM Press London 1960; raport o chrzcie ukaza³ siê równie¿
w “Kerygma und Dogma”, 8 (1962) 1, s. 56-79.
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Generalnie panuje miêdzy nami zgoda, ¿e w ka¿dym szczegó³owym porz¹dku
nabo¿eñstwa chrzcielnego winny siê znajdowaæ nastêpuj¹ce elementy:
wyznanie, ¿e Bóg jest sprawc¹ naszego zbawienia, ¿e jest stale wierny i ¿e my

pod ka¿dym wzglêdem jesteœmy zdani na Jego ³askê;
obietnica przebaczenia grzechów w Chrystusie i przez Chrystusa;
proœba o obecnoœæ Ducha Œwiêtego;
wyrzeczenie siê z³a;
wyznanie wiary w Chrystusa;
potwierdzenie, ¿e ochrzczony jest dzieckiem Bo¿ym i ¿e zosta³ w³¹czony w Cia-

³o Chrystusa, staj¹c siê przez to œwiadkiem Ewangelii.

Te elementy nabo¿eñstwa chrzcielnego mog¹ chrzest wod¹ poprzedzaæ albo
byæ realizowane po jego udzieleniu w imieniu Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.

Przedk³adamy Koœcio³om kilka praktycznych zaleceñ:
Chrzest nie jest tylko spraw¹, która dotyczy jednostek, lecz jest najœciœlej zwi¹-

zany ze wspólnotowym nabo¿eñstwem Koœcio³a. Na ogó³ powinien siê on od-
bywaæ podczas publicznego nabo¿eñstwa, tak ¿eby cz³onkowie wspólnoty lo-
kalnej przypominaj¹c sobie w³asny chrzest, mogli przyj¹æ nowoochrzczonych
do wspólnoty przez katechezê i umacnianie w wierze chrzeœcijañskiej.

Dla zapewnienia chrztowi wa¿niejszej pozycji w ¿yciu wspólnoty lokalnej, mo¿na
by go przeprowadzaæ z powodzeniem publicznie podczas wielkich œwi¹t, jak
by³o to w zwyczaju staro¿ytnego Koœcio³a. Wybieraj¹c dla tego celu Wielka-
noc, mo¿na by by³o podkreœliæ ³¹cznoœæ miêdzy chrztem a œmierci¹ i zmar-
twychwstaniem Chrystusa.

Ca³y zbór winien byæ regularnie szeroko pouczany na temat znaczenia chrztu.
Pouczanie to nie mo¿e tylko podkreœlaæ teologicznego znaczenia chrztu; Ko-

œcio³y musz¹ przypominaæ stale na nowo swoim cz³onkom, ¿e ten sakrament,
prowadz¹c ludzi do wspólnoty wzajemnej w Chrystusie, k³adzie kres wszelkim
ludzkim barierom w Koœciele i œwiecie.

Wieczerza Pañska

 Chrzest, udzielany raz jeden i nigdy nie powtarzany, sprawia, ¿e stajemy siê
uczestnikami nieustannego ¿ycia kultowego „królewskiego kap³añstwa” (1 P 2,9)
ludu Bo¿ego. W œwiêtej Eucharystii lub w Wieczerzy Pañskiej, która jest stale
powtarzana i zawiera dwa elementy, S³owo i sakrament, zwiastujemy i œwiêtuje-
my pami¹tkê zbawczych czynów Boga (1 Kor 11,23-26). Bóg nie powtarza tego,
co uczyni³ w inkarnacji, w ¿yciu i œmierci, w zmartwychwstaniu i wniebowst¹pie-
niu Chrystusa. S¹ to wydarzenia jednorazowe, nie mo¿na ich ani powtórzyæ, ani
rozszerzyæ lub kontynuowaæ. W pami¹tce Eucharystii wspominamy jednak nie
tylko przesz³e wydarzenia: Bóg uobecnia j¹ przez Ducha Œwiêtego, który z tego,
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co nale¿y do Chrystusa, zabiera i daje nam, czyni¹c nas w ten sposób wspó³-
uczestnikami Chrystusa (1 Kor 1,9).

W nauce i praktyce œwiêtej Wieczerzy Pañskiej mamy do czynienia z liczny-
mi dziel¹cymi nas ró¿nicami. Fakt ten utrudnia jej wspólny opis. Chocia¿ nie-
którzy oczekiwaliby bardziej obszernej deklaracji, to przecie¿ staæ nas przynaj-
mniej na nastêpuj¹ce uzgodnione sformu³owania: Uczta Pana jest darem Boga
dla Jego Koœcio³a; jest ona sakramentem obecnoœci ukrzy¿owanego i wywy¿-
szonego Chrystusa w oczekiwaniu na Jego przyjœcie. Jest ona œrodkiem, przez
który uaktywnia siê w Koœciele ofiara krzy¿owa, któr¹ zwiastujemy. W Uczcie
Pana cz³onkowie Cia³a Chrystusa zostaj¹ zachowani w jednoœci ze swoim Pa-
nem, który ofiarowa³ siê sam na krzy¿u: przez Niego, z Nim i w Nim, który jest
naszym wielkim arcykap³anem i orêdownikiem, przynosimy Ojcu w mocy Du-
cha Œwiêtego nasze uwielbienie, dziêkczynienie i wstawiennictwo. Pokornym
sercem oddajemy siebie samych jako ¿yw¹ i œwiêt¹ ofiarê, ofiarê, która musi
znaleŸæ wyraz w naszym ca³ym ¿yciu codziennym. Tak po³¹czeni z naszym Pa-
nem i z Koœcio³em triumfuj¹cym oraz we wspólnocie z ca³ym Koœcio³em na
ziemi odnowieni zostajemy w przymierzu, które zosta³o opieczêtowane krwi¹
Chrystusa. W Wieczerzy Pañskiej antycypujemy ucztê weseln¹ Baranka w kró-
lestwie Bo¿ym.

Porz¹dki nabo¿eñstwa eucharystycznego zawieraj¹ zazwyczaj nastêpuj¹ce ele-
menty:
Pos³ugê S³owa; obejmuje ona:

a) czytanie i zwiastowanie S³owa;
b) modlitwê wstawiennicz¹ za ca³y Koœció³ i œwiat.

 Pos³ugê Sakramentu, którego treœæ zosta³a ustalona przez czynnoœci naszego
Pana podczas Ostatniej Wieczerzy:
a) proœba do Boga, ¿eby w tej pos³udze wykorzysta³ przygotowane elementy

chleba i wina;
b) dziêkczynienie wobec Boga za stworzenie i zbawienie; proœba o obecnoœæ

Ducha Œwiêtego (lub inne zwrócenie uwagi na Ducha Œwiêtego); powtó-
rzenie s³ów ustanowienia przed lub po modlitwie dziêkczynnej; zmówienie
„Ojcze nasz”,

c) ³amanie chleba,
d) dystrybucja chleba i wina.

To wyliczenie liturgicznych elementów nie oznacza, ¿e w nabo¿eñstwie maj¹
byæ pominiête inne wielkie prawdy teologiczne; chodzi tu np. o wyznanie grze-
chów, obietnicê przebaczenia grzechów, potwierdzenie wiary w formie wyznania,
podkreœlanie wspólnoty œwiêtych, zwiastowanie przyjœcia Pana i samoofiarowa-
nie wierz¹cych Bogu. Zak³adamy, ¿e tym, który przewodzi uroczystoœci, jest
ktoœ, którego uprawnienia zosta³y uznane przez jego w³asny Koœció³.
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Zdajemy sobie sprawê, ¿e niektóre zwyczaje s¹ znowu silniej podkreœlane
przez ruch liturgiczny i zalecamy Koœcio³om, ¿eby powa¿nie przemyœla³y, czy
zwyczajów tych nie nale¿a³oby jeszcze bardziej upowszechniæ; chodzi tu o:
 czêste obchodzenie œwiêtej Wieczerzy Pañskiej,
 aktywniejszy udzia³ œwieckich w liturgii,
 u¿ywanie zwyk³ego chleba i wspólnego kielicha,
przyjmowanie Wieczerzy Pañskiej przez ca³y zgromadzony zbór jako normal-

na praktyka podczas ka¿dej uroczystoœci komunijnej,
podkreœlenie znaczenia niedzieli i wielkich œwi¹t chrzeœcijañskich.

Zalecamy Komisji „Wiara i Ustrój” uruchomienie nowych badañ nad znacze-
niem Eucharystii. W ramach tego studium nale¿a³oby poœwiêciæ szczególn¹ uwa-
gê zagadnieniu interkomunii. W naszej sekcji zosta³a omówiona szczególna kwe-
stia praktykowania Wieczerzy Pañskiej podczas spotkañ ekumenicznych. Zwraca-
my uwagê na krótk¹ deklaracjê, za³¹czon¹ do tego raportu.

Nabo¿eñstwo chrzeœcijañskie w dzisiejszym œwiecie

W nabo¿eñstwie Koœció³ wyra¿a radoœæ, ¿e Bóg jest Panem Koœcio³a i œwiata.
Koœció³ ma wprawdzie misjê, ¿eby by³ w œwiecie, lecz nie jest on ze œwiata.
W nabo¿eñstwie chrzeœcijanie przyjmuj¹ œwiat jako sferê, w której daj¹ dowody
swojego pos³uszeñstwa wobec Boga. Dzieje siê to w mocy ich odnowionego
¿ycia w Chrystusie.

Nabo¿eñstwo Koœcio³a jest sprawowane dzisiaj w œwiecie, który osi¹gn¹³ naj-
wy¿szy pu³ap rozwoju w dziedzinie techniki, lecz jednoczeœnie odczuwa bardzo
g³êboki niepokój. Zarówno tam, gdzie zachowane zosta³y starodawne formy, jak
i tam, gdzie powsta³y nowe formy ¿ycia, zajmuje on postawê nieprzychyln¹ lub
obojêtn¹ wobec nabo¿eñstwa chrzeœcijañskiego; nie ma w nim gotowoœci przyjê-
cia Dobrej Nowiny o Chrystusie. Niekiedy okazuje on obojêtnoœæ, a nawet
otwart¹ pogardê dla wszelkich przejawów transcendencji w cz³owieku, czêsto za-
chowuje siê tak, jakby by³ zdecydowany wspieraæ utratê sensu ¿ycia, kiedy
blakn¹ ziemskie plany i nie funkcjonuj¹ ju¿ systemy bezpieczeñstwa.

W obliczu tej sytuacji nabo¿eñstwo Koœcio³ów wymaga ponownego zbadania.
Koœcio³y winny postawiæ sobie pytanie, czy jêzyk liturgiczny, stosowane obrazy
i symbole s¹ zgodne z wymogami wspó³czesnego rozumienia. Musz¹ te¿ zbadaæ,
czy jêzyk g³oszonego S³owa w zrozumia³y sposób wyjaœnia wspó³czesnemu cz³o-
wiekowi dziedzictwo wiary chrzeœcijañskiej. Uwa¿amy, ¿e zadaniem nauczycieli
chrzeœcijañskich jest objaœnianie treœci ukrytych w liturgii, ale przy tej okazji po-
winni pos³ugiwaæ siê roztropnie jêzykiem dnia codziennego. Jeœli nawet liturgia
pos³uguje siê jêzykiem Biblii – jêzykiem, który jest zwi¹zany z obrazem œwiata
nie przystaj¹cym do naszego – to symbole i obrazy jêzyka biblijnego odnosz¹ siê
w pierwszym rzêdzie nie do kosmologii, lecz do cz³owieka i jego relacji z Bo-
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giem. W odniesieniu do tej relacji zachowuj¹ one w dalszym ci¹gu sw¹ auten-
tyczna si³ê wypowiedzi, tote¿ potrzeba tylko komunikatywnego zwiastowania,
¿eby odkryæ rzeczywistoœæ, która w symbolach dochodzi do g³osu. Stosowne do
czasu wyjaœnienie symboli biblijnych jest czêœci¹ œwiadectwa, które Koœcio³y s¹
winne wspó³czesnemu cz³owiekowi.

Koœcio³y winny siê zaj¹æ w sposób bardziej szczegó³owy tym, w jaki sposób
u¿ycie artystycznych form wyra¿ania (muzyka, malarstwo, architektura itd.),
zw³aszcza form wspó³czesnych, mo¿e przyczyniæ siê do podniesienia znaczenia
zarówno nabo¿eñstwa jak i zwiastowania Ewangelii dla wspó³czesnego cz³owie-
ka. Szczególnie nale¿a³oby zbadaæ, w jaki sposób formy architektoniczne s³u¿¹
lub szkodz¹ zwiastowaniu.

Nabo¿eñstwo, misja i tworzenie rodzimych form

Zalecamy Koœcio³om, ¿eby poœwiêci³y szczególn¹ uwagê g³êbokim rozwa¿a-
niom na temat nabo¿eñstwa, misji i tworzenia rodzimych form, o których mówi
raport Komisji Teologicznej ds. nabo¿eñstwa (s. 43-45).

Z ca³ego serca zgadzamy siê z pogl¹dem, ¿e misja jest integraln¹ czêœci¹ nabo-
¿eñstwa. Dlatego wierzymy, ¿e rzeczywiste nabo¿eñstwo chrzeœcijañskie jest
skierowane zarówno jako œwiadectwo do œwiata poza Koœcio³em jak równie¿ sta-
wia wierz¹cych w obrêbie Koœcio³a przed odnowionym ¿¹daniem „zwiastowania
œmierci Pana a¿ do Jego powrotu”. Wierzymy, ¿e leiturgia Koœcio³a, w jej wymia-
rze globalnym, dziêki radosnemu uczestnictwu w zbawieniu dokonanym w Chry-
stusie, jest tego rodzaju zwiastowaniem, czy to przez nabo¿eñstwo w Koœciele,
czy te¿ przez wspólnotê dnia codziennego.

W pe³ni zgadzamy siê z tym, ¿e orêdzie Ewangelii musi przybraæ kszta³t
i byæ zwiastowane w jêzyku, który bêdzie zrozumia³y dla tych, do których jest
ono skierowane. To nabieranie kszta³tu mo¿e dokonywaæ siê przez stosowne
do czasu g³oszenie S³owa, liturgiê lub ryt, albo te¿ przez „¿yw¹ ofiarê” ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Nabo¿eñstwo nie mo¿e te¿ byæ ograniczone ponad miarê
do sztywnych form lub struktur. Jeœli ktoœ ma ¿yw¹ wiarê w Boga, to powinien
te¿ byæ zachêcany do spontanicznego jej wyra¿ania w wys³awianiu i dziêkczy-
nieniu.

Jak wiara swój w³asny sposób wyra¿ania znajduje w nabo¿eñstwie, tak do za-
dañ misji Koœcio³a nale¿y tworzenie rodzimych form; chodzi tu mianowicie
o czynnoœæ, dziêki której Ewangelia zostaje zakorzeniona w kulturze jakiegoœ na-
rodu. Proces ten dokonuje siê w ca³kiem naturalny i autentyczny sposób tam,
gdzie wiara chrzeœcijañska posiada dojrza³oœæ i ¿ywotnoœæ wykorzystywania
i przekszta³cania istniej¹cych form kulturowych w s³u¿bie dla Chrystusa. W ten
sposób nabo¿eñstwo chrzeœcijañskie nie tylko zakorzenia siê w kulturze, ono od-
daje siê w s³u¿bê Chrystusowi i tak uczestniczy w pojednaniu ca³ego stworzenia
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z Bogiem. Poœwiêcaj¹c nasz¹ uwagê sprawie dostosowania nabo¿eñstwa do kul-
tury lokalnej powinniœmy jednak pamiêtaæ, ¿e przekszta³cenia wymaga sama kul-
tura. Wierzymy, ¿e tworzenie miejscowych form ma do czynienia bardziej z „wy-
znaniem” ni¿ z dostosowaniem. Autochtonizacja nabo¿eñstwa chrzeœcijañskiego,
która jest niezbêdna w ka¿dej epoce i w ka¿dym miejscu, oznacza, ¿e zwracamy
Bogu porz¹dek stworzenia, ale tym razem „nawrócony” i przekszta³cony przez
zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie.

Nabo¿eñstwa komunijne podczas zgromadzeñ ekumenicznych

Sekcja ds. nabo¿eñstwa zajê³a siê, jak ju¿ wspomniano, zw³aszcza kwesti¹ in-
terkomunii. Poproszono j¹, ¿eby dostarczy³a pewnych informacji na ten temat
Komitetowi Naczelnemu, i, jeœli mo¿liwe, opracowa³a zalecenia id¹ce dalej ni¿ te
z Lund (1952). Przedk³adany dokument zosta³ opracowany przez podsekcjê (pe³-
na wspólnota Wieczerzy Pañskiej, otwarta wspólnota Wieczerzy Pañskiej, inter-
komunia); potem odby³a siê dyskusja w ca³ej sekcji, wreszcie dyskusja i przyjêcie
przez ca³¹ Konferencjê. Propozycja w sprawie wykreœlenia zalecenia 3 Konferen-
cja odrzuci³a wiêkszoœci¹ 118 przeciw 51 g³osom. Tekst zaaprobowany przez
Konferencjê by³ potem dyskutowany przez Komitet Naczelny Œwiatowej Rady
Koœcio³ów na jego posiedzeniu w Rochester (sierpieñ 1963) i przyjêty w lekko
zmienionej postaci.

Dla unikniêcia nieporozumieñ przedk³adamy tutaj ostateczn¹ wersjê, jak¹ za-
akceptowa³ Komitet Naczelny; gdy¿ w takim sformu³owaniu zosta³ on przekaza-
ny dalej do Koœcio³ów.

Komitet Naczelny przyj¹³ do wiadomoœci wprowadzenie i zalecenie w sprawie
„Wspólnoty Wieczerzy Pañskiej podczas zgromadzeñ ekumenicznych”, przeka-
zane mu przez Czwart¹ Œwiatow¹ Konferencjê ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a
w Montrealu. Akceptuje zawarte w nim zalecenia i przekazuje ca³y dokument
Koœcio³om cz³onkowskim.

Czwarta Œwiatowa Konferencja ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a przyjê³a zalece-
nie Zgromadzenia Ogólnego z New Delhi, ¿e rewizji winy ulec regu³y dotycz¹ce
„nabo¿eñstw komunijnych podczas zgromadzeñ ekumenicznych”, opracowane
przez Trzeci¹ Œwiatow¹ Konferencjê ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a w Lund. Stoi
ona na stanowisku, ¿e potrzeba takiej rewizji wynika faktycznie z rozwoju, jaki
dokona³ siê od roku 1952 oraz z ogólnej sytuacji Œwiatowej Rady Koœcio³ów
i ruchu ekumenicznego w ogóle.

Doœwiadczenie jednoœci wœród Koœcio³ów, które zawar³y wzajemne zobowi¹-
zanie wobec siebie w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów, uleg³o pog³êbieniu i w dal-
szym ci¹gu okazuje wzrost. Jesteœmy zdania, ¿e rzeczywistoœæ, znaczenie i kon-
sekwencje naszej koinonii w ramach rad koœcielnych w ogóle i w Œwiatowej Ra-
dzie Koœcio³ów w szczególnoœci wymagaj¹ dok³adnego zbadania.
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Musimy oczywiœcie wzi¹æ przy tym pod uwagê, ¿e silnie wzros³a liczba Ko-
œcio³ów cz³onkowskich, które nie mog¹ uznaæ interkomunii miêdzy podzielonymi
Koœcio³ami za zadowalaj¹ce postêpowanie. W niektórych krêgach, przede
wszystkim wœród m³odzie¿y, ale nie tylko tam, wzrasta natomiast niecierpliwoœæ
wobec pewnych tradycyjnych postaw w tej kwestii. Wiele Koœcio³ów nie sprosta-
³o widocznie zaleceniom z Lund, ¿eby poœwiêciæ zwiêkszon¹ uwagê ró¿nicom
w teologii i praktyce Wieczerzy Pañskiej oraz nowym problemom, które powstaj¹
na tym obszarze w wyniku ³¹cznoœci zaistnia³ej przez powstanie Œwiatowej Rady
Koœcio³ów. Z tego powodu nale¿y bardzo ubolewaæ. Koœcio³y winny dbaæ wza-
jemnie o to, ¿eby ich teologia i porz¹dki koœcielne by³y dostosowane do aktualnej
sytuacji.

Ka¿de istotne odejœcie od zamiaru, jaki tkwi w zaleceniach z Lund, musia³by
naszym zdaniem zostaæ uznany w du¿ej mierze za ekumeniczne nieszczêœcie
z daleko siêgaj¹cymi i fatalnymi konsekwencjami. Stale pog³êbiaj¹ce siê przeko-
nanie wielu ludzi zarówno w ŒRK jak i na p³aszczyŸnie krajowej lub lokalnej, ¿e
„chrzeœcijañska wspólnota” domaga siê wspólnoty sto³u, by³oby tym samym
zdradzone. Jakie by nie by³o nasze ogólne nastawienie do kwestii interkomunii,
to przecie¿ wy³ania siê pytanie, czy zgromadzenia ekumeniczne nie stanowi¹ aby
przypadku szczególnego. Czy¿ nie powinno byæ mo¿liwe znalezienie podczas ta-
kich spotkañ rozwi¹zania dla nabo¿eñstw komunijnych, które, przy ca³ym sza-
cunku dla nauki Koœcio³ów i sumienia jednostek, dawa³oby mo¿liwie wyrazisty
wyraz jednoœci Koœcio³a Chrystusowego, któr¹ wszyscy wyznajemy.

Ka¿de nowe pokolenie musi przyswoiæ sobie istniej¹ce ró¿nice w teologii
i praktyce Wieczerzy Pañskiej oraz dokonuj¹ce siê przemiany. Jesteœmy zdania,
¿e Komisja ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a powinna w najbli¿szych latach poœwiê-
ciæ sakramentowi œwiêtej Wieczerzy Pañskiej tê uwagê, któr¹ w ostatnim czasie
obdarza³a chrzest. Dla takich studiów s¹ niezbêdne dobre materia³y dotycz¹ce
nauki i praktyki Wieczerzy Pañskiej jak równie¿ liturgii poszczególnych Koœcio-
³ów. Tak¿e nowsze propozycje, jak koncelebracja lub uczta agape wymaga³yby
troskliwego zbadania. Nie czujemy siê jeszcze dzisiaj w stanie, ¿eby na temat
tych propozycji wypowiedzieæ siê za lub przeciw9 .

Raport Komisji Teologicznej w sprawie interkomunii, który przed³o¿ono Kon-
ferencji w Lund a przez ni¹ zalecony zosta³ Koœcio³om do przestudiowania, bar-
dzo wyraŸnie identyfikuje ró¿nice w nauce o sakramentach oraz pokazuje, dla-
czego nie wszystkie Koœcio³y mog¹ uwa¿aæ interkomuniê za pozytywn¹ mo¿li-
woœæ. Jesteœmy zdania, ¿e raport ten oraz akapit dotycz¹cy interkomunii
w raporcie Konferencji z Lund tak¿e dzisiaj jeszcze zas³uguj¹ na uwagê. Ró¿nice

9 Uwa¿amy, ¿e podczas studiowania wszystkich tych kwestii Koœcio³om mo¿e przyjœæ z pomoc¹ raport,
który zosta³ opracowany podczas konsultacji odbytej w Bossey w marcu 1961 r., zw³aszcza kwestie, które
tam zosta³y skierowane do Koœcio³ów („Ecumenical Review” 13 (1961) nr 3).
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pogl¹dów, jakie dalej istniej¹, zosta³y przedstawione na nowo w raporcie Sekcji
„Jednoœæ” Zgromadzenia Ogólnego w New Delhi.

Niektórzy chrzeœcijanie uwa¿aj¹, ¿e stopieñ koœcielnej wspólnoty, dany nam
w Ciele Chrystusa przez chrzest i wspólne podstawy naszej wiary, mimo ró¿nic,
które nas jeszcze dziel¹, powinny sk³aniaæ nas do wspólnego celebrowania œwiê-
tej Wieczerzy Pañskiej oraz do poszerzenia interkomunii miêdzy Koœcio³ami.
Chrystus sam jest obecny w Wieczerzy Pañskiej i On zaprasza wszystkich chrze-
œcijan do swojego sto³u. Tego bezpoœredniego zaproszenia Chrystusa nie mog¹
utrudniaæ porz¹dki koœcielne. Rozdzieleni chrzeœcijanie maj¹ dlatego obowi¹zek
przez spo³ecznoœæ przy jednym œwiêtym stole ujawniæ swoj¹ rozleg³¹, widzialn¹ i
organiczn¹ jednoœæ.

Inni chrzeœcijanie reprezentuj¹ przekonanie, ¿e wspólnota eucharystyczna jako
wyraz akceptacji ca³ego Chrystusa zak³ada pe³n¹ jednoœæ w zakresie pe³ni Jego
prawdy, ¿e nie mo¿e istnieæ interkomunia miêdzy chrzeœcijanami, którzy pod in-
nym wzglêdem s¹ podzieleni, ¿e wspólnota w sakramentach zak³ada koniecznie
zgodê w doktrynie i urzêdzie, i ¿e dlatego przez interkomuniê nie mo¿emy uprze-
dzaæ jednoœci we wierze, której jeszcze szukamy.

Miêdzy tymi dwoma pogl¹dami na temat œwiêtej Wieczerzy Pañskiej znajduj¹
siê jeszcze inne, które albo reprezentuj¹ bardziej jedn¹ lub drug¹ stronê. Kiedy
jednak przeciwstawiamy sobie oba pogl¹dy, wówczas zauwa¿amy, ¿e stanowi¹
one dwa bieguny w cz³onkostwie Œwiatowej Rady Koœcio³ów, tote¿ musimy zda-
waæ sobie sprawê z tego przeciwieñstwa. Jednoczeœnie jednak zachowuj¹ znacze-
nie s³owa Zgromadzenia Ogólnego w New Delhi: „¯aden z obu pogl¹dów nie
mo¿e uchodziæ za ostateczny, dopóki inni, o których wiemy, ¿e s¹ w Chrystusie,
nie znajd¹ siê z nami w spo³ecznoœci œwiêtej Uczty”.

Na podstawie tych przemyœleñ Komitet Naczelny Œwiatowej Rady Koœcio³ów
akceptuje propozycjê przestrzegania podczas Zgromadzenia Ogólnego i innych
spotkañ ŒRK nastêpuj¹cych regu³, które regularnie powinny byæ rewidowane,
i zaleca Koœcio³om cz³onkowskim ich zastosowanie w ka¿dej stosownej sytuacji.
Komitet Naczelny wzywa Koœcio³y, ¿eby zapoznawa³y z tymi zaleceniami dele-
gatów wysy³anych na konferencje i zachêca³y ich do wspó³pracy, o ile jest to
mo¿liwe na podstawie porz¹dku koœcielnego i ze wzglêdu na w³asne sumienie.
Jako oczywiste za³o¿enie przyjmuje siê, ¿eby odpowiedzialnoœæ za kszta³t uro-
czystoœci Wieczerzy Pañskiej ponosi³y Koœcio³y reprezentowane podczas takiej
konferencji, a nie Œwiatowa Rada Koœcio³ów.

Zalecenia brzmi¹:
 Drukowany program posiedzenia powinien jasno informowaæ, ¿e aktualnie

wewn¹trz wspólnoty Œwiatowej Rady Koœcio³ów istniej¹ nierozwi¹zane ró¿-
nice w teologii i praktykowaniu Wieczerzy Pañskiej.

 W programie posiedzenia winny zostaæ podjête kroki dla uroczystoœci nabo-
¿eñstwa komunijnego, do udzia³u w którym i do przyjêcia Wieczerzy Pañ-
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skiej zostan¹ zaproszeni cz³onkowie innych Koœcio³ów. Takie nabo¿eñstwo,
gdy to mo¿liwe, winno odbyæ siê na zaproszenie miejscowych Koœcio³ów (po
wczeœniejszej konsultacji i porozumieniu z Koœcio³ami, które s¹ cz³onkami
ŒRK, lub te¿ na wspólne zaproszenie kilku takich Koœcio³ów).

Jednoczeœnie program konferencji winien uwzglêdniaæ nabo¿eñstwo komunij-
ne wed³ug porz¹dku liturgicznego Koœcio³a, który z przyczyn sumienia nie
mo¿e zapraszaæ cz³onków wszystkich innych Koœcio³ów do przyjmowania
Komunii œw. Po ustaleniu takiego nabo¿eñstwa nale¿y zaprosiæ wszystkich
uczestników, aby na nie przybyli.

Program posiedzenia winien przewidzieæ wspólne nabo¿eñstwo przygotowaw-
cze, w którym uwzglêdnione zostan¹ szczególnie nastêpuj¹ce punkty widze-
nia: a) Bo¿a tajemnica zbawienia zwiastowana w Wieczerzy Pañskiej; b) na-
sza zale¿noœæ od Chrystusa i Jego przebaczenia; c) smutek z powodu podzia-
³ów w chrzeœcijañstwie i ich trwania; d) jednoœæ dana w Chrystusie, jak jest
ona doœwiadczana w ŒRK; e) nasza odpowiedzialnoœæ modlenia i dzia³ania na
rzecz bardziej wyrazistego ukazania tej jednoœci.

Poza programem konferencji winna byæ okazja na udzia³ w nabo¿eñstwach ko-
munijnych w takim czasie, który umo¿liwi ka¿demu uczestnikowi konferencji
przyj¹æ Wieczerzê Pañsk¹ bez naruszenia w³asnego sumienia lub niewierno-
œci wobec w³asnej tradycji koœcielnej.

Tym, którzy s¹ przyzwyczajeni do czêstego lub codziennego przyjmowania Wie-
czerzy Pañskiej, nale¿y stworzyæ odpowiednie po temu warunki. Tacy uczest-
nicy winni ca³kiem szczególnie przemyœleæ, jak¹ winni zaj¹æ postawê wobec
nabo¿eñstwa zaproponowanego w punkcie 2, zw³aszcza gdy jest ono odpra-
wiane w niedzielê.

 Jeœli konferencja odbywa siê w miejscu, w którym jest reprezentowany tylko
jeden Koœció³ cz³onkowski, który nie jest w stanie wystosowaæ oficjalne za-
proszenie, lecz jest gotowy odprawiæ nabo¿eñstwo komunijne, na które zo-
staj¹ zaproszeni uczestnicy konferencji, wówczas takie nabo¿eñstwo winno
siê odbyæ w pierwsz¹ niedzielê trwania konferencji. Kierownictwo konferen-
cji winno byæ jednak upowa¿nione do tego, ¿eby w programie posiedzenia za-
rezerwowaæ czas na nabo¿eñstwo, na które wyjdzie zaproszenie do udzia³u i
przyjêcia Wieczerzy Pañskiej zgodnie z punktami 2 i 8.

 Gdyby Zgromadzenie Ogólne lub inna konferencje Œwiatowej Rady Koœcio-
³ów mia³y siê odbyæ w miejscu, w którym nie jest reprezentowana ¿adna
wspólnota lokalna spoœród Koœcio³ów cz³onkowskich, wówczas rzecz¹ w³a-
œciw¹ bêdzie, ¿eby osoby odpowiedzialne za program, po szczegó³owej kon-
sultacji z Koœcio³ami, które wysy³aj¹ delegatów, poprosili jeden lub kilka
z tych Koœcio³ów o podjêcie odpowiednich kroków w sprawie nabo¿eñstw
komunijnych zgodnie z punktami 2 i 3.
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„Wszyscy na ka¿dym miejscu”:
Proces zrastania siê

Raport Sekcji V

Wstêp

Trwali oni w nauce Aposto³ów i we wspólnocie, w ³amaniu chleba i w modli-
twach. Ten opis Koœcio³a w pierwszych rozdzia³ach Dziejów Apostolskich (patrz
zw³aszcza Dz 2,42 i 4,20) jest szczególnie wa¿ny dla naszego dzisiejszego poj-
mowania Koœcio³a lokalnego. Jest on zgromadzeniem wierz¹cych w Jezusa Chry-
stusa pod przewodnictwem Aposto³ów, w okreœlonym miejscu, ale zaanga¿owa-
nych w misjê na ca³ym œwiecie.

W toku historii chrzeœcijañstwa istnia³y podzia³y i rozbicie. Teraz jednak ¿yje-
my w erze, kiedy Koœcio³y staraj¹ siê przezwyciê¿yæ swoje podzia³y. Poletkiem
doœwiadczalnym jednoœci jest Koœció³ lokalny. Tu w procesie zrastania ujawniaj¹
siê owoce Ducha, napiêcia spowodowane naszymi podzia³ami oraz problemy
i konflikty wyrastaj¹ce z obecnej rewolucyjnej sytuacji. Ujawnia siê tu dobitnie
stosunek miêdzy sprzyjaj¹cymi podzia³owi czynnikami wrogoœci rasowej, kon-
fliktów klasowych oraz lojalnoœci narodowej i ideologicznej a jednoœci¹ i misj¹
chrzeœcijañstwa.

Wszêdzie zadaje siê pytania dotycz¹ce tego, czy modele instytucjonalne
naszych Koœcio³ów lokalnych nie s¹ ju¿ coraz bardziej przestarza³e, w œwietle
faktu, ¿e naturê jednoœci, do której d¹¿ymy, pojmujemy w sposób pog³êbiony,
i ze wzglêdu na wp³yw œwieckich hase³ na nasze wspólne powo³anie.
Fakt, ¿e spotykamy siê w ruchu ekumenicznym, zmusza nas do stawiania
czo³a podzia³owi miêdzy Koœcio³ami na ka¿dym miejscu. Zgorszenie, jakim
jest brak jednoœci chrzeœcijan, jest szczególnie widoczne i szkodliwe we wspól-
nocie lokalnej. Dlatego te¿ nasze partnerstwo w Ciele Chrystusowym
trzeba ukazywaæ i praktykowaæ na ka¿dym miejscu, gdzie ludzie ¿yj¹, pracu-
j¹ i modl¹ siê.

Niniejszy raport sekcyjny mo¿e tylko pokrótce zaj¹æ siê okreœlonymi aspek-
tami ca³ego kompleksu spraw, takich jak stosunki miêdzy Koœcio³em lokalnym
a Koœcio³em uniwersalnym; pe³nymi czynnikami podzia³u, takimi jak czynniki
wynikaj¹ce ze struktur rasowych klasowych instytucjonalnych; i misyjnymi
zadaniami Koœcio³a w lokalnej sytuacji. Usilnie wzywamy Koœcio³y lokalne,
by œmia³o podjê³y ryzyko pos³uszeñstwa, dziêki któremu proces zrastania siê
w Duchu nabiera konkretnoœci. To, co uniwersalne, musi byæ lokalne, aby by³o
realne.
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A. Zbór lokalny i Koœció³ uniwersalny:

Podstawowe wypowiedzi teologiczne

I

W niniejszym raporcie mówimy o Ciele Chrystusowym we wszystkich wie-
kach i na wszystkich miejscach jako o „.Koœciele uniwersalnym”. Przez „zbór lo-
kalny” rozumiemy lokaln¹ wspólnotê chrzeœcijan zgromadzonych dla s³uchania
S³owa i sprawowania Wieczerzy Pañskiej zgodnie z poleceniem Chrystusa. Ka¿-
dy zbór to przejaw Koœcio³a uniwersalnego. Zwracamy uwagê na oœwiadczenie w
raporcie sekcji I: Ka¿dy zatem (...) zbór maj¹cy udzia³ w Chrystusie jest zwi¹zany
z innymi nie przez przynale¿noœæ do jakiejœ struktury czy organizacji wy¿szego
rzêdu, lecz raczej przez to¿samoœæ istnienia w Chrystusie (...). Niektórzy bêd¹
uwa¿aæ, i¿ pewne wspólnoty chrzeœcijañskie roszcz¹ce sobie pretensje do nazwy
„Koœció³” nie s¹ w pe³ni przejawem jednego Koœcio³a (a inni dodadz¹, ¿e ¿adna
wspólnota nie stanowi pe³nego przejawu jednego Koœcio³a); lecz wszyscy do-
strzeg¹, i¿ równie¿ w tych wspólnotach obecny jest Chrystus i uznaje siê Jego
panowanie, a zatem ich cz³onkowie w pewnym sensie nale¿¹ do jednego Koœcio³a.

W poszczególnych miejscach mog¹ wystêpowaæ inne formy ¿ycia koœcielne-
go, np.:
Grupy utworzone przez duszpasterstwo wyspecjalizowane lub przez chrzeœci-

jan z istniej¹cych ju¿ zborów, jak „Koœcio³y domowe.
 Grupy powstaj¹ce w poszczególnych œrodowiskach zawodowych lub eduka-

cyjnych.
Grupy takie, jak rady Koœcio³ów.

W wiêkszoœci tych grup skupiaj¹ siê chrzeœcijanie ró¿nych wyznañ i prze¿y-
waj¹ nowe doœwiadczenie ekumeniczne; niektóre grupy przywi¹zuj¹ niewielkie
znaczenie do tradycyjnych obowi¹zków lojalnoœci i modeli ¿ycia; niektóre s¹
przyk³adem nowych dróg dawania chrzeœcijañskiego œwiadectwa i chrzeœcijañ-
skiej wspólnoty, powa¿nie kwestionuj¹cych egocentryczne zwyczaje i ustalone
struktury ¿ycia koœcielnego.

Wspó³czesna sytuacja ekumeniczna konfrontuje nas z faktem, ¿e wspólnoty
lokalne i te inne formy ¿ycia koœcielnego razem wziête stanowi¹ now¹ i z³o¿on¹
postaæ Koœcio³a. Postaæ tê bêdziemy nazywaæ „.Koœcio³em lokalnym”. Ta nowa
sytuacja nak³ada nowe obowi¹zki na pojedyncze zbory i na ca³¹ spo³ecznoœæ
chrzeœcijan na ka¿dym miejscu.

Wspomniane grupy s¹ wa¿ne dla zrozumienia przez nas natury Koœcio³a lokal-
nego i dla jego odnowy, poniewa¿ ukazuj¹ sposoby, w jakie chrzeœcijanie staraj¹ siê
w obecnej sytuacji wyraziæ swoj¹ wspólnotê w Chrystusie i swoje pos³uszeñstwo
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wobec Niego. Grupom tym nale¿y udzielaæ zachêty, poniewa¿ maj¹ swobodê eks-
perymentowania i mog¹ wnieœæ istotny wk³ad w odnowê Koœcio³ów. Jednak ich
charakter jako „Koœcio³ów” wymaga dalszych studiów. Grupy takie musz¹ siê
strzec, aby nie staæ siê sposobnoœci¹ do dalszych podzia³ów w ¿yciu jednego ludu
Bo¿ego, i powinny staraæ siê utrzymywaæ ¿ywe zwi¹zki z tradycyjnymi oœrodkami
zbiorowego ¿ycia, modlitwy i œwiadectwa Koœcio³a na ka¿dym miejscu.

Wierzymy, ¿e Koœció³ uniwersalny jest widzialny w lokalnej wspólnocie tylko
wówczas, gdy wszyscy chrzeœcijanie w danym miejscu spe³niaj¹ warunki jedno-
œci, opisane w oœwiadczeniu Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio-
³ów w New Delhi: Wierzymy, ¿e jednoœæ, która jest zarazem wol¹ Boga i darem
Jego Koœcio³a, stanie siê widoczna wtedy, gdy na ka¿dym miejscu wszyscy
ochrzczeni w Jezusie Chrystusie oraz wyznaj¹cy Go jako Pana i Zbawiciela do-
prowadzeni zostan¹ przez Ducha Œwiêtego do pe³nej spo³ecznoœci, wyznaj¹cej
jedn¹ wiarê apostolsk¹, zwiastuj¹cej jedn¹ Ewangeliê, ³ami¹cej jeden chleb, jed-
nocz¹cej siê we wspólnej modlitwie i prowadz¹cej wspólne ¿ycie, które w œwia-
dectwie i s³u¿bie zwrócone bêdzie ku wszystkim. Zarazem wszyscy oni zjednocz¹
siê z ca³ym chrzeœcijañstwem, na ka¿dym miejscu i po wszystkie czasy, w taki spo-
sób, ¿e urz¹d i cz³onkostwo uznane zostan¹ przez wszystkich, oraz ¿e wszyscy
bêd¹ w stanie dzia³aæ i przemawiaæ wspólnie tak, jak tego wymaga dana sytuacja
w odniesieniu do zadañ, do których Bóg wzywa swój lud.

II

Cz³onkowie Koœcio³ów lokalnych stanowi¹ wspólnotê mimo podzia³u na ró¿ne
zbory. Przez liturgiê i sakramenty, wiarê i doktrynê, dawanie œwiadectwa i s³u¿bê
maj¹ udzia³ w skarbach ca³ego Koœcio³a. Bêd¹c jednak podzieleni, s¹ pozbawieni
pe³nego uczestnictwa w tych rzeczach i dlatego musz¹ podejmowaæ razem œmia³e
próby pos³uszeñstwa ekumenicznego.

Nabo¿eñstwo i sakramenty

Przez chrzest i wiarê chrzeœcijanie zostaj¹ w³¹czeni zarówno w ¿ycie Koœcio³a
uniwersalnego, jak i w widzialn¹ wspólnotê Koœcio³a lokalnego. Nasz wspólny
chrzest jest zatem podstawowym wêz³em jednoœci, przez który jesteœmy wezwani
jako jeden lud do wyznawania jednego Pana i s³u¿enia Mu na ka¿dym miejscu i
na ca³ym œwiecie. Nabo¿eñstwo, jako akt Koœcio³a, w którym wys³awia siê jedne-
go Boga i Ojca wszystkich i przekazuje siê Jego s³owa na podstawie Biblii, po-
dobnie wyra¿a i umacnia uczestnictwo w Koœciele jako ca³oœci. Zbór zatem nie
sprawuje nabo¿eñstwa tylko sam; sprawuje on je w ca³ym Koœciele i z ca³ym
Koœcio³em jako wspólnota œwiêtych. Poniewa¿ sam Chrystus jest obecny w na-
szych czynnoœciach kultowych, czynnoœci te jednoczeœnie wyra¿aj¹ i umacniaj¹



212

DOKUMENTY NA TEMAT JEDNOŒCI KOŒCIO£A

nasz¹ wspólnotê z Nim i wzajemnie ze sob¹, chocia¿ sprawujemy je nadal w na-
szych odrêbnych tradycjach. Komunia œw. jest tak¿e czynnoœci¹ Koœcio³a, w któ-
rej to czynnoœci Koœcio³y ³ami¹ jeden chleb z prawdziwie obecnym Panem. Za-
tem mimo bolesnej separacji przy Stole Pañskim jesteœmy z³¹czeni w Tym, który
daje siê nam w ka¿dej czynnoœci komunijnej. Tutaj tak¿e Koœció³ lokalny, oka-
zuj¹c pos³uszeñstwo ekumeniczne, jest wezwany do ukazywania w sobie w spo-
sób widoczny obecnoœci jednego Koœcio³a.

Takie pojmowanie nabo¿eñstwa i sakramentów nak³ada na nas powa¿ny obo-
wi¹zek sta³ej modlitwy i pracy, aby przyszed³ dzieñ, kiedy wszyscy chrzeœcijanie
na ka¿dym miejscu bêd¹ mogli swobodnie gromadziæ siê razem na wspólne nabo-
¿eñstwo i u Sto³u Pañskiego.

Wiara i doktryna

Skarb tradycji i doœwiadczenia, wiedzy i zrozumienia, udzielony ca³emu Ko-
œcio³owi, jest dostêpny dla Koœcio³a lokalnego. Zbór nie mo¿e skutecznie dawaæ
œwiadectwa poœród wspó³czesnych wyzwañ i zamêtu, jeœli stale nie stara siê w
wierze i pos³uszeñstwie wnikaæ w ca³oœæ prawdy, jak¹ Koœció³ wszêdzie g³osi.
Dzia³aj¹c tak, zbór jest i wprowadzany na w³aœciw¹ drogê, i wzbogacany, a tak¿e
mo¿e przyczyniaæ siê do rozumienia prawdy Chrystusowej dziêki swym w³asnym
œwie¿ym spostrze¿eniom i doœwiadczeniom.

Coraz wiêksza wspólnota ekumeniczna sprawia, ¿e bogactwa wspólnej prawdy
chrzeœcijañskiej s¹ coraz ³atwiej dostêpne dla wszystkich chrzeœcijan; to tak¿e
nak³ada na nas zobowi¹zanie pe³niejszego uczestnictwa w ¿yciu ca³ego Koœcio³a.

Œwiadectwo i s³u¿ba

Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a w Lund w 1952 r. og³osi³a zasa-
dê, ¿e Koœcio³y powinny dzia³aæ wspólnie we wszystkich sprawach z wyj¹tkiem
tych, w których g³êbokie ró¿nice przekonañ zmuszaj¹ je do dzia³ania
oddzielnego. Ci, którzy zaakceptowali tê zasadê, odkryli pe³niejsz¹ jakoœæ
¿ycia i prze¿ywanie uczestnictwa w ca³ym Koœciele. Zbory lokalne doœwiadczy³y
tego, uczestnicz¹c w projektach Œwiatowej Rady Koœcio³ów i staraj¹c siê wspólnie
wype³niaæ inne obowi¹zki chrzeœcijan w spo³eczeñstwie. Uzasadnia to twierdzenie,
¿e chrzeœcijañska s³u¿ba mo¿e byæ doœwiadczeniem, dziêki któremu Koœció³ lokal-
ny zdaje sobie sprawê, i¿ jest Koœcio³em uniwersalnym w okreœlonym miejscu.

Jednak wiele zborów wci¹¿ jeszcze nie uczestniczy w takich przed-
siêwziêciach; nie spe³niaj¹ zatem swej w³aœciwej funkcji. Co wiêcej, obecna for-
ma wspó³pracy ma tylko ograniczone znaczenie; kiedy jej miejsce zajm¹ formy
s³u¿by cechuj¹ce siê pe³n¹ jednoœci¹, wszystkie Koœcio³y lokalne bêd¹ w³aœciwiej
uczestniczy³y w ¿yciu ca³ego Koœcio³a. W wymienionych wy¿ej rodzajach dzia-
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³alnoœci chrzeœcijañskiej widzimy zatem doœwiadczenia, w których objawia siê
natura Koœcio³a jako Koœcio³a uniwersalnego i lokalnego. Zwracamy siê do Ko-
œcio³ów lokalnych, aby pe³niej akceptowa³y zobowi¹zanie zawarte w tej prawdzie
i dziêki temu w nowy sposób prze¿ywa³y ¿ycie Koœcio³a uniwersalnego.

III

Trzeba napisaæ tak¿e parê s³ów o miejscu denominacji w ¿yciu Koœcio³a.
W Nowym Testamencie s³owa ekklesia u¿ywa siê tylko dla okreœlenia zboru lo-
kalnego i Koœcio³a uniwersalnego. Pisma apostolskie podkreœlaj¹ jednoœæ wszyst-
kich wierz¹cych w Chrystusa. Dziœ jednak u¿ywamy s³owa „Koœció³” dla okre-
œlenia denominacji, które ani nie s¹ tylko lokalne, ani w pe³ni uniwersalne.

Eklezjologiczne znaczenie denominacji wcale nie jest jasne; wymaga pe³nego i
starannego zbadania. Tu mo¿emy tylko sformu³owaæ trzy uwagi:
Denominacje by³y u¿yteczne w wytwarzaniu œwie¿ego wejrzenia w prawdê chrze-

œcijañsk¹ dziêki nowym formom nabo¿eñstwa, wspólnoty i s³u¿by; w umo¿liwia-
niu Koœcio³om lokalnym prze¿ywania szerszej wspólnoty; w utrzymywaniu w ich
³onie w³aœciwego ³adu i prawdziwej stabilizacji; i w zapewnianiu wzbogacaj¹-
cej ró¿norodnoœci.

Systemu denominacyjnego nie mo¿na jednak uwa¿aæ za zasadnicz¹ formê ¿y-
cia Koœcio³a w takiej mierze, jak zasadniczy jest zbór lokalny.

 Denominacje powodowa³y niekiedy rywalizacjê miêdzy lokalnymi zborami
oraz wyra¿a³y i utrwala³y podzia³y miêdzy chrzeœcijanami. Rozproszenie wy-
znaniowe, które w pewnych regionach œwiata istnieje w skrajnej postaci, wy-
pacza prawdziw¹ naturê Koœcio³a i utrudnia przekazywanie Ewangelii. Nie
wystarczy po prostu wspomnieæ o tych faktach jako o grzesznych elementach
podzia³ów wyznaniowych; wywo³uj¹ one pytania – od których nie mo¿na siê
uchyliæ – o same te struktury i wskazuj¹ na ich tymczasowy charakter.

B. Koœció³ w podzielonym spo³eczeñstwie

Jeden Koœció³ jest nie tylko w swym ¿yciu i dawaniu œwiadectwa rozdzierany
przez wewnêtrzne podzia³y. Jest tak¿e g³êboko uwik³any w konflikty i podzia³y
panuj¹ce na œwiecie; i zbyt czêsto w swej w³asnej wspólnocie zaprzecza pos³udze
pojednania, do której sprawowania wœród wszystkich ludzi jest powo³any.

I

W Biblii najpierwszym pytaniem, jakie cz³owiek kieruje do Boga, jest pytanie
o odpowiedzialnoœæ za brata: Czy¿ jestem stró¿em brata mego? (Rdz 4,9). Pytanie
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to podkreœla zasadnicz¹ sk³onnoœæ cz³owieka do podnoszenia rêki na bliŸniego i
do zaprzeczania podstawowej solidarnoœci ca³ego rodzaju ludzkiego pod w³adz¹
Boga. Cz³owiek tkwi g³êboko we wrogoœci, sprzecznoœciach, apatii, wyobcowa-
niu i grzechu. Ale ten sam cz³owiek zosta³ pojednany z Bogiem i ze swym bliŸ-
nim w Jezusie Chrystusie – po wszystkie czasy. Jest to ten sam Chrystus, w któ-
rym Koœció³ ¿yje dzisiaj.

Bóg nie pyta o p³eæ osoby, o kolor jej skóry, o klasê spo³eczn¹, do której nale-
¿y, o jej status ekonomiczny ani o jej jêzyk, ani o sympatie polityczne, ani o wy-
znanie, zanim uzna tego cz³owieka za swoje stworzenie i swoje dziecko i wezwie
go do ¿ycia wiecznego.

Czy jednak ¿ycie Koœcio³a na ka¿dym miejscu gwarantuje godnoœæ osoby ludz-
kiej, bêd¹c¹ darem Bo¿ym? Czy wierzymy, ¿e ka¿dy chrzeœcijanin na ka¿dym
miejscu musi z samozaparciem dawaæ œwiadectwo faktowi, i¿ Bóg nie kieruje siê
etykietkami i ¿e wszyscy ludzie, wszêdzie, pod Jego panowaniem s¹ jednej krwi?

II

Dziel¹ nas haniebne przes¹dy rasowe i dyskryminacja zaprzeczaj¹ca godnoœci
cz³owieka, podkopuj¹ca nasz¹ jednoœæ w Chrystusie i udaremniaj¹ca misjê Ko-
œcio³a. Bóg os¹dza nasze podzielone rasowo wspólnoty chrzeœcijañskie dopusz-
czaj¹c do obecnych rewolucyjnych wypadków w wielu czêœciach œwiata. Zatem
Chrystus nie mo¿e stanowiæ obrony ani wymówki dla œwiadomego dalszego
utrzymania grup, zgromadzeñ czy bractw koœcielnych, opartych na zasadach raso-
wych. Wzywamy wiêc chrzeœcijan w lokalnych Koœcio³ach, by postêpowali jak
uczniowie Chrystusa bez wzglêdu na koszty.

Dziel¹ nas równie¿ wzglêdy lojalnoœci etnicznej, kulturowej i plemiennej.
Uznajemy, ¿e z nakazu opatrznoœci Bo¿ej ¿ycic ludzkie opiera siê na wspólnotach
jêzyka zwyczaju i kultury. Koœcio³y s³usznie sprawowa³y opiekê duchow¹ nad
swoim ludem w ró¿norodnoœci i przez ró¿norodnoœæ jêzyków, zwyczajów i form
sztuki. Jednoœæ kulturowa istotnie stanowi³a niekiedy czynnik sprzyjaj¹cy dla jed-
noœci chrzeœcijan. Jednak podzia³y rodziny ludzkiej zbyt czêsto przes³aniaj¹ nasz¹
jednoœæ w Chrystusie; s¹ one niekiedy utrzymywane z zapa³em, który przekszta³-
ca je w bo¿yszcza. Podzia³y etniczne, kulturowe i plemienne miêdzy wspólnotami
lokalnymi i w ich ³onie na ka¿dym miejscu s¹ dla chrzeœcijan wezwaniem do au-
torefleksji i skruchy.

Wspólnotê chrzeœcijañsk¹ czêsto dziel¹ sztywne przedzia³y wyznaniowe. Cie-
szymy siê wprawdzie, ¿e istniej¹ oznaki wspó³pracy dla dawania œwiadectwa jed-
noœci Koœcio³a w pewnych dziedzinach, ale w wielu miejscach Koœcio³y o wspól-
nych zasadach wiary s¹ nadal podzielone pod wzglêdem wyznaniowym, chocia¿
w œwietle Ewangelii od dawna ju¿ nie mo¿na broniæ takiego podzia³u. Egoistycz-
ne interesy instytucjonalne czêsto utrzymuj¹ roz³am w Koœciele lokalnym ze
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szkod¹ dla misji Koœcio³a. Wzywa siê Koœcio³y, by przezwyciê¿y³y inercjê
i dumê wyznaniow¹, które wyobcowuj¹ jednych wiernych od drugich i stanowi¹
przeszkodê w g³oszeniu jednoœci w Chrystusie.

Uto¿samianie siê z okreœlon¹ klas¹ spo³eczn¹; wybór okreœlonego stylu ¿ycia;
anga¿owanie siê w jak¹œ filozofiê polityczn¹ lub partiê; zdobycze w sferze mate-
rialnej i edukacyjnej itp. to tak¿e czêsto zagra¿a integralnoœci wspólnoty chrzeœci-
jañskiej na ka¿dym miejscu. Czynniki te, same w sobie, reprezentuj¹ zró¿nicowa-
nie spo³eczne, które czêsto dobrze s³u¿y ludziom. Jednak nie wolno dopuœciæ, by
wypar³y one lojalnoœæ zboru wobec jego jednego Pana.

III

Chrzeœcijanie zbli¿aj¹ siê dziœ do siebie wskutek mobilnoœci ludzi, migracji,
tworzenia siê nowych narodów, wskutek walki o wolnoœæ cz³owieka i o sprawie-
dliwoœæ, a nawet wskutek politycznego i spo³ecznego ucisku Koœcio³a. Chrzeœci-
janie (zarówno jako jednostki, jak i jako grupa) s¹ czêsto raczej biernymi odbior-
cami ni¿ czynnymi uczestnikami procesów, które mog¹ intensyfikowaæ wspólnotê
ludzk¹ i chrzeœcijañsk¹. Zatem w czasie spotkañ takich jak te, umo¿liwionych
przez Boga, otrzymujemy polecenie tworzenia lokalnych wspólnot chrzeœcijañ-
skich, które w sposób widzialny daj¹ œwiadectwo naszej jednoœci w stworzeniu
i odkupieniu.

To polecenie wymaga studiów i dzia³ania. Zbory, rady i przywódcy Koœcio³ów
w ró¿nych regionach i z ró¿nych warunków winni sporz¹dziæ zwiêz³e analizy
tego, co dzieli, i tego, co ³¹czy chrzeœcijan na ka¿dym miejscu. Ró¿norodnoœæ
miejsc – wielkie miasta i podupadaj¹ce wsie, nowe narody i stare imperia, plura-
lizm plemienny i zró¿nicowanie rasowe itd. – wymaga studiów lokalnych. Aby
zrozumieæ, dlaczego wszyscy pochodz¹cy z tego samego obszaru geograficznego
nie s¹ zjednoczeni, i aby obaliæ mury podzia³u, trzeba wykorzystywaæ nie tylko
mo¿liwoœci teologii i etyki, lecz tak¿e nauk spo³ecznych i behawiorystycznych.

Jednoœæ to owoc bycia uczniem Chrystusowym; uczenie siê mo¿e przybieraæ
rozmaite formy. Wspólny protest przeciwko niesprawiedliwym prawom, które
tworz¹ lub nasilaj¹ podzia³y rasowe, jaœniej uwidoczni jednoœæ w Chrystusie.
Przekraczanie barier spo³ecznych dla studiowania Biblii i dla modlitwy, w pracy
i w czasie odpoczynku mo¿e wytworzyæ nowe formy i szczeble jednoœci. Jedno-
œci mog¹ sprzyjaæ wspólne dzia³ania w sferze pos³ugi duchownej i praktykowania
wspólnoty, nawet jeœli podejmuje siê je przed osi¹gniêciem porozumienia co do
doktryny albo co do œcis³ej interpretacji prawa kanonicznego. Wzajemne odwie-
dziny i kontakty osobiste mog¹ otworzyæ nowe obszary. Udzia³ w nabo¿eñstwie,
pozwalaj¹cy na zapoznanie siê z nieznanymi idiomami kulturowymi i sposobami
wyrazu, mo¿e prowadziæ do przekonania siê na nowo, ¿e wszyscy S¹ jednoœci¹ w
danym miejscu.
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S¹ takie okolicznoœci, w których dawanie œwiadectwa jednoœci, jakkolwiek
proste, du¿o kosztuje. Jednak miar¹ bycia uczniami jest Krzy¿. Bez wzglêdu na
okolicznoœci chrzeœcijanie mog¹ i powinni dawaæ œwiadectwo jednoœci i braæ na
siebie odpowiedzialnoœæ za swoich braci.

C. Misja ludu Bo¿ego na ka¿dym miejscu

I

Jeœli jednoœæ, która jest wol¹ Boga i darem dla Jego Koœcio³a”, mamy uczyniæ
widzialn¹, to zasadnicz¹ rzecz¹ jest, aby Koœcio³y lokalne zaakceptowa³y obo-
wi¹zek misyjny, jaki Bóg na³o¿y³ na ca³y Koœció³. Dobitniej i natarczywiej ni¿
dawniej przez ca³e wieki zadaje siê nam pytanie: Czy naprawdê macie udzia³ w
¿yciu, które jest w Jezusie Chrystusie, albowiem mieæ udzia³ w nim znaczy uczest-
niczyæ w Jego misji wobec œwiata?

Tylko wówczas, gdy wszyscy w ka¿dym miejscu odpowiedz¹ na to wezwanie,
aby byæ ludem Bo¿ym w swoim okreœlonym „œwiecie” i dla tego „œwiata”, a zara-
zem w ca³ym œwiecie i dla ca³ego œwiata, osi¹gn¹ jednoœæ jednej, zaanga¿owanej
wspólnoty.

II

Jeœli przyjmiemy tê odpowiedzialnoœæ, to pojawiaj¹ siê wnikliwe i niewygod-
ne pytania o nasz¹ obecn¹ sytuacjê jako Koœcio³ów na wsi w mieœcie, metropolii,
pañstwie czy narodzie, bez wzglêdu na to, czy jesteœmy zborami nale¿¹cymi do
jednego lub wielu wyznañ.

Czy jako chrzeœcijanie tworz¹cy zbór lokalny wiemy, ¿e jesteœmy cia³em,
którego G³ow¹ jest Chrystus, i czy wiemy,
 ¿e otrzymaliœmy pos³anie, którego g³oszenia nie potrzebujemy ani siê oba-

wiaæ, ani wstydziæ;
 ¿e jesteœmy wezwani, by zaakceptowaæ zarówno cenê, jak i radoœæ tego, ¿e

jesteœmy uczniami;
 ¿e w œwiecie, na którym jesteœmy Jego ludem, On jest tak¿e naszym Panem,

bez wzglêdu na to, gdzie, lub w jakich warunkach ¿yjemy?
Czy Jego panowanie jest zarówno si³¹, jak i pociech¹ w naszym ¿yciu jako

jednostek i we wspólnocie?
Czy oddawanie czci Bogu ograniczamy do pewnych pór i budynków czy te¿

jest to ca³kowite i pe³ne wdziêcznoœci oddawanie siê Chrystusowi i wszystkim
bêd¹cym w potrzebie?
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Czy odziedziczone \wzory i rytm ¿ycia naszego zboru nie s¹ obecnie w wielu
punktach przestarza³e i niedostosowane do w³aœciwego funkcjonowania Koœcio³a
w jego wspó³czesnej misji?

Czy jako chrzeœcijanie uwa¿amy, ¿e jesteœmy po³¹czeni misj¹ na³o¿on¹ na
nas wszystkich na ka¿dym miejscu, czy te¿ dostrzeganie innych Koœcio³ów na
tym samym terenie wywo³uje jedynie ogólne uczucie ¿yczliwoœci?

Czy Chrystus istotnie jest dla nas jedn¹ G³ow¹, tak ¿e musimy razem staraæ siê
poznaæ Jego polecenia i wykonywaæ je?

Czy dostrzegamy znaczenie faktu, ¿e, id¹c na œwiat z pos³ug¹ i œwiadectwem,
spotykamy siê tam we wspólnych zadaniach i misji, stykamy siê z tymi samymi
problemami lojalnoœci i wiernoœci i tak samo polegamy na Duchu Œwiêtym?

Czy jako chrzeœcijanie stanowimy na œwiecie w sposób widoczny wspólnotê,
w której mê¿czyŸni i kobiety staj¹ siê nowymi ludŸmi w Chrystusie, czy porywa
ich cel wiêkszy ni¿ oni, czy uto¿samiaj¹ siê z uciskanymi, uciemiê¿onymi, ofiarami
niesprawiedliwoœci, nieszczêœæ, uprzedzeñ czy chciwoœci? Czy nasza pos³uga po-
jednania obejmuje tak¿e tych, którzy stosuj¹ ucisk i niesprawiedliwoœæ?

Czy jest poœród nas widoczna jednaj¹ca ³aska Bo¿a, obalaj¹ca wszelkie mury
podzia³u ze wzglêdu na rasê, kolor skóry, kastê, plemiê, p³eæ, klasê czy naród –
czy te¿ ukazujemy œwiatu obraz braku jednoœci, w czasach, kiedy sam œwiat two-
rzy w³asne jednoœci i d¹¿y do jednoœci coraz g³êbszej?

W swej sytuacji lokalnej stwierdzamy czêsto, ¿e jesteœmy spadkobiercami tra-
dycji, które – aczkolwiek z wdziêcznoœci¹ uznajemy, ¿e to w nich poznaliœmy
Boga w Chrystusie – dziel¹ nas od naszych braci, wyznaj¹cych tê sam¹ wiarê i
zobowi¹zanych do tego samego pos³uszeñstwa, co my. Jeœli absolutyzowaliœmy
kana³y, którymi sp³ynê³a na nas prawda Boga w Chrystusie, musimy zawróciæ ze
skruch¹, poprzez tego, który sam jest Prawd¹, i zaakceptowaæ siê wzajemnie.

III

W³aœciwe odpowiedzi na te pytania zdo³amy znaleŸæ tylko wówczas, gdy bêd¹
ich wspólnie szukaæ wszyscy na ka¿dym miejscu. No mamy do zaproponowania
¿adnego gotowego projektu, który by pasowa³ do ró¿norodnych sytuacji lokal-
nych. Niemniej jednak jesteœmy przekonani, ¿e Duch Œwiêty kieruje nas na pew-
ne wyraŸnie okreœlone drogi, na których wymaga siê od nas pos³uszeñstwa i dzia-
³ania, chcemy wiêc zaleciæ je naszym braciom w Koœcio³ach lokalnych.

Pierwszym krokiem jest uznanie w powa¿ny sposób, ¿e przez chrzest jesteœmy
jednym ludem, s³u¿¹cym jednemu Panu na ka¿dym miejscu.

Nawet w warunkach naszego obecnego roz³amu jako Koœcio³ów daje nam to
podstawê do „wspólnego dzia³ania na rzecz misji” — tzn. wykorzystywania ca-
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³ych mo¿liwoœci wszystkich Koœcio³ów na jednym miejscu do prowadzenia misji
na tym miejscu i w ogóle na œwiecie.

Faktyczny wzorzec tego coraz wiêkszego partnerstwa w dzia³alnoœci misyjnej
mo¿e i powinien byæ nieskoñczenie zró¿nicowany i elastyczny. Bêd¹ nim wszak-
¿e rz¹dziæ dwie zasady:
Partnerstwo to musi znaleŸæ zastosowanie w „normalnym” ¿yciu zboru lokal-

nego, a nie w jakiejœ wybranej dziedzinie „wspó³pracy ekumenicznej”.
Bêdzie ono wymagaæ gotowoœci do zaakceptowania ryzyka, w rozs¹dnych gra-

nicach, w odniesieniu do tradycyjnych modeli ¿ycia koœcielnego (na szczeblu
zboru, denominacji lub wyznania); ryzyko to musz¹ wspólnie podejmowaæ
zarówno lokalne zbory jak i w³adze wyznaniowe.

Na niektórych obszarach mo¿liwoœci wspólnego dzia³ania wystêpuj¹ na trzech
p³aszczyznach. S¹ to:
p³aszczyzna rady Koœcio³ów, obejmuj¹cej ca³y obszar;
p³aszczyzna œcis³ego partnerstwa zborów bezpoœrednio s¹siaduj¹cych ze sob¹;
 p³aszczyzna tworzenia grup z³o¿onych z chrzeœcijan przynale¿nych do ró¿nych

wyznañ i denominacji w miejscach, gdzie mieszkaj¹ i pracuj¹.

Niezale¿nie od rodzaju wzorca, wspólne dzia³anie na rzecz misji bêdzie wy-
magaæ udzia³u Koœcio³ów w nastêpuj¹cych sprawach:
we wspólnym nadzorowaniu, za poœrednictwem najbardziej reprezentatywnych i

odpowiedzialnych przywódców, ca³ej misji, przed jak¹ stoj¹ Koœcio³y, zw³asz-
cza w tak wa¿nych dziedzinach, jak przemys³, polityka, praca zawodowa, ¿ycie
studenckie, oraz w dziedzinach potrzeb ludzkich w nowoczesnym pañstwie;

w uznaniu, ¿e ca³y Lud Bo¿y, duchowieñstwo i œwieccy, jest tak samo obowi¹-
zany do uczestnictwa w pos³ugiwaniu Chrystusowym na œwiecie;

w zdawaniu sobie sprawy, ¿e na problemy stoj¹ce dziœ na œwiecie przed ludŸmi
œwieckimi nie ma odpowiedzi konfesyjnych;

we wspólnym dzia³aniu dla przygotowania laikatu do pos³ugi na œwiecie i pe³-
nym wykorzystywaniu wiedzy i doœwiadczenia ludzi œwieckich w ich co-
dziennej pracy;

w eksperymentowaniu we wspólnym przygotowywaniu kandydatów do chrztu,
konfirmacji lub pe³nego cz³onkostwa w Koœciele, tak aby wspólnie rozumieli
jedn¹ wiarê i powo³anie.
W pe³ni skuteczny „apostolat œwieckich” mo¿na odpowiednio przygotowaæ do

misji i pos³ugiwania na œwiecie tylko wówczas, jeœli bêdzie reprezentatywny dla
wszystkich na ka¿dym miejscu.
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D. Wnioski

Jesteœmy œwiadomi, i¿ jesteœmy dziedzicami wielorakich bogactw ³aski Boga
w Chrystusie.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e wieloma darami Boga dla Jego ca³ego Koœcio³a nie
mo¿emy siê dzieliæ w swoich Koœcio³ach lokalnych dopóki nie uznamy siê za je-
den lud Bo¿y na ka¿dym miejscu i nie bêdziemy gotowi wprowadziæ tego stwier-
dzenia w czyn w nowych i œmia³ych przedsiêwziêciach ¿ywej wiary.

Takie wspólne dzia³ania, jak te, które zalecaliœmy Koœcio³om w niniejszym ra-
porcie, wymagaj¹ skruchy z tego powodu, ¿e nie dajemy jeszcze odpowiednio
œwiadectwa faktowi, i¿ jesteœmy jednym ludem Bo¿ym. Wymaga to powa¿nego
przebadania naszych struktur konfesyjnych, denominacyjnych i zborowych pod
k¹tem tego, jak dalece sprzyjaj¹ one naszemu zrastaniu siê jako jednego ludu
Bo¿ego albo je utrudniaj¹. Wymaga to tak¿e powa¿nego zbadania sposobów eku-
menicznego przygotowania duchownych, zw³aszcza tych, którzy bêd¹ s³u¿yæ
Koœcio³om na szczeblu lokalnym.

Przede wszystkim wymaga to od nas wszêdzie w Koœciele, byœmy nieustannie
wzywali Ducha Œw., który odnawia nas, uzdalnia, jednoczy i zobowi¹zuje do
pe³nienia, radoœnie i bez wzglêdu na cenê, misji Bo¿ej na ka¿dym miejscu i na
ca³ym œwiecie. Proces zrastania siê w tê jednoœæ, której Bóg chce dla swego Ko-
œcio³a, w³aœnie teraz otrzymuje nowe i wspania³e mo¿liwoœci.

Zatem modlimy siê: PrzyjdŸ Duchu Œwiêty.

T³umaczenie: Karol Karski
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18. SPOTKANIE MIÊDZYNARODOWEGO
KATOLICKO-¯YDOWSKIEGO
KOMITETU £¥CZNOŒCI
Buenos Aires, Argentyna, 5-8 czerwca 2004 r.

Miêdzynarodowy Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoœci jest cia³em ³¹cz¹-
cym najwiêksze organizacje ¿ydowskie, szczególnie z USA, wspó³tworz¹ce
Miêdzynarodowy Komitet ¯ydowski ds. Konsultacji Miêdzyreligijnych oraz
Stolicê Apostolsk¹, reprezentowan¹ przez watykañsk¹ Komisjê ds. Kontaktów
Religijnych z Judaizmem. Komitet £¹cznoœci, który utworzony zosta³ w 1970 r.,
spotka³ siê dotychczas 18 razy1 . Wœród opracowanych dokumentów na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguj¹: Wspólna deklaracja na temat rodziny – Jerozolima, 26
maja 1994 r., Wspólna deklaracja na temat œrodowiska naturalnego – Watykan,
25 marca 1998 r., Deklaracja na temat ochrony wolnoœci religijnej
i dostêpu do miejsc œwiêtych oraz Zalecenia dotycz¹ce edukacji w katolickich
i ¿ydowskich seminariach i uczelniach teologicznych – Nowy Jork, 4 maja
2001 r.2  Prezentowane poni¿ej Wspólne oœwiadczenie uchwalone w Buenos
Aires przedstawia tematykê obrad oraz podsumowuje dotychczasowe relacje3.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje zobowi¹zanie, niezbyt czêsto pojawiaj¹ce
siê w katolickich oœwiadczeniach, do wystêpowania przeciw antysyjoniz-

1 Na temat powstania Komitetu oraz jego prac zob.: G. Ignatowski, Miêdzynarodowy Katolicko-
¯ydowski Komitet £¹cznoœci, SiDE 2000, nr 1, s. 61-71; ten¿e, Na drogach pojednania. Miêdzynarodowy
Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoœci, £ódŸ 2003.

2 Wspólna deklaracja na temat œrodowiska naturalnego, SiDE 1999, nr 1, s. 127-129; Zalecenia
dotycz¹ce edukacji w katolickich i ¿ydowskich seminariach i uczelniach teologicznych, Deklaracja na temat
ochrony wolnoœci religijnej i dostêpu do miejsc œwiêtych, SiDE 2002, nr 1, s. 147-150.

3 Tekst przet³umaczono na podstawie: Joint Declaration, w: The 18th International Catholic-Jewish
Liaison Committee (ILC), „Information Service. The Pontifical Council for Promoting Christian Unity”
2004, nr 3, s. 139-140.
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mowi4 . ¯ydowscy uczestnicy obrad wyra¿aj¹ natomiast ubolewanie wobec poja-
wiaj¹cych siê w spo³eczeñstwach postawach antykatolickich. W argentyñskich
obradach uczestniczy³ arcybiskup Stanis³aw G¹decki, przewodnicz¹cy Rady Epi-
skopatu Polski ds. Dialogu Miêdzyreligijnego i doradca watykañskiej Komisji.

Wspólne oœwiadczenie

G³êboko zakorzenione w naszych religiach zobowi¹zanie
do czynienia sprawiedliwoœci

Stosunki miêdzy Koœcio³em katolickim a ludem ¿ydowskim uleg³y donios³ej
zmianie po uchwaleniu przez Sobór Watykañski II deklaracji o stosunku Koœcio³a
do religii niechrzeœcijañskich Nostra aetate (28 paŸdziernika 1965 r.). Deklaracja
ta uwydatni³a ¿ydowskie korzenie chrzeœcijañstwa i bogate duchowe dziedzictwo
wspólne ¯ydom i chrzeœcijanom. Przez ostatnie æwieræwiecze papie¿ Jan Pawe³ II
wykorzystywa³ ka¿d¹ okazjê do poprawienia dialogu miêdzy naszymi dwoma re-
ligijnymi wspólnotami, które uwa¿a za dog³êbnie powi¹zane ze wzglêdu na ich
to¿samoœæ. Ten braterski dialog zrodzi³ wzajemne zrozumienie i szacunek. Mamy
nadziejê, ¿e bêdzie on nadal spotyka³ siê z oddŸwiêkiem w coraz szerszych krê-
gach, porusza³ umys³y i serca katolików oraz ¯ydów, a tak¿e inne spo³ecznoœci.

18. Spotkanie Miêdzynarodowego Katolicko-¯ydowskiego Komitetu £¹czno-
œci odby³o siê w Buenos Aires i trwa³o od 5 do 8 czerwca 2004 r. Obrady, które
toczy³y siê po raz pierwszy w Ameryce £aciñskiej, poœwiêcone by³y tematowi
Cedek i Cedaka (Sprawiedliwoœæ i Mi³osierdzie) w ich teoretycznych aspektach
i praktycznym zastosowaniu. Nasze rozwa¿ania zainspirowane zosta³y przez
Bo¿e przykazanie mi³owania bliŸniego jak siebie samego (Kp³ 19, 18 i Mt 22,
39). Wychodz¹c z odmiennych perspektyw odnowiliœmy nasze wspólne zobowi¹-
zanie do obrony i popierania ludzkiej godnoœci, które wywodzi siê z biblijnego
stwierdzenia, ¿e ka¿dy cz³owiek zosta³ stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e
(Rdz 1, 26). Przypominamy, ¿e papie¿ Jan XXIII, broni¹c praw cz³owieka, przy-
nale¿¹cych wszystkim dzieciom Bo¿ym, og³osi³ brzemienn¹ w skutki encyklikê
Pacem in Terris (1963 r.). Sk³adamy szczególny ho³d Janowi XXIII za zainicjo-
wanie gruntownych zmian w relacjach katolicko-¿ydowskich.

Nasze wspólne zobowi¹zanie do podejmowania inicjatyw na rzecz sprawiedli-
woœci jest g³êboko zakorzenione w judaizmie i chrzeœcijañstwie. Przypominamy

4 Zob. np.: Papieska Komisja Studiów Iustitia et Pax, Koœció³ wobec rasizmu. W trosce o pog³êbienie
braterstwa miêdzy ludŸmi, „L’Osservatore Romano (wydanie polskie) 1989, nr 1-2, s. 5-9.
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o tradycji pomagania znajduj¹cym siê poœród nas wdowom, sierotom, ubogim
i cudzoziemcom, zgodnie z Bo¿ym nakazem (Wj 22, 20-22; Mt 25, 31-46).
Mêdrcy Izraela rozwinêli ogóln¹ doktrynê sprawiedliwoœci i mi³osierdzia wo-
bec wszystkich ludzi opart¹ na wznios³ym rozumieniu koncepcji Cedek. Papie¿
Jan Pawe³ II, opieraj¹c siê na tradycji koœcielnej, w swojej pierwszej encyklice
Redemptor hominis (1979 r.) przypomnia³ chrzeœcijanom, ¿e prawdziwy
zwi¹zek z Bogiem wymaga zdecydowanego zaanga¿owania, s³u¿by na rzecz
bliŸnich.

Ludzie zostali stworzeni przez Boga w ca³ej ich ró¿norodnoœci. Bóg obdarzy³
ich jednak t¹ sam¹ godnoœci¹. Podzielamy przekonanie, ¿e ka¿da osoba ma prawo
do bycia traktowan¹ w sposób sprawiedliwy i równy. Prawo to obejmuje godziwe
dzielenie siê Bo¿ymi darami oraz udzia³ w Jego szczodrobliwoœci i mi³osierdziu
(chesed).

Znamy globalne rozmiary ubóstwa, niesprawiedliwoœci i dyskryminacji. Dlate-
go nasza wiara zobowi¹zuje nas do okazywania troski biednym i tym, którzy po-
zbawieni zostali praw politycznych, spo³ecznych i kulturalnych. Jezus, g³êboko
zakorzeniony we wspó³czesnej sobie tradycji ¿ydowskiej, zaanga¿owanie na
rzecz ubogich uczyni³ priorytetem w³asnej pos³ugi. Talmud potwierdza, ¿e Œwiêty
Jedyny, B³ogos³awiony niech bêdzie Bóg, troszczy siê o potrzebuj¹cych. Dzisiaj,
troska o ubogich musi obejmowaæ ogromn¹ liczbê ludzi na wszystkich kontynen-
tach, g³odnych, sieroty, ofiary AIDS, pozbawionych domostw oraz w³aœciwej
opieki medycznej i tych wszystkich, którym brakuje aktualnie nadziei na lepsz¹
przysz³oœæ. W tradycji ¿ydowskiej najwy¿sz¹ form¹ mi³osierdzia jest usuniêcie
przeszkód nie pozwalaj¹cych dŸwign¹æ siê ubogim z ich nêdzy. W latach ostat-
nich Koœció³ podkreœli³, ¿e jego priorytetem jest opcja na rzecz ubogich. ¯ydzi i
chrzeœcijanie maj¹ jednakowe zobowi¹zanie do dzia³ania na rzecz sprawiedliwo-
œci i mi³osierdzia (cedek i cedaka), które ostatecznie doprowadzi do Szalom dla
ca³ej ludzkoœci. Pozostaj¹c wierni naszym odmiennym religijnym tradycjom, do-
strzegamy wspólne zobowi¹zanie do dzia³ania na rzecz sprawiedliwoœci i mi³o-
sierdzia jako wspó³pracê cz³owieka z Bogiem w Jego planie, aby doprowadziæ do
naprawy œwiata.

W œwietle naszego wspólnego zobowi¹zania uwa¿amy za konieczne wymie-
niæ nastêpuj¹ce bezpoœrednie wyzwania: wzrost ekonomicznych dysproporcji
miêdzy ludŸmi, powiêkszaj¹c¹ siê dewastacjê ekologiczn¹, negatywne aspekty
globalizacji, piln¹ koniecznoœæ doprowadzenia do miêdzynarodowego pokoju i
pojednania.

Przyjmujemy zatem z zadowoleniem wspólne inicjatywy podejmowane przez
miêdzynarodowe i krajowe katolicko-¿ydowskie organizacje, ju¿ zwracaj¹ce
uwagê na potrzeby ludzi pozbawionych godnoœci, g³oduj¹cych, chorych, m³o-
dzie¿y, ludzi nie maj¹cych mo¿liwoœci zdobycia wykszta³cenia oraz starszych.
Opieraj¹c siê na tych inicjatywach zobowi¹zujemy siê podwoiæ wysi³ki wynikaj¹-
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ce z naszego zaanga¿owania na rzecz sprawiedliwoœci i mi³osierdzia, które maj¹
na celu zaradzenie nagl¹cym potrzebom wszystkich ludzi.

Zbli¿amy siê do 40. rocznicy uchwalenia przez Sobór Watykañski II deklaracji
Nostra aetate (otwieraj¹cej nowe horyzonty stosunkom katolicko-¿ydowskim),
która odrzuci³a oskar¿enie ¯ydów o bogobójstwo, potwierdzi³a ¿ydowskie korze-
nie chrzeœcijañstwa i napiêtnowa³a antysemityzm. Zwracamy wiêc uwagê na wie-
le zmian w Koœciele katolickim pod wzglêdem relacji do ludu ¿ydowskiego. Mi-
nione 40 lat naszego braterskiego dialogu kontrastuje ca³kowicie z prawie dwoma
tysi¹cami lat nauczania pogardy i wszystkich jego bolesnych konsekwencji.
Czerpiemy zachêtê ze skutków naszych wspólnych poszukiwañ, wœród których
nale¿y wymieniæ: uznanie wyj¹tkowej w swoim rodzaju, nieprzerwanej wiêzi
miêdzy Bogiem i ludem ¿ydowskim oraz ca³kowite odrzucenie antysemityzmu
we wszystkich jego formach wraz z antysyjonizmem jako jeden z bardziej wspó³-
czesnych jego przejawów.

Ze swojej strony, ¿ydowska wspólnota okazuje w tym czasie wzrastaj¹c¹ goto-
woœæ do zaanga¿owania siê w dialog miêdzyreligijny i do wspólnego dzia³ania
w dziedzinie religijnych, socjalnych oraz spo³ecznych problemów na poziomie
lokalnym, krajowym i miêdzynarodowym. Przyk³adem tego jest nowy, bezpo-
œredni dialog pomiêdzy Naczelnym Rabinatem Izraela i Stolic¹ Apostolsk¹. Po-
nadto, ¿ydowska wspólnota dokona³a znacznego postêpu w tworzeniu edukacyj-
nych programów na temat chrzeœcijañstwa, eliminowaniu uprzedzeñ i docenieniu
donios³oœci dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego. ¯ydowska wspólnota sta³a siê
równie¿ œwiadoma i ubolewa nad zjawiskiem antykatolicyzmu we wszystkich
jego formach pojawiaj¹cych siê w ogóle w spo³eczeñstwie.

W 60. rocznicê wyzwolenia nazistowskich obozów œmierci wyra¿amy nasze
zdeterminowanie, aby przeciwstawiaæ siê odrodzeniu antysemityzmu, który do-
prowadzi³ do ludobójstwa i do Szoah. W tej chwili dziejów ³¹czymy siê ze zna-
cz¹cymi miêdzynarodowymi konferencjami poœwiêconymi temu problemowi –
odby³y siê one ostatnio w Berlinie oraz w siedzibie Organizacji Narodów Zjedno-
czonych w Nowym Jorku5 . Przypominamy s³owa papie¿a Jana Paw³a II, ¿e anty-
semityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludzkoœci.

Zobowi¹zujemy siê do walki z terroryzmem. ¯yjemy w nowym millenium,
ska¿onym ju¿ przez ataki z 11 wrzeœnia 2001 r. i kolejne terrorystyczne akty prze-
mocy na ca³ym œwiecie. Spotykamy siê w dziesi¹t¹ rocznicê dwóch tragicznych
zamachów terrorystycznych w Buenos Aires. Terror we wszystkich swoich for-
mach oraz zabijanie w imiê Boga nie mog¹ byæ nigdy usprawiedliwione. Terror
jest grzechem przeciwko cz³owiekowi i Bogu. Wzywamy wszystkich wierz¹cych,
mê¿czyzn i kobiety, cz³onków wszystkich religii, aby wspierali miêdzynarodowe
wysi³ki podejmowane w celu wykorzenienia terroru stanowi¹cego zagro¿enie dla

5 Konferencje odby³y siê w 2004 r. – Berlin, 28 kwietnia; Nowy Jork, 15 czerwca.
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¿ycia, tak, aby wszystkie narody mog³y ¿yæ razem w pokoju i bezpieczeñstwie
opartym na cedek i cedaka.

Zobowi¹zujemy siê, ¿e obietnice, które z³o¿yliœmy wobec siebie w Buenos
Aires zostan¹ wprowadzone w ¿ycie i rozpowszechnione w naszych wspólnotach,
tak, aby dzie³o Sprawiedliwoœci i Mi³osierdzia rzeczywiœcie doprowadzi³o do naj-
wiêkszego z Bo¿ych darów: pokoju.

Wspólny Komitet Naczelnego Rabinatu Izraela
i Watykañskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych
z Judaizmem

Oficjalny dialog miêdzy Komisj¹ ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem
oraz Naczelnym Rabinatem Izraela zapocz¹tkowany zosta³ 5 czerwca 2002 r.
podczas spotkania obu delegacji w Jerozolimie. W latach 2002–2004 odby³y siê
cztery konferencje, które zaowocowa³y wydaniem trzech dokumentów odwo³uj¹-
cych siê bezpoœrednio do Starego Testamentu, a wiêc wspólnej dla chrzeœcijan i
wyznawców judaizmu obszerniejszej czêœci Biblii. Pierwsza z deklaracji, poœwiê-
cona œwiêtoœci ludzkiego ¿ycia oraz wartoœci rodziny, przyjêta zosta³a 27 lutego
2003 r. w Grottaferrata (Rzym)6. 3 grudnia 2003 r. uchwalono dokument dotycz¹-
cy wspó³czesnych zagadnieñ spo³ecznych oraz edukacji7 . Prezentowane poni¿ej
oœwiadczenie podpisane zosta³o 19 paŸdziernika 2004 r. w Watykanie8 .

Partnerzy w g³oszeniu podstawowych moralnych wartoœci

Œwiadomi faktu, ¿e cz³onkowie naszych religijnych wspólnot nie zdaj¹ sobie
dostatecznie sprawy z donios³ej zmiany, jaka dokona³a siê w relacjach katolicko-
¿ydowskich, a tak¿e w œwietle prac Komitetu oraz naszych aktualnych dyskusji

6 Tekst dokumentu znajduje siê w: Meeting between the Chief Rabbinate of Israel and the Holy See’s
Commission for Religious Relations with Jews, „Information Service. The Pontifical Council for Promoting
Christian Unity” 2003, nr 1, s. 35-36. Polski przek³ad: Wspólna deklaracja Naczelnego Rabinatu Izraela i
watykañskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem na temat „Œwiêtoœci ludzkiego ¿ycia” oraz
„Wartoœci rodzinnych”, SiDE 2004, nr 1, s. 103-106.

7 Joint Declaration of the Chief Rabbinate of Israel’s Delegation for Relations with the Catholic Church
and the Holy See’s Commission for Religious Relations with the Jews „The Relevance of Central Teachings
in the Holy Scriptures which We Share for Contemporary Society and the Education of Future Generations,
„Information Service. The Pontifical Council for Promoting Christian Unity” 2003, nr 3, s. 200.

8 Statement of Catholic-Jewish Committee: „Partners in Articulating Essential Moral Values”.
T³umaczenia dokonano na podstawie tekstu zamieszczonego w Miêdzynarodowej Agencji Informacyjnej
ZENIT. Sprawozdanie z obrad: Wspólny komunikat Komisji Mieszanej ds. Dialogu Katolicko-¯ydowskiego,
„L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 2005, nr 1, s. 65.
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dotycz¹cych wspólnej wizji spo³eczeñstwa opartego na etycznych i sprawiedli-
wych wartoœciach, oœwiadczamy:
Nie jesteœmy przeciwnikami, lecz zdecydowanymi partnerami w g³oszeniu za-

sadniczych moralnych wartoœci niezbêdnych dla przetrwania i dobrobytu ca³ej
ludzkoœci.

Jerozolima ma charakter sakralny dla wszystkich dzieci Abrahama. Wzywamy
wszystkie odpowiednie w³adze, aby uszanowa³y ten charakter i zapobiega³y
dzia³aniom obra¿aj¹cym uczucia religijne wspólnot znajduj¹cych siê w Jero-
zolimie, dla których jest ona cenna.

Wzywamy w³adze religijne, aby publicznie wyra¿a³y protest, wówczas kiedy
podejmowane s¹ dzia³ania okazuj¹ce brak szacunku wobec duchowieñstwa,
symboli religijnych i Miejsc Œwiêtych, takie jak profanacja cmentarzy, a w
ostatnim czasie zniewa¿enie patriarchy ormiañskiego Jerozolimy9 . Wzywamy
w³adze religijne, aby wychowywa³y swoje wspólnoty do postêpowania z sza-
cunkiem i godnoœci¹ wobec ludzi i ich przekonañ religijnych.

Delegacja ¿ydowska
Rabin Shar Yishuv Cohen, naczelny rabin Haify
Rabin Rasson Arussi, naczelny rabin Kiryat Ono
Rabin Yossef Azran, naczelny rabin Rishon-Lezion
Rabin David Brodman, dyrektor generalny Centrum ds. ¯ydowskiej Edukacji w Savyon
Rabin David Rosen, cz³onek sta³ej Komisji ds. Kontaktów miêdzy Pañstwem
Izrael oraz Stolic¹ Apostolsk¹
Oded Wiener, dyrektor generalny Wielkiego Rabinatu Izraela

Delegacja katolicka
Arcybiksup Jorge María Mejía, Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem
Arcybiskup Georges Cottier, by³y teolog domu papieskiego
Arcybiskup Pietro Sambi, delegat apostolski w Jerozolimie
Biskup Giacinto Boulos Marcuzzo, biskup pomocniczy £aciñskiego Patriarchatu
Jerozolimy
Pier Francesco Fumagalii, doradca Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem
Norbert Hofmann, sekretarz Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem

T³um. Grzegorz Ignatowski

9 10 paŸdziernika 2004 r. student ortodoksyjnej jesziwy zniewa¿y³ krzy¿ i ormiañskiego patriarchê
Jerozolimy Nourhana Manougiana, który przewodniczy³ wówczas procesji. Z tego powodu, 24 stycznia
2005 r., g³ówny rabin wspólnoty aszkenazyjskiej Izraela, Yona Metzger z³o¿y³ po raz pierwszy wizytê w
siedzibie Patriarchatu Ormiañskiego, potêpiaj¹c zdecydowanie ataki na zwierzchników wspólnot religijnych
oraz wezwa³ do szacunku miêdzy wyznawcami wszystkich religii. Zob.:„Bulletin Ecumenical News
International” 2005, nr 2, s. 15-16.
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W soborze œw. Jana Chrzciela w Przemyœlu, podczas uroczystej Liturgii w
dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia (7 stycznia), ks. arcybiskup Jan Martyniak za-
twierdzi³ dekretem dokumenty Soboru Koœcio³a Greckokatolickiego w Archidie-
cezji Przemysko-Warszawskiej, ustalaj¹c, ¿e zaczn¹ one obowi¹zywaæ z dniem
15 lutego 2005 r. Przedstawiamy jeden z soborowych dokumentów dotycz¹cy za-
sad dzia³alnoœci ekumenicznej i stosunków religijnych Ukraiñskiego Koœcio³a
Greckokatolickiego w Polsce.

Podstawowe zasady stosunków miêdzywyznaniowych
i dzia³alnoœci ekumenicznej
w Archidiecezji przemysko-warszawskiej
Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego

Normy Ogólne

1. Ukraiñski Koœció³ Greckokatolicki w Polsce usilnie pragnie ¿yæ w pokoju ze
wszystkimi chrzeœcijanami i braæ udzia³ w dialogu ekumenicznym z innymi
krajowymi Koœcio³ami i Wspólnotami koœcielnymi na zasadach partnerstwa i
równouprawnienia.
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2. W stosunkach z niekatolickimi Koœcio³ami i Wspólnotami koœcielnymi oraz w
prowadzeniu z nimi dialogu ekumenicznego UKGK kieruje siê normami i wska-
zówkami, zamieszczonymi w: – Dekretach II Soboru Watykañskiego o ekumeni-
zmie Unitatis redintegratio i o katolickich Koœcio³ach wschodnich Orientalium
Ecclesiarum; – Kodeksie Kanonów Koœcio³ów Wschodnich (kan. 902-908 i
inne); – Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotycz¹cych ekumeni-
zmu z 25 marca 1993 r.; – Liœcie pasterskim G³owy UKGK (...) Miros³awa Jana
Lubacziwskiego O jednoœci Œwiêtych Koœcio³ów; – Liœcie Apostolskim Papie¿a
Jana Paw³a II Orientale Lumen; – Encyklice Papie¿a Jana Paw³a II Ut unum sint;
– Liœcie Apostolskim Papie¿a Jana Paw³a II z okazji 400-lecia Unii Brzeskiej; –
Instrukcji w sprawie stosowania przepisów liturgicznych Kodeksu Kanonów Ko-
œcio³ów Wschodnich; – Koncepcji stanowiska Ukraiñskiego Koœcio³a Greckoka-
tolickiego wobec ekumenizmu, z uwzglêdnieniem warunków miejsca i czasu.

3. UKGK pragnie braæ samodzielny udzia³ w dialogu, jako pe³nowartoœciowy
jego uczestnik. Nikt spoza UKGK nie mo¿e roœciæ sobie prawa do reprezento-
wania UKGK w stosunkach miêdzywyznaniowych bez wyraŸnej zgody i zle-
cenia episkopatu UKGK.

4. Niezbêdnym warunkiem prowadzenia jakiejkolwiek dzia³alnoœci ekumenicznej
jest stosowna formacja ekumeniczna wszystkich wiernych – duchownych,
osób zakonnych i œwieckich. Nale¿y j¹ rozpoczynaæ ju¿ w ramach katechezy
dzieci i nie zaniedbywaæ kontynuowania jej póŸniej.

5. Wierni powinni byæ uœwiadomieni w przedmiocie w³aœciwego znaczenia pojê-
cia „ekumenizm”, stanowiska Koœcio³a katolickiego wobec ruchu ekumenicz-
nego oraz katolickich zasad ekumenizmu ze szczególnym uwzglêdnieniem
ekumenicznej roli katolickich Koœcio³ów wschodnich, zw³aszcza UKGK.

6. Absolutnie koniecznym jest, by wierni byli œwiadomi tego, ¿e wszelka dzia³al-
noœæ ekumeniczna musi byæ oparta o osobist¹ wiêŸ ka¿dego wiernego z Pa-
nem; wszystko, co os³abia ow¹ wiêŸ, szkodzi sprawie ekumenizmu – zaœ po-
stêp dialogu ekumenicznego nie jest mo¿liwy bez stopniowego wzrastania
jego uczestników w ³asce Bo¿ej.

7. Uczestnikami dialogu s¹ chrzeœcijanie – ochrzczeni w imiê Trójcy Przenaj-
œwiêtszej, wyznaj¹cy Boga Trójjedynego oraz Bóstwo i rolê zbawcz¹ Pana na-
szego Jezusa Chrystusa; celem jest wzajemne pogodzenie siê i zbli¿enie dla
wspólnego szukania dróg przywrócenia jednoœci. Niedopuszczalne jest zawê-
¿anie grona uczestników dialogu przy u¿yciu narodowych i innych œwieckich
kryteriów. Zakazana jest równie¿ instrumentalizacja dialogu dla osi¹gniêcia
celów œwieckich, zw³aszcza narodowych i politycznych.

8. Wszystkim wiernym – a zw³aszcza duszpasterzom – zaleca siê budowanie s³o-
wem i czynem atmosfery mi³oœci chrzeœcijañskiej w stosunkach miêdzywyzna-
niowych. Wszystko to ze szczególnym naciskiem odnosi siê do treœci wydaw-
nictw koœcielnych i publikacji internetowych.
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  9. Udzia³ w dialogu ekumenicznym nie mo¿e poci¹gaæ za sob¹ os³abienia ko-
œcielno-obrz¹dkowej to¿samoœci wiernych i wzrastania wœród nich obojêtno-
œci religijnej (indyferentyzmu). Przeciwnie – kontakty z chrzeœcijanami z in-
nych Koœcio³ów i Wspólnot koœcielnych winny prowadziæ wiernych UKGK
do jeszcze g³êbszej œwiadomoœci, poznawania i kultywowania przez nich ich
autentycznej to¿samoœci.

10. W kwestii wspólnych modlitw i wszelkich innych przejawów wspólnego
udzia³u w kulcie Bo¿ym usilnie przypomina siê obowi¹zek brania pod uwagê
nie tylko zasad katolickich, lecz równie¿ doktryny i przepisów innego Koœcio-
³a czy Wspólnoty koœcielnej.

11. Osoby duchowne, gdy nie koncelebruj¹, zgodnie z prawid³ami obrz¹dku bi-
zantyjskiego ubieraj¹ siê jedynie w strój duchowny, bez szat liturgicznych, w
szczególnoœci bez epitrachelionu. Przy koncelebrowaniu Boskiej Liturgii z
kap³anami rzymskokatolickimi duchowni winni przywdziewaæ kompletne
szaty liturgiczne.

12. Dla nale¿ytego prowadzenia spraw zwi¹zanych ze stosunkami miêdzywyzna-
niowymi i dzia³alnoœci¹ ekumeniczn¹ biskup eparchialny mo¿e powo³aæ radê
ekumeniczn¹ (kan. 904 § 3 KKKW). Kieruje ni¹ – sam lub poprzez osobê upo-
wa¿nion¹ – biskup eparchialny. Prace jej koordynuje sekretarz, bêd¹cy jedno-
czeœnie pracownikiem kurii eparchialnej na stanowisku referenta spraw ekume-
nicznych eparchii. Rada zbiera siê na posiedzenia nie rzadziej, ni¿ raz w roku.

13. We wszelkiego rodzaju kontaktach zewnêtrznych UKGK wystêpuje pod jedn¹
i t¹ sam¹ nazw¹, a mianowicie „Ukraiñski Koœció³ Greckokatolicki” (ukr.
Ukrajinœka Hreko-Kato³yæka Cerkwa). Dopuszcza siê stosowanie jej w skró-
conym, nieoficjalnym wariancie – „Koœció³ Greckokatolicki” (ukr. Hreko-Ka-
to³yæka Cerkwa). Inne, nieprawid³owe nazwy („Koœció³ Katolicki Obrz¹dku
Bizantyjsko-Ukraiñskiego”, „Ukraiñski Koœció³ Katolicki”, „Koœció³ Bizan-
tyjsko-Ukraiñski” itp.) winny byæ konsekwentnie usuniête z obiegu urzêdo-
wego, s³u¿bowego i medialnego.

Stosunki z prawos³awnymi i staroobrzêdowcami

14. Stosunki z dwiema istniej¹cymi w Polsce wspólnotami wyznaniowymi, które
wspólnie z UGKG dziedzicz¹ tradycjê chrzeœcijañstwa œw. W³odzimierza,
czyli Polskim Autokefalicznym Koœcio³em Prawos³awnym i Wschodnim Ko-
œcio³em Staroobrzêdowym nie posiadaj¹cym hierarchii duchownej, maj¹ dla
UKGK charakter priorytetowy.
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15. W stosunkach z Koœcio³em prawos³awnym, poza dokumentami wymieniony-
mi w nr 2, korzystaæ mo¿na tak¿e z Praktycznych wskazówek zawartych w
oœwiadczeniu z Balamand z 1993 r. (nr 20-33).

16. Wszêdzie tam, gdzie prawos³awni nie maj¹ w³asnej cerkwi, mog¹ byæ do-
puszczeni do celebrowania Boskiej Liturgii, œw. Sakramentów (przede
wszystkim Sakramentów inicjacji chrzeœcijañskiej i Ma³¿eñstwa), chwalby
Bo¿ej i innych nabo¿eñstw, zw³aszcza zadusznych, w miejscowej œwi¹tyni
UKGK – za wyraŸn¹ zgod¹ biskupa eparchialnego.

17. To, o czym mowa w nr 16, ma zastosowanie równie¿ w przypadku pogrzebów
na cmentarzach greckokatolickich.

18. UKGK dostrzega potrzebê wspó³pracy z braæmi prawos³awnymi na niwie
ochrony i konserwacji zabytków architektury sakralnej i sztuki tradycji kijow-
skiej w Polsce.

19. Innym mo¿liwym rodzajem wspó³dzia³ania s¹ wspólne pielgrzymki wiernych
obu wyznañ do miejsc, czczonych zarówno przez grekokatolików, jak te¿ i
przez prawos³awnych – a tak¿e wspólne starania na rzecz przywrócenia daw-
nej œwietnoœci i znaczenia tym miejscom, które zniszcza³y, podupad³y lub
przesta³y byæ miejscami kultu chrzeœcijan tradycji bizantyjskiej.

+ Arcybiskup Jan Martyniak Metropolita Przemysko-Warszawski

T³um. diakon Piotr Siwicki
Przek³ad za: Ekumeniczna Agencja Informacyjna (http://www.ekumenizm.pl.)
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KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH
lipiec 2004 – czerwiec 2005

Z zagranicy

 W dniach 5-8 lipca odby³o siê osiemnaste ju¿ spotkanie Miêdzynarodowego
Komitetu £¹cznoœci Katolików i ¯ydów. Ze strony katolickiej w obradach
uczestniczy³ m. in. abp Stanis³aw G¹decki, który jest przewodnicz¹cym Rady
Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego i konsultorem Papieskiej Komisji
ds. Relacji z Judaizmem. Tym razem konferencjê zorganizowano w Buenos
Aires, poniewa¿ w Argentynie mieszka trzecia pod wzglêdem wielkoœci
wspólnota ¿ydowska obu Ameryk. Prawie wszystkie referaty i dyskusje by³y
poœwiêcone tematowi wiod¹cemu – „Sprawiedliwoœæ i mi³osierdzie”. Tematy-
ka historycznych zadra¿nieñ (np. krucjaty, inkwizycja, wyrzucenie ¯ydów z
Hiszpanii, kanonizacja Edyty Stein i Katarzyny Emmerich, los ¯ydów pod-
czas Holokaustu) zajê³y zupe³nie marginalne miejsce, przy koñcu konferencji.
Na zakoñczenie obrad wydano wspóln¹ deklaracjê.

Na zaproszenie Œwiatowej Federacji Luterañskiej obradowa³a w dniach 9 – 17
lipca w Baltimore (USA) Komisja ds. Dialogu Luterañsko-Katolickiego. Spo-
tkanie, które by³o dziewi¹t¹ sesj¹ czwartej fazy dialogu miêdzy luteranami a
rzymskimi katolikami, poœwiêcone by³o problemowi apostolskoœci Koœcio³a.
Komisja zajê³a siê czterema zagadnieniami tematycznymi: „Apostolskoœæ Ko-
œcio³a: nowotestamentowe podstawy“; „Apostolska Ewangelia i apostolskoœæ
Koœcio³a“; „Sukcesja apostolska oraz ordynowany urz¹d“ oraz „Nauka ko-
œcielna, która pozostaje w prawdzie.“ Dialog luterañsko-rzymskokatolicki pro-
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wadzony jest z ramienia ŒFL i Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.
Przewodnicz¹cym Komisji z ramienia ŒFL jest bp Béla Harmati z Koœcio³a
Ewangelicko-Luterañskiego Wêgier, a ze strony rzymskokatolickiej abp Al-
fons Nossol, ordynariusz Diecezji Opolskiej. Przewiduje siê, ¿e Komisja za-
koñczy swoj¹ pracê w 2005 roku, a raport koñcowy zostanie opublikowany w
2006 roku. Nastêpne spotkanie odbêdzie siê od 22 do 30 wrzeœniu 2005 roku.
Cz³onkowie Komisji uczestniczyli w nabo¿eñstwie komunijnym w luterañ-
skim koœciele Syjonu (kazanie wyg³osi³ abp Nossol) oraz w mszy œw. w rzym-
skokatolickiej katedrze Marii Królowej.

W dniach 28 lipca – 6 sierpnia odby³o siê w Kuala Lumpur (Malezja) posie-
dzenie plenarne Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów (wiêcej
szczegó³ów w dziale: Sprawozdania i dokumenty).

W dniach 29 lipca – 12 sierpnia odby³o siê w Akrze (Ghana) 24. Zgromadze-
nie Ogólne Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych. Zgromadzi³o
390 delegatów, którzy reprezentowali 163 spoœród 218 Koœcio³ów cz³onkow-
skich Aliansu, a pochodzili z oko³o 90 krajów. Delegatami z Polski byli: bp
Marek Izdebski i pastor Wiera Jelinek. Prezydentem Aliansu na najbli¿sze 7
lat zosta³ wybrany pastor dr Clifton Kirkpatrick z USA, który zast¹pi³ na tym
stanowisku prof. Choana-Senga Songa z Tajwanu.

Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bart³omiej I w wywiadzie dla w³o-
skiego dziennika „Avvenire” wypowiedzia³ siê z optymizmem o przysz³oœci
stosunków z Koœcio³em katolickim i podkreœli³, ¿e nie ma alternatywy dla dia-
logu ekumenicznego. O poprawie wzajemnych stosunków obu Koœcio³ów
œwiadczy zarówno deklaracja, jak¹ wraz z Janem Paw³em II podpisa³ w Waty-
kanie, jak i decyzja papie¿a o zwrocie Patriarchatowi Moskiewskiemu ikony
Matki Bo¿ej Kazañskiej – stwierdzi³ Bart³omiej I. Patriarcha wskaza³ na prze-
jawy dobrej woli ze strony Rzymu wobec Koœcio³a prawos³awnego, jakim jest
zwrot relikwii i œwi¹tyñ. To gesty niezwykle pozytywne. Spodziewamy siê jed-
nak, ¿e w obszarach, w których panuje napiêcie miêdzy prawos³awnymi i gre-
kokatolikami, sprawy te zostan¹ podjête w sposób konkretny z wiêkszym po-
czuciem mi³oœci i wzajemnego zrozumienia. Nie mo¿emy niestety stwierdziæ, ¿e
jesteœmy bliscy pokonania wszystkich ró¿nic praktycznych i dogmatycznych,
witamy jednak z optymizmem te pozytywne kroki w dziedzinie usuwania kwe-
stii praktycznych – powiedzia³ Bart³omiej I.

 Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksy II odebra³ 28 sierpnia ikonê Matki
Bo¿ej Kazañskiej od papieskiego wys³annika, kardyna³a Waltera Kaspera.
Przekazanie cennej ikony mia³o miejsce podczas uroczystej liturgii w Soborze
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Uspieñskim na Kremlu. W og³oszonym w Watykanie liœcie do patriarchy
Aleksego II papie¿ Jan Pawe³ II napisa³, ¿e mimo istniej¹cych podzia³ów miê-
dzy chrzeœcijanami, ikona Matki Bo¿ej Kazañskiej jest symbolem jednoœci
wyznawców Chrystusa. S³ynna ikona zosta³a przywieziona w przeddzieñ uro-
czystoœci samolotem z Rzymu do Moskwy. Aleksy II podczas uroczystej wie-
logodzinnej liturgii w Soborze Uspieñskim podziêkowa³ Koœcio³owi katolic-
kiemu za przekazanie ikony, która przez ostatnie 11 lat znajdowa³a siê w Wa-
tykanie. Patriarcha podkreœli³, ¿e kult Matki Bo¿ej jest nieod³¹czn¹ czêœci¹
¿ycia duchowego zarówno Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, jak Koœcio-
³a Rzymskokatolickiego. Doda³, ¿e nabo¿eñstwo, z jakim odnosz¹ siê do tej
ikony katolicy i prawos³awni, przypomina o dawnych czasach niepodzielone-
go Koœcio³a. Jednak nadal zdaniem patriarchy to nie prze³om, który umo¿li-
wi³by na przyk³ad przyjazd papie¿a do Rosji. Ikona Matki Boskiej Kazañskiej
zaginê³a po rewolucji paŸdziernikowej w latach 20. W latach 60. pojawi³a siê
w Wielkiej Brytanii, a przed 11 laty zosta³a podarowana Janowi Paw³owi II
przez katolików amerykañskich.

W dniach 1-7 wrzeœnia obradowa³a w Genewie 49-osobowa Rada Œwiatowej
Federacji Luterañskiej , któr¹ wybrano podczas ostatniego Zgromadzenia
Ogólnego ŒFL w kanadyjskim Winnipeg. Zgodnie z decyzj¹ Rady ks. dr Ish-
mael Noko pozostanie przez kolejne siedem lat sekretarzem generalnym ŒFL.
Rada zajê³a siê tak¿e okreœleniem priorytetów dzia³ania na kolejne lata. Bi-
skup Mark Hanson, urzêduj¹cy prezydent ŒFL podkreœli³, ¿e celem spotkania
by³o przede wszystkim pog³êbienie relacji miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi
ŒFL, a nie podejmowanie zobowi¹zuj¹cych dla ca³ej Wspólnoty decyzji.
Wœród priorytetów ŒFL biskup Hanson, który jest zwierzchnikiem Koœcio³a
Luterañskiego w Ameryce wymieni³ cztery punkty: wzmocnienie wspólnoty
Koœcio³ów luterañskich w dzia³alnoœci misyjnej; pog³êbienie ekumenicznych
zobowi¹zañ oraz wspieranie dialogu miêdzyreligijnego; œwiadectwo Bo¿ego
uzdrowienia, pojednania i sprawiedliwoœci w Koœciele i spo³eczeñstwie;
wzmocnienie komunikacji wewn¹trz ŒFL. Cz³onkowie Rady ŒFL wezwali
ponadto do zacieœnienia wspó³pracy miêdzy ŒFL a Œwiatowym Aliansem Ko-
œcio³ów Reformowanych. Biskup Hanson poinformowa³, ¿e nastêpne spotka-
nie Rady ŒFL odbêdzie siê w dniach 31. sierpnia-7. wrzeœnia 2005 roku w Je-
rozolimie na zaproszenie Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a Jordanii. W
odniesieniu do ordynacji kobiet biskup Mark Hanson podkreœli³, ¿e ŒFL nie
zrezygnuje z dyskusji na ten temat i bêdzie zachêcaæ Koœcio³y cz³onkowskie,
które jeszcze nie ordynuj¹ kobiet do dyskusji. Ordynacja kobiet nie mo¿e byæ
warunkiem cz³onkostwa w ŒFL, a dialog wokó³ ordynowania kobiet do s³u¿by
w Koœciele musi byæ prowadzony we wzajemnym poszanowaniu – doda³ ks.
dr Ishmael Noko. ŒFL powiêkszy³a liczbê swoich cz³onków o ponad 2,6 mi-
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liony. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki przyjêciu trzech nowych cz³onków do ŒFL:
Koœcio³a Ewangelickiego Braci Czeskich w Republice Czeskiej, Koœcio³a
Protestanckiego Holandii oraz Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a Ghany.
Obecnie do ŒFL nale¿y 139 Koœcio³ów, które maj¹ w sumie 65 milionów
wiernych.

Holenderski kardyna³ Johannes Willebrands, uznawany za jednego z architek-
tów ekumenicznego otwarcia w Koœciele Rzymskokatolickim, obchodzi³ 4
wrzeœnia swoje 95. urodziny. Willebrands by³ wieloletnim przewodnicz¹cym
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Urodzi³ siê w 1909 roku w holen-
derskiej miejscowoœci Bovenkarpsel, a w 1934 roku przyj¹³ œwiêcenia kap³añ-
skie. Trzy lata póŸniej obroni³ pracê doktorsk¹ z filozofii, a nastêpnie by³ wi-
kariuszem jednej z parafii rzymskokatolickich w Amsterdamie. W 1940 zosta³
profesorem na wydziale filozoficznym w Warmond. W 1946 holenderscy bi-
skupi powo³ali ks. Willebrandsa na przewodnicz¹cego Stowarzyszenia im. St
Willibrorda, organizacji, która zajmowa³a siê dialogiem z Koœcio³ami chrze-
œcijañskimi w Holandii. W 1951 Willebrands za³o¿y³ Katolick¹ Konferencjê
ds. Ekumenicznych. Od 1960 roku by³ sekretarzem nowoza³o¿onego Sekreta-
riatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan, którym kierowa³ kardyna³ Augustyn Bea. W
1964 roku papie¿ Pawe³ VI wyœwiêci³ Willebrandsa na biskupa, a w 1969
przyzna³ mu godnoœæ kardynalsk¹. Po œmierci kardyna³a Bea Willebrands zo-
sta³ nowym przewodnicz¹cym watykañskiego Sekretariatu. W 1975 roku obj¹³
dodatkowo urz¹d arcybiskupa Utrechtu oraz prymasa Koœcio³a Rzymskokato-
lickiego w Holandii. Urz¹d ten z³o¿y³ w 1983 roku.

Teolog po³udniowoafrykañski i niegdysiejszy krytyk apartheidu Christian Fre-
derick Beyers Naudé zmar³ w Johannesburgu w wieku 89 lat. Pochodzi³ z
konserwatywnej rodziny Burów, lecz z up³ywem czasu sta³ siê w œrodowisku
bia³ych jednym z najbardziej licz¹cych siê przeciwników systemu apartheidu.
By³y prezydent RPA Nelson Mandela nazwa³ go „odwa¿nym cz³owiekiem” i
„prawdziwym synem Afryki”. Przypomnia³, ¿e za sw¹ dzia³alnoœæ zap³aci³
ograniczeniem osobistej wolnoœci. Naudé by³ pocz¹tkowo duchownym kon-
serwatywnego Holenderskiego Koœcio³a Reformowanego i cz³onkiem tajnego
stowarzyszenia burskiego, które popiera³o dominacjê bia³ych w Afryce po³u-
dniowej. Masakra demonstracji antyapartheidowej w Sharpeville w 1960 r.,
podczas której ¿ycie postrada³o 69 osób, stanowi³a prze³om w jego ¿yciu.
Zacz¹³ wystêpowaæ przeciw segregacji rasowej, w konsekwencji zosta³ pozba-
wiony wszystkich urzêdów koœcielnych. W 1977 r. rz¹d wydali³ go z kraju.
W 1980 r. opuœci³ Koœció³ bia³ych i sta³ siê cz³onkiem czarnego Koœcio³a refor-
mowanego. Cztery lata póŸniej przej¹³ od Desmonda Tutu urz¹d sekretarza ge-
neralnego Po³udniowoafrykañskiej Rady Koœcio³ów. Uaktywni³ siê podczas ro-
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kowañ prowadz¹cych do zniesienia systemu apartheidu. W 1990 r., przemawia-
j¹c po 27 latach po raz pierwszy w reformowanej parafii bia³ych, wezwa³ swój
dawny Koœció³ do wyra¿enia ¿alu i skruchy z powodu „grzechu apartheidu”.

 W zwi¹zku z atakami terrorystycznymi w Rosji patriarcha Aleksy II powie-
dzia³, ¿e fala ekstremizmu powinna pobudzaæ do dialogu miêdzy tradycyjnymi
religiami œwiata. Hierarcha szczególn¹ rolê przypisa³ dialogowi chrzeœcijañ-
sko-islamskiemu, który nie tylko jest mo¿liwy, ale równie¿ w pe³ni realny i ko-
nieczny; mo¿e przyczyniæ siê do zminimalizowania niebezpieczeñstw zagra¿a-
j¹cych pokojowi. Rz¹dy i narody wielu krajów – podkreœli³ – przekona³y siê o
tym, ¿e zsekularyzowane spo³eczeñstwo z minimalnymi przejawami religijno-
œci nie stanowi gwarancji unikania konfliktów, lecz przeciwnie – jeszcze je
wzmaga.

Metropolita Belgradu i zwierzchnik Serbskiego Koœcio³a Prawos³awnego pa-
triarcha Pawe³ (Gojko Stojevic) obchodzi³ 11 wrzeœnia 90. urodziny. Urodzo-
ny w 1914 roku w Kucani patriarcha studiowa³ teologiê w Belgradzie. W 1948
roku zosta³ mnichem, a w 1954 roku przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Przez 34
lata by³ biskupem Kosowa i po³udniowo-zachodniej Serbii, a 1 grudnia 1990
Œwiêty Synod wybra³ go na 44. nastêpcê œw. Sawy, powierzaj¹c mu godnoœæ
arcybiskupa Pecu i metropoliê belgradzk¹. Pawe³ wielokrotnie zabiera³ g³os w
sprawach politycznych, nara¿aj¹c siê na krytykê si³ nacjonalistycznych.
Wspiera³ proces pokojowy (m.in. ugodê z Dayton z 1995 roku) i nie stroni³ od
ostrej krytyki pod adresem Slobodana Milosevica. Opowiada³ siê za wzmoc-
nieniem demokracji w Serbii, optuj¹c jednoczeœnie za ustrojem monarchii par-
lamentarnej.

 U wybrze¿y Grecji ekipy ratunkowe odnalaz³y 11 wrzeœnia na dnie morza
szcz¹tki œmig³owca, którym podró¿owa³ prawos³awny patriarcha Aleksandrii i
ca³ej Afryki Piotr VII. Œmig³owcem, który wystartowa³ z Aten lecia³o 17
osób. Nikt siê nie uratowa³. Piotr VII (Petros Papapetru) urodzi³ siê 3 wrzeœnia
1949 r. w Sinchari na Cyprze. W latach 1974-78 studiowa³ na Uniwersytecie
Ateñskim w Grecji. 15 sierpnia 1978 r. przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k pa-
triarchy aleksandryjskiego Miko³aja, a w grudniu tego¿ roku otrzyma³ god-
noœæ archimandryty (wy¿szego prze³o¿onego zakonnego). W paŸdzierniku
1980 r. uda³ siê do RPA, gdzie by³ epitropem (administratorem) metropolii
Johannesburga i Pretorii. 9 maja 1983 r. zosta³ biskupem tytularnym babiloñ-
skim. W 1990 r. mianowano go metropolit¹ Akry (Ghana) i ca³ej Afryki Za-
chodniej, w 1992 r. zosta³ egzarch¹ Afryki Wschodniej. Po œmierci patriarchy
Parteniusza hierarchowie Koœcio³a Aleksandryjskiego wybrali go w 1997 r.
nowym zwierzchnikiem, 115. w dziejach tego Koœcio³a. Jako patriarcha od-
wiedzi³ w sierpniu 2001 r. Polskê, uczestnicz¹c m.in. w pielgrzymce polskich
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prawos³awnych na górê Grabarkê. Patriarchat Aleksandryjski zajmuje drugie
miejsce na honorowej liœcie autokefalicznych (niezale¿nych) Koœcio³ów pra-
wos³awnych, po Konstantynopolu a jego „terytorium kanoniczne” obejmuje
ca³¹ Afrykê.

Biskupi grekokatoliccy z Ukrainy podjêli starania, aby Ukraiñski Koœció³ Gre-
ckokatolicki (UKGK) otrzyma³ status patriarchatu. Wed³ug hierarchów krok
taki nie powinien w ¿adnej mierze zaszkodziæ stosunkom miêdzy wyznaniami
i ekumenizmowi. Swój pogl¹d biskupi wyrazili w podanym do wiadomoœci
publicznej piœmie „O utwierdzenie patriarszego ustroju Ukraiñskiego Koœcio³a
Greckokatolickiego”. List pasterski zosta³ zatwierdzony i podpisany przez
zwierzchnika UKGK kard. Lubomyra Huzara. Hierarchowie przypomnieli, ¿e
d¹¿enia do utworzenia patriarchatu popar³ papie¿ Jan Pawe³ II, wzywaj¹c jed-
noczeœnie grekokatolików ukraiñskich do cierpliwoœci, a¿ nadejdzie odpo-
wiedni moment, gdy bêdzie mo¿na nadaæ ten status ich Koœcio³owi.

W Pradze w dniach od 27 wrzeœnia do 3 paŸdziernika obradowa³ Komitet Na-
czelny Konferencji Koœcio³ów Europejskich. Komitet podziêkowa³ Koœcio³om
rumuñskim za podjêcie siê trudu zorganizowania Trzeciego Europejskiego
Zgromadzenia Ekumenicznego w 2007 r. w Sibiu. Podobnie jak dwom po-
przednim Zgromadzeniom (Bazylea ’89 i Graz ’97) trzeciemu przewodziæ ma
KKE oraz Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Bêdzie ono po-
œwiêcone takim zagadnieniom jak ogólna sytuacja chrzeœcijañstwa w Europie
oraz sekularyzacja spo³eczeñstwa. Na spotkaniu w Pradze podjêto te¿ istotne
decyzje dotycz¹ce zmian struktury KKE. Zdecydowano o po³¹czeniu KKE z
Komisja ds. Migracji w Europie (CCME). Powinno to nast¹piæ pod koniec
2005 r. Fuzja poci¹gnie za sob¹ zmiany strukturalne. Po po³¹czeniu struktura
KKE sk³adaæ siê bêdzie z Sekretariatu Generalnego i trzech równoprawnych
komisji: Komisji Koœcio³ów w Dialogu, Komisji ds. Koœcio³a i Spo³eczeñstwa
i Komisji ds. Migracji w Europie.

 W ostatnim czasie mo¿na odnotowaæ pewien postêp w stosunkach prawo-
s³awno-katolickich – stwierdzi³ przewodnicz¹cy Wydzia³u Zewnêtrznych
Kontaktów Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Cyryl.
Przemawia³ on 4 paŸdziernika na rozpoczêtym dzieñ wczeœniej w Moskwie
Soborze Biskupim Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Przyk³adem tego
mo¿e byæ, jego zdaniem, rozpoczêcie dzia³alnoœci przez wspóln¹ grupê ro-
bocz¹ obu Koœcio³ów ds. wyjaœniania pojawiaj¹cych siê w nich problemów.
Za krok w dobrym kierunku metropolita uzna³ te¿ odrzucenie przez Watykan
zamiaru natychmiastowego utworzenia patriarchatu greckokatolickiego na
Ukrainie.
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 Dotychczasowy metropolita Zimbabwe Teodor zosta³ wybrany nowym pa-
triarch¹ prawos³awnym Aleksandrii. Zast¹pi³ on patriarchê Piotra, który zgin¹³
w katastrofie lotniczej. Wyboru dokona³ Sobór Koœcio³a Aleksdandryjskiego.
Nowy patriarcha ma 50 lat. Urodzi³ siê w Grecji. W 1973 roku przyj¹³ œluby
mnisze. Ukoñczy³ teologiê na Uniwersytecie w Salonikach. S³u¿y³ m.in. jako
egzarcha Patriarchy Aleksandrii na Ukrainie, w Odessie, gdzie jego owczarni¹
byli Grecy mieszkaj¹cy na terenie by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. W 1997
roku zosta³ metropolit¹ Kamerunu i Centralnej Afryki, a od 2002 by³
zwierzchnikiem metropolii w Zimbabwe, do której nale¿¹ prawos³awni z Mo-
zambiku, Malawi, Angolii i Bostwany. W uroczystej intronizacji patriarchy
Teodora II 24 paŸdziernika wziêli udzia³ m. in. koptyjski patriarcha Szenuda
III oraz przedstawiciele Watykanu. Z Grecji, sk¹d pochodzi nowy patriarcha,
przyby³ prezydent kraju Constantinos Stefanopoulos.

Nast¹pi³y odczuwalne postêpy w dialogu Koœcio³a katolickiego z judaizmem
– powiedzia³ kardyna³ Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds.
Jednoœci Chrzeœcijan i jednoczeœnie przewodnicz¹cy Komisji ds. Dialogu z
Judaizmem. Hierarcha podkreœli³, ¿e nie dosz³oby do zbli¿enia miêdzy Ko-
œcio³em a Synagog¹, gdyby nie pos³uga pojednania Jana Paw³a II oraz dzie-
dzictwo Soboru Watykañskiego II. Kardyna³ Kasper wyrazi³ opiniê, ¿e pole-
mika, dotycz¹ca zachowania papie¿a Piusa XII podczas Holocaustu uciszy³a
siê i wœród historyków istnieje zgoda co do tego, ¿e radykalne zarzuty stawia-
ne Piusowi XII nie maj¹ racji bytu.

Z okazji ramadanu Papieska Rada ds. Dialogu Miêdzyreligijnego wystosowa-
³a orêdzie do muzu³manów. Przewodnicz¹cy Rady, abp Michael Fitzgerald,
podkreœli³ w Radiu Watykañskim, ¿e przes³anie jest wyrazem przyjaŸni w de-
likatnym momencie, szczególnie w krajach, gdzie chrzeœcijanie s¹ w mniejszo-
œci. Ramadan jest trzydziestodniowym postem ustanowionym na pami¹tkê ob-
jawienia przez Archanio³a Gabriela Mahometowi ksiêgi Koranu. Tradycja wy-
sy³ania przez Stolicê Apostolsk¹ muzu³manom ¿yczeñ z okazji ramadanu
siêga 1972 r.

 Prymat œw. Piotra i pos³uga kap³añska by³y niektórymi z tematów poruszo-
nych w czasie kolejnej sesji Komisji Dialogu Koœcio³a Rzymskokatolickiego
z Polskim Narodowym Koœcio³em Katolickim w USA. Komunikat ze spotka-
nia, które odby³o siê w Orlando na Florydzie, zosta³ opublikowany w Wa-
szyngtonie dopiero po d³u¿szym czasie. W dokumencie mo¿na przeczytaæ, ¿e
nadal najwiêksz¹ istot¹ podzia³u jest sposób pojmowania prymatu nastêpcy
œw. Piotra. Przedstawiciele obu Koœcio³ów s¹ zgodni co do potrzeby konsulto-
wania przypadków zmiany wyznania przez kap³ana i jego przejœcia z jednej
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wspólnoty do drugiej. To zagadnienie jest szczególnie wa¿ne, gdy¿ oba Ko-
œcio³y bacznie przypatruj¹ siê przypadkom zmiany przez duchownych jurys-
dykcji, czy te¿ przynale¿noœci koœcielnej. Strona polskokatolicka poinfor-
mowa³a tak¿e, ¿e od listopada 2003 r. nie jest ju¿ cz³onkiem Unii Utrechc-
kiej. W zwi¹zku z tym nie uczestniczy w dialogu zrzeszonych w niej
wspólnot starokatolickich ze Stolic¹ Apostolsk¹. W czasie owego spotkania
by³a poddana pod dyskusjê mo¿liwoœæ przyjmowania przez ¿o³nierzy, nie
posiadaj¹cych w³asnego duszpasterza, pos³ugi sakramentalnej z r¹k kapela-
nów polskokatolickich. Cz³onkowie ¿adnych przeszkód nie widz¹. Powo³uj¹
siê przy tym na wzajemne uznanie wa¿noœci sakramentów. Dialog Koœcio³a
rzymsko-katolickiego z Koœcio³em polsko-katolickim w USA trwa ju¿ dwa-
dzieœcia lat.

W dniach 13-19 paŸdziernika odby³o siê w Wenecji (W³ochy) siódme i ostat-
nie posiedzenie trzeciej fazy dialogu pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolic-
kim a Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych. G³ówny temat tej
fazy dialogu brzmia³: „Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa wobec
królestwa Bo¿ego”. Celem spotkania by³o sporz¹dzenie koñcowego raportu z
rozmów. Praca nad nim odbywaæ siê bêdzie jeszcze w roku 2005.

Watykan i Najwy¿szy Rabinat Izraela uzna³y œwiêty charakter Jerozolimy dla
wszystkich dzieci Abrahama i za¿¹da³y œrodków do respektowania tego po-
stanowienia. Nie jesteœmy wrogami, lecz bez w¹tpienia partnerami w formu³o-
waniu zasadniczych wartoœci moralnych niezbêdnych dla prze¿ycia i dobroby-
tu ludzkoœci – g³osi dokument opublikowany 19 paŸdziernika w biurze praso-
wym Stolicy Apostolskiej. Komunikat zosta³ uchwalony na zakoñczenie
trzydniowego spotkania sta³ej komisji ds. dialogu miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a
Najwy¿szym Rabinatem, które odby³o siê w Grottaferrata ko³o Rzymu. Odno-
œnie œwiêtego charakteru Jerozolimy dokument apeluje do wszystkich stosow-
nych autorytetów o respektowanie tego statusu oraz o zapobie¿enie dzia³a-
niom naruszaj¹cym uczucia wspólnot religijnych, które w Jerozolimie maj¹
swoj¹ siedzibê i czcz¹ Jerozolimê. Sygnatariusze dokumentu apeluj¹ te¿ do
zwierzchników religijnych, by otwarcie protestowali, gdy bêdzie naruszana
godnoœæ osób, symboli lub miejsc œwiêtych. Jako przyk³ad wymieniono w tek-
œcie bezczeszczenie cmentarzy i niedawne wykroczenie w stosunku do jedne-
go z biskupów patriarchatu ormiañskiego.

W dniach 22-24 paŸdziernika br. odby³o siê na Liebfrauenberg (Alzacja) spo-
tkanie miêdzy przedstawicielami Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Eu-
ropie a reprezentantami Koœcio³ów anglikañskich z Wielkiej Brytanii (komu-
nikat zamieszczamy w dziale Sprawozdania i dokumenty).
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Katolicko-luterañska “Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwie-
niu” jest kamieniem milowym ekumenizmu – stwierdzili ks. Ishmael Noko,
sekretarz generalny Œwiatowej Federacji Luterañskiej, i kard. Walter Kasper,
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Wziêli udzia³
w centralnych uroczystoœciach z okazji pi¹tej rocznicy podpisania deklaracji
(31 paŸdziernika 1999), które odby³y siê w Johannesburgu (RPA). Nauka o
usprawiedliwieniu jest za ma³o znana, nawet wœród aktywnych cz³onków na-
szych Koœcio³ów – ostrzega³ ks. Noko. Kardyna³ wskaza³ zaœ na sprawy zwi¹-
zane z nauk¹ o usprawiedliwieniu, których nadal nie przedyskutowano na fo-
rum ekumenicznym (relacja tajemnicy usprawiedliwienia do sakramentów
chrztu i Eucharystii, do pos³ugiwania duchownego, szczególne biskupa i pa-
pie¿a, oraz do sukcesji apostolskiej) [por. Sprawozdania i dokumenty].

 Wspólna Komisja do Spraw Dialogu Teologicznego pomiêdzy Koœcio³em
Rzymskokatolickim a Koœcio³em Asyryjskim Wschodu odby³a swoje 10. do-
roczne posiedzenie w dniach od 19 do 22 listopada w Londynie. Cz³onkowie
komisji kontynuowali pracê nad wspólnym stanowiskiem w zakresie ¿ycia sa-
kramentalnego. Wys³uchano tak¿e referatu na temat tradycji teologicznej Ko-
œcio³a asyryjskiego. Zastanawiano siê równie¿ nad o¿ywieniem pracy Wspól-
nej komisji do spraw jednoœci pomiêdzy Koœcio³em Chaldejskim i Koœcio³em
Asyryjskim Wschodu. Pierwszy z wymienionych jest od³amem Koœcio³a Asy-
ryjskiego Wschodu, który w XVI w. zawar³ uniê z Rzymem. Nastêpne spotka-
nie odbêdzie siê w Rzymie w dniach od 2 do 6 listopada 2005 r. Bêdzie na
nim dyskutowany dokument na temat teologicznego dziedzictwa Koœcio³a
Asyryjskiego Wschodu, bêd¹ te¿ omawiane przysz³e modele wspólnoty ekle-
zjalnej z perspektywy Koœcio³a Asyryjskiego Wschodu, Koœcio³a Chaldejskie-
go i Koœcio³a Rzymskokatolickiego.

 W Rocca di Papa pod Rzymem odby³a siê konferencja z okazji 40 rocznicy
og³oszenia Dekretu o ekumenizmie II Soboru Watykañskiego (21 listopada
1964). Nad aktualnoœci¹ tego dokumentu debatowali przedstawiciele 104 ka-
tolickich episkopatów oraz 27 delegatów Koœcio³ów i wspólnot chrzeœcijañ-
skich. – Dekret o ekumenizmie, choæ by³ jedynie pocz¹tkiem drogi ku jedno-
œci, mia³ wa¿ne reperkusje zarówno dla Koœcio³a katolickiego, jak i dla ruchu
ekumenicznego – stwierdzi³ przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan, kardyna³ Walter Kasper, otwieraj¹c konferencjê. Kard. Kasper
powiedzia³ miêdzy innymi, ¿e powstanie owego dokumentu by³o pocz¹tkiem
procesu, który jest ju¿ obecnie nieodwracalny i dla którego nie ma realistycz-
nej i sensownej alternatywy. – Zamiast uskar¿aæ siê na to, co jest jeszcze nie-
mo¿liwe, powinniœmy byæ wdziêczni i cieszyæ siê tym, co ju¿ istnieje i jest mo¿-
liwe – powiedzia³ Jan Pawe³ II podczas nieszporów koñcz¹cych miêdzynaro-
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dow¹ konferencjê. Papie¿ podkreœli³, ¿e realizacja dekretu stanowi od pocz¹t-
ku jeden z priorytetów jego pontyfikatu. Nawi¹za³ te¿ do osi¹gniêæ, jakie
przynios³o minione czterdziestolecie, podkreœlaj¹c, ¿e nie uwa¿amy ju¿ innych
chrzeœcijan za dalekich czy obcych, lecz widzimy w nich braci i siostry. Mimo
to – doda³ – nie osi¹gnêliœmy jeszcze celu naszej ekumenicznej drogi: pe³nej i
widzialnej jednoœci w tej samej wierze, tych samych sakramentach i tej samej
pos³udze apostolskiej. Zdaniem papie¿a g³ówn¹ przeszkodê stanowi¹ ró¿nice
w materii wiary, które w znacznej mierze koncentruj¹ siê na temacie Koœcio³a,
jego natury i jego tajemnic. Do tego dochodz¹ nowe problemy, szczególnie w
dziedzinie etyki, gdzie pojawiaj¹ siê nowe podzia³y, które uniemo¿liwiaj¹
wspólne œwiadectwo. Wiem doskonale – doda³ Jan Pawe³ II – ¿e przyczyn¹
wielu cierpieñ i rozczarowañ jest fakt, i¿ wszystkie te powody nie pozwalaj¹
nam uczestniczyæ ju¿ teraz w Sakramencie jednoœci (Eucharystii). Wszystko to
nie powinno prowadziæ nas do rezygnacji, lecz przeciwnie musi byæ zachêt¹
do kontynuowania i nieustawania w modlitwie i zaanga¿owaniu na rzecz jed-
noœci. Nawet jeœli prawdopodobnie droga, jaka pozosta³a, jest d³uga i trudna,
bêdzie ona i tak pe³na radoœci i nadziei. Ka¿dego dnia bowiem odkrywamy i
doœwiadczamy dzia³ania i wp³ywu Ducha Bo¿ego, który, jak konstatujemy z
radoœci¹, dzia³a tak¿e w Koœcio³ach i wspólnotach koœcielnych nie bêd¹cych
jeszcze w pe³nej jednoœci z Koœcio³em katolickim.

Jan Pawe³ II przyj¹³ na audiencji sekretarza generalnego Wspólnoty Anglikañ-
skiej Johna Petersona. Peterson przebywa³ w Rzymie w zwi¹zku z doroczn¹
sesj¹ robocz¹ Miêdzynarodowej Komisji Mieszanej Anglikañsko-Rzymskoka-
tolickiej (ARCIC). W spotkaniu obok delegacji Wspólnoty Anglikañskiej i
przedstawicieli Stolicy Apostolskiej uczestniczyli tak¿e cz³onkowie miêdzy-
narodowych grup ekumenicznych. Omawiano losy dialogu ekumenicznego w
kontekœcie wewnêtrznych problemów anglikanizmu po wyœwiêceniu homo-
seksualisty na biskupa w Koœciele Episkopalnym. Dyskutowano równie¿ o
przygotowanym przez ARCIC dokumencie poœwiêconym Matce Bo¿ej. Doku-
ment, zatytu³owany “Maria, ³aska i nadzieja w Chrystusie”, ma s³u¿yæ nie tyl-
ko ruchowi ekumenicznemu, ale tak¿e pomóc w o¿ywieniu pobo¿noœci wœród
wiernych obu wyznañ.

Pó³torej godziny trwa³a w bazylice œw. Piotra 27 listopada uroczystoœæ przeka-
zania patriarsze ekumenicznemu Konstantynopola Bart³omiejowi I relikwii
jego dwóch œwiêtych poprzedników – Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma.
Odby³a siê ona podczas nabo¿eñstwa ekumenicznego pod przewodnictwem
Jana Paw³a II. Papie¿ podkreœli³, ¿e relikwie, powracaj¹ce dziœ do Konstanty-
nopola, by³y przechowywane i czczone przez Koœció³ rzymski. Teraz pragnie-
my za obopóln¹ zgod¹, by zosta³y przeniesione do Patriarchatu w Konstanty-
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nopolu, gdzie obaj Doktorzy sprawowali swoj¹ koœcieln¹ pos³ugê – powie-
dzia³ papie¿. Na koniec Jan Pawe³ II wyrazi³ nadziejê, ¿e to nasze zgromadze-
nie liturgiczne bêdzie dla wszystkich chrzeœcijan znakiem naszego pragnienia,
aby iœæ razem, by œwiat uwierzy³ w Chrystusa, jedynego Zbawiciela.

Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan uczestniczy³ w uro-
czystoœci ku czci œw. Andrzeja Aposto³a (30 listopada) w prawos³awnym Pa-
triarchacie Ekumenicznym w Stambule. Katolicy i prawos³awni, powinni
wyjœæ poza kr¹g podejrzeñ i oszczerstw i uznaæ w sobie wzajemnie chrzeœcijan
– powiedzia³ kard. Walter Kasper. Hierarcha nawi¹za³ do niedawnych uroczy-
stoœci w Watykanie, gdy patriarsze Konstantynopola przekazano relikwie
dwóch jego œwiêtych poprzedników: Grzegorza z Nazjanzu i Jana Chryzosto-
ma. To, co nas ³¹czy, jest czymœ znacznie wiêkszym ni¿ ludzka jednoœæ – to jed-
noœæ w wierze, któr¹ Jan Chryzostom i Grzegorz Teolog wyznawali i g³osili z
odwag¹, za któr¹ obaj walczyli i cierpieli. Kard. Kasper wyrazi³ przekonanie
o potrzebie i mo¿liwoœci wznowienia “bez wahania” katolicko-prawos³awne-
go dialogu teologicznego, za którym – jak podkreœli³ – opowiada siê tak¿e
patriarcha Bart³omiej I.

Billy Graham, najbardziej znany ewangelikalny kaznodzieja amerykañski, za-
koñczy³ 4-dniow¹ „krucjatê” w Los Angeles. W ten sposób zaznaczy³ 55-lecie
swojej dzia³alnoœci ewangelizatorskiej. Zdaniem komentatorów, ca³e wydarze-
nia mia³o charakter po¿egnania, a same kazania brzmia³y tak, jakby mia³y byæ
ostatnimi. Graham ma 86 lat i cierpi na chorobê Parkinsona. Na stadion przy-
wieziono go elektrycznym samochodem. Aby dostaæ siê na scenê ewangeliza-
tor musia³ u¿yæ windy hydraulicznej. Kazanie g³osi³ ze specjalnie zbudowanej
dla niego kazalnicy.

 Przy stole jest wystarczaj¹co miejsca dla wszystkich – powiedzia³ podczas
spotkania poœwiêconego rozwojowi ekumenizmu w trzecim tysi¹cleciu, ks.
Samuel Kobia, sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Spotkanie
by³o poœwiêcone pog³êbieniu uczestnictwa wszystkich chrzeœcijan, tak¿e tych
odrzucaj¹cych cz³onkostwo w organizacjach ekumenicznych, w ruchu jedno-
œci chrzeœcijan. Odby³o siê nieopodal Genewy w dniach 30 listopada – 3 grud-
nia. Uczestniczy³o w nim ponad 100 osób, nie tylko z Koœcio³ów cz³onkow-
skich ŒRK, ale równie¿ ze wspólnot zielonoœwi¹tkowych i Koœcio³a rzymsko-
katolickiego. – Ludzie s¹ ju¿ zmêczeni instytucjonalnym ekumenizmem. Chc¹
przemieniæ ruch ekumeniczny poprzez wyzwolenie go z ograniczaj¹cych go
ram instytucjonalnych i utwierdziæ go ponownie jako ruch zorientowany na
przysz³oœæ – podkreœli³ Aram I, moderator ŒRK. Podobn¹ opiniê wyrazi³ ks.
Kobia. – ŒRK jest wezwana do przemiany. Ale ten proces nie dotyczy tylko
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Rady. Od niego zale¿y nowa konfiguracja ca³ego ruchu ekumenicznego – pod-
kreœli³ sekretarz generalny.

Watykan potwierdzi³ oficjalnym dekretem zawieszenie w czynnoœciach kap³añ-
skich ks. Gottholda Hasenhüttla, który podczas Ekumenicznych Dni Koœcio³a w
2003 roku z³ama³ prawo koœcielne, udzielaj¹c Komunii Œwiêtym ewangelikom.
Biskup Reinhard Marx z Diecezji Trewiru zawiesi³ Hasenhüttla, po czym ten
odwo³a³ siê od dekretu biskupa do Watykanu. 4 grudnia otrzyma³em dekret
Kongregacji Nauki Wiary – powiedzia³ mediom ks. Hasenhüttl. Dekret zosta³
zaaprobowany przez papie¿a, 14 kardyna³ów oraz czterech arcybiskupów. Na
mocy dokumentu Hasenhüttl nie mo¿e wykonywaæ ¿adnych czynnoœci ka-
p³añskich do momentu kiedy wyrazi skruchê.

Miêdzynarodowa Komisja do Spraw Dialogu pomiêdzy Uczniami Chrystusa a
Koœcio³em Rzymskokatolickim odby³a swoje pierwsze posiedzenie czwartej
fazy dialogu w dniach 6-11 grudnia w Bari (W³ochy). G³ówny temat sformu-
³owano nastêpuj¹co: „Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele, ze szczególnym
uwzglêdnieniem Eucharystii”. Dokonano przegl¹du dotychczasowych osi¹-
gniêæ dialogu, odbywaj¹cego siê od 1977 roku. W tym czasie przyjêto trzy
dokumenty: „Apostolskoœæ i katolickoœæ” (1982), „Koœció³ jako wspólnota w
Chrystusie” (1992), „Misja i odpowiedzialnoœæ Koœcio³a” (2002). Skupiono
te¿ uwagê na rozumieniu obecnoœci Chrystusa w Koœciele. Nastêpne spotka-
nie, planowane na grudzieñ 2005 r., zajmie siê kwesti¹ obecnoœci Chrystusa w
Eucharystii.

 Pod patronatem Œwiatowego Zwi¹zku Baptystycznego i Papieskiej Rady do
Spraw Jednoœci Chrzeœcijan w dniach 10-11 grudnia odby³a siê w Waszyngto-
nie nieformalna konsultacja. Zajê³a siê ona dwoma tematami: „Chrzest jako
wejœcie do Koœcio³a” oraz „Maria w ¿yciu Koœcio³a”. By³a to czwarta niefor-
malna konsultacja dwudniowa zorganizowana przez obu partnerów. Pierwsza
odby³a siê w Rzymie w 2000 r. Rok póŸniej katolicy i baptyœci Ameryki
£aciñskiej spotkali siê w Buenos Aires (Argentyna) w celu przedyskutowania
tematu „Koœció³ jako koinonia”. Trzecie spotkanie odby³o siê w grudniu 2003
r. znowu w Rzymie z udzia³em przede wszystkim baptystów europejskich.
Wczeœniej, w latach 1984-1988, mia³ miejsce oficjalny dialog, którego plo-
nem by³ raport pt. „Wezwanie do dawania œwiadectwa o Chrystusie we wspó³-
czesnym œwiecie”. Obaj partnerzy zamierzaj¹ kontynuowaæ rozmowy.

Mam nadziejê, ¿e Turcja nie zawiedzie siê decyzj¹ przywódców UE – powie-
dzia³ Bart³omiej I, patriarcha Konstantynopola. Honorowy zwierzchnik œwia-
towego prawos³awia wyrazi³ przekonanie, ¿e wejœcie Turcji do Unii poprawi
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sytuacjê chrzeœcijañskiej mniejszoœci w tym kraju, umo¿liwi ponowne otwar-
cie prawos³awnego seminarium duchownego na wyspie Halki (zamkniêtego
przez rz¹d turecki w 1971 r.) i pozwoli znieœæ klauzulê prawn¹, która stanowi,
¿e patriarch¹ mo¿e zostaæ tylko obywatel turecki. “Obecne w³adze Turcji –
podkreœli³ – daj¹ œwiadectwo dobrej woli, ale na konkretne rezultaty wci¹¿
trzeba czekaæ”.

Ukraiñski Koœció³ Greckokatolicki nie jest zagro¿eniem dla innych Koœcio³ów
na Ukrainie – czytamy w oœwiadczeniu biura prasowego wspomnianego Ko-
œcio³a w odpowiedzi na oskar¿enia patriarchy Aleksego II. Zwierzchnik Ro-
syjskiego Koœcio³a Prawos³awnego stwierdzi³, ¿e obecny kryzys polityczny na
Ukrainie doprowadzi³ do wzmo¿enia ataków katolików na prawos³awnych
zwi¹zanych z Patriarchatem Moskiewskim. Aleksy II kolejny raz wyrazi³ te¿
zaniepokojenie planami przekszta³cenia Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokato-
lickiego w patriarchat. Biuro prasowe podkreœli³o jednak, ¿e utworzenie pa-
triarchatu w niczym nie zagra¿a³oby prawos³awnym i innym Koœcio³om, a je-
dynie zapewni³oby skuteczniejsz¹ opiekê duszpastersk¹ nad grekokatolikami,
co zgodne jest z konstytucj¹ Ukrainy.

 Jan Pawe³ II uzna³ ekumenizm za jeden z najwa¿niejszych priorytetów Ko-
œcio³a na najbli¿szy czas. W czasie tradycyjnego œwi¹tecznego spotkania z
najbli¿szymi wspó³pracownikami z Kurii Rzymskiej, podziêkowa³ im za sta³¹
harmoniê, z jak¹ wraz ze nim s³u¿¹ Koœcio³owi. Przywo³anie najwa¿niejszych
wydarzeñ mijaj¹cego roku sta³o siê dla papie¿a okazj¹ do ponownego apelu o
wysi³ki na rzecz ekumenizmu oraz pielêgnowania chrzeœcijañskich korzeni
Europy. Jan Pawe³ II podziêkowa³ Bogu za to, ¿e wysi³ek ekumeniczny na ró¿-
nych szczeblach wci¹¿ siê intensyfikuje dziêki sta³ym kontaktom, spotkaniom i
inicjatywom podejmowanym wspólnie z naszymi braæmi z ró¿nych Koœcio³ów i
wspólnot koœcielnych prawos³awnych i protestanckich. -Szczególnego znacze-
nia w zwi¹zku z tym nabieraj¹ wizyty, jakie z³o¿yli mi w tym roku wybitni
przedstawiciele ró¿nych wyznañ – kontynuowa³ Jan Pawe³ II, przypominaj¹c
w tym kontekœcie dwie wizyty patriarchy Konstantynopola Bart³omieja I – w
czerwcu i w listopadzie. Wyrazi³ tak¿e nadziejê, ¿e powrót do Rosji ikony
Matki Bo¿ej Kazañskiej przyczyni siê do przyspieszenia jednoœci wszystkich
uczniów Chrystusa.

W stolicy Szwajcarii, Bernie, mia³o miejsce drugie ju¿ spotkanie Miêdzynaro-
dowej Komisji Dialogu Koœcio³a Rzymskokatolickiego z Koœcio³em Staroka-
tolickim. W centrum obrad znalaz³y siê: zagadnienia pos³ugi Piotrowej, relacji
miêdzy Koœcio³em powszechnym a Koœcio³em lokalnym, a tak¿e konsekwen-
cje interkomunii, któr¹ starokatolicy zawarli z ewangelikami w 1985 r. Pomi-
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mo tego, ¿e po Soborze Watykañskim II nast¹pi³a poprawa atmosfery we wza-
jemnych relacjach, to mo¿liwoœæ utworzenia Miêdzynarodowej Komisji Dia-
logu pojawi³a siê dopiero przy okazji Roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Ze
strony starokatolickiej wspó³przewodnicz¹cym jest szwajcarski biskup Fritz-
Rene Müller, ze strony rzymskokatolickiej jest emerytowany biskup Würzbur-
ga, Paul-Werner Scheele.

 Bart³omiej I – w liœcie gratulacyjnym do prezydenta Ukrainy Wiktora Jusz-
czenki – zaproponowa³ pomoc w zjednoczeniu ukraiñskiego prawos³awia. Pa-
triarcha Konstantynopola i honorowy zwierzchnik œwiatowego prawos³awia
napisa³ m.in., ¿e wydaje siê rzecz¹ bardzo stosown¹, aby w tym momencie
dziejów rozpocz¹æ proces leczenia podzia³ów. Prawos³awie ukraiñskie podzie-
lone jest na trzy Koœcio³y: Patriarchatu Moskiewskiego, Patriarchatu Kijow-
skiego i Ukraiñski Koœció³ Autonomiczny, przy czym dwie ostatnie struktury
koœcielne nie ciesz¹ siê kanonicznoœci¹.

W dniach 3-6 lutego obradowa³ w Chartres (Francja) Wspólny Komitet Kon-
ferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE) i Rady Konferencji Episkopatów Eu-
ropy (CCEE). G³ównym przedmiotem obrad by³y prace przygotowawcze do
Trzeciego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, które odbêdzie siê w
dniach 4-8 paŸdziernika 2007 r. w Sibiu (Rumunia). Jako g³ówny temat usta-
lono: „Œwiat³o Chrystusa œwieci wszystkim. Nadzieja na odnowê i jednoœæ w
Europie”.

Za koniecznoœci¹ g³êbokich zmian w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów (ŒRK) opo-
wiedzieli siê uczestnicy narady delegatów Koœcio³ów prawos³awnych, nale¿¹-
cych do tej organizacji. Obradowa³a ona na greckiej wyspie Rodos z udzia³em
ponad 50 hierarchów, ksiê¿y i teologów prawos³awnych, jak równie¿ przedsta-
wicieli niektórych innych Koœcio³ów wschodnich, tzw. przedchalcedoñskich,
bêd¹cych cz³onkami Rady. Wed³ug uczestników spotkania, proponowane
zmiany pozwoli³yby podejmowaæ decyzje i uchwa³y w sposób uzgodniony,
nie uszczuplaj¹c przy tym stanowiska Koœcio³ów prawos³awnych. Propozycje
reform ju¿ wczeœniej zg³asza³a specjalna Komisja ds. Udzia³u Prawos³awnych
w Pracach ŒRK, powo³ana przez Radê w 1998, gdy po raz pierwszy dosz³o do
powa¿nego konfliktu w jej ³onie, wywo³anego niezadowoleniem tych Koœcio-
³ów z dzia³alnoœci Rady. Raport Komisji by³ przedmiotem obecnych obrad na
Rodosie. Uczestnicy potwierdzili, ¿e zgadzaj¹ siê ze wszystkimi zaleceniami
Komisji i wyrazili przekonanie, ¿e stworz¹ one realne szanse udzia³u prawo-
s³awnych w pracach ŒRK. Podkreœlono, ¿e przysz³a reforma mo¿e pomóc we
wst¹pieniu w przysz³oœci do Rady Koœcio³a katolickiego. Wprowadzenie zasa-
dy konsensu otworzy przed Rad¹ drogê do atmosfery otwartoœci i zaufania, w
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której punkty widzenia wszystkich Koœcio³ów bêd¹ wys³uchane z szacunkiem –
stwierdza dokument ze spotkania na greckiej wyspie.

 Jestem przekonany, ¿e jedyna droga do jednoœci Koœcio³a, jak¹ mog¹ wybraæ
chrzeœcijanie nieprawos³awni, i o co siê modlimy, wiedzie przez pokutê i od-
nowê – powiedzia³ patriarcha moskiewski i ca³ej Rosji Aleksy II. W wywia-
dzie dla bu³garskiego tygodnika „Polityka” podkreœli³ on ponadto, ¿e z prawo-
s³awnego punktu widzenia nie mo¿e byæ równoœci wyznañ. W ci¹gu stuleci
wiele wspólnot chrzeœcijañskich w takim czy innym stopniu odchodzi³o od wy-
znawania wiary Jednego Œwiêtego Soborowego i Apostolskiego Koœcio³a, two-
rz¹c w³asne gminy i nauki, nie odpowiadaj¹ce chrzeœcijañstwu apostolskiemu
– mówi³ dalej zwierzchnik Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Dlatego,
jego zdaniem, g³oszenie jednoœci chrzeœcijan bez powrotu tych, którzy odpadli
od wiary œwiêtych aposto³ów i staro¿ytnego Koœcio³a, jest niemo¿liwe. Jedno-
czeœnie patriarcha podkreœli³, ¿e chodzi nie o ró¿nice w drugorzêdnych „szcze-
gó³ach”, jak nam niekiedy mówi¹, ale o odstêpstwo od wyznania wiary jedne-
go Koœcio³a – Œwiêtego, Soborowego i Apostolskiego, które to odstêpstwo
przejawia siê zarówno w nauczaniu ró¿nych wyznañ, jak i w praktyce litur-
gicznej.

 Papie¿ przyj¹³ cz³onków obraduj¹cej w Rzymie Miêdzynarodowej komisji
mieszanej ds. dialogu miêdzy Koœcio³em katolickim i staro¿ytnymi Koœcio³a-
mi wschodnimi. Zapewni³, ¿e ³¹czy siê z nimi w modlitwie o to, aby rzeczywi-
ste wiêzy wspólnoty umacnia³y siê jeszcze bardziej za poœrednictwem ducho-
woœci i ¿eby mo¿na by³o dostrzec wszystko to, co pozytywne u drugiej strony,
aby przyj¹æ i ceniæ jako dar Bo¿y.

Œwiatowa Federacja Luterañska og³osi³a, ¿e Koœcio³y cz³onkowskie organiza-
cji licz¹ obecnie 65,9 miliona wiernych, o 5,8 procent wiêcej ni¿ przed ro-
kiem. Najwiêkszy wzrost wspólnoty luterañskie zanotowa³y w Afryce. W ci¹-
gu roku przyby³o na œwiecie 1,1 miliona luteran. Wraz z Koœcio³ami nie nale-
¿¹cymi do Federacji, liczba luteran wynosi obecnie 69,5 miliona. Najwiêcej
bo a¿ 13,1 miliona z nich mieszka w Niemczech, jednak zarówno tu jak i w
Ameryce (8,3 miliona) liczba wiernych od kilku lat systematycznie siê
zmniejsza.

 W dniach 15-22 lutego obradowa³ w Genewie Komitet Naczelny Œwiatowej
Rady Koœcio³ów (przebieg obrad w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

 Ks. Rosemarie Wenner (l. 49) jest pierwsz¹ kobiet¹ wybran¹ na stanowisko
biskupa Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w Niemczech.
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 Anglikañscy prymasi poprosili Koœció³ episkopalny w USA i Koœció³ angli-
kañski w Kanadzie o dobrowoln¹ trzyletni¹ rezygnacjê z cz³onkostwa w An-
glikañskiej Radzie Konsultacyjnej (jedna z najwa¿niejszych struktur jednoœci
Wspólnoty Anglikañskiej). Oba Koœcio³y, z których pierwszy konsekrowa³ na
biskupa jawnego homoseksualistê, a drugi wprowadzi³ oficjalne b³ogos³awie-
nie par homoseksualnych, spowodowa³y g³êboki kryzys Wspólnoty Anglikañ-
skiej. Amerykañscy i kanadyjscy anglikanie w ci¹gu najbli¿szych trzech lat –
do Konferencji w Lambeth, najwa¿niejszego cia³a biskupiego œwiatowego an-
glikanizmu – maj¹ zastanowiæ siê nad swoim miejscem we Wspólnocie. Pry-
masi podkreœlili, ¿e anglikanów obowi¹zuje doktryna, i¿ nie mo¿na wyœwiê-
caæ praktykuj¹cych homoseksualistów i b³ogos³awiæ par homoseksualnych.
Chocia¿ Koœcio³y amerykañski i kanadyjski przysta³y na proœbê, jednak ich
niektórzy biskupi podkreœlili, ¿e nie ma mowy o odwrocie z obranych przez
nie dróg. Twierdz¹, ¿e ich Koœcio³y s¹ chrzeœcijañsk¹ awangard¹ w przezwy-
ciê¿eniu dyskryminacji.

W dniu 2 kwietnia, w wieku niespe³na 85 lat i w 27 roku pontyfikatu, zmar³
papie¿ Jan Pawe³ II (por. tekst Jan Pawe³ II a ekumenia w dziale „Sprawozda-
nia i dokumenty”).

 W dniu 10 kwietnia w wieku 94 lat zmar³ arcybiskup Iakovos (Demetrios
Coucouzis), zwierzchnik Greckiej Prawos³awnej Archidiecezji Ameryki w
latach 1959 – 1996. Urodzi³ siê 29 lipca 1911 na tureckiej wyspie Imvros. W
roku 1934, po ukoñczeniu Akademii Teologicznej na wyspie Halki otrzyma³
œwiêcenia diakonatu i z³o¿y³ œluby zakonne przyjmuj¹c imiê Iakovos. Na-
stêpnie przez kilka lat pos³ugiwa³ jako diakon u boku póŸniejszego patriar-
chy ekumenicznego Athenagorasa. Ju¿ w USA, w roku 1940, zosta³ wyœwiê-
cony na kap³ana, a nastêpnie niós³ pos³ugê duszpastersk¹ w kilku parafiach
Greckiej Prawos³awnej Archidiecezji w USA. W miêdzyczasie przez cztery
lata pe³ni³ funkcjê osobistego reprezentanta patriarchy Athenagorasa w
Œwiatowej Radzie Koœcio³ów. W dniu 1 kwietnia 1959 sta³ siê duchowym
zwierzchnikiem prawos³awnych Greków w Ameryce Pó³nocnej. Arcybiskup
Iakovos bra³ czynny udzia³ w ruchu ekumenicznym. W latach 1961-68 by³
jednym z prezydentów ŒRK. W USA nawi¹za³ dialog z Koœcio³ami: rzym-
skokatolickim, anglikañskim, luterañskim, baptystów, a tak¿e zapocz¹tko-
wa³ dialog prawos³awia z judaizmem. Jego wysi³ek zacieœnienia wiêzi po-
miêdzy funkcjonuj¹cymi w USA jurysdykcjami poszczególnych Koœcio³ów
prawos³awnych zakoñczy³ siê sukcesem w postaci powo³ania Sta³ej Konfe-
rencji Prawos³awnych Kanonicznych Biskupów Ameryki Pó³nocnej. Zmar³y
arcybiskup zaanaga¿owa³ siê równie¿ w walkê na rzecz obrony praw cz³o-
wieka i obywatela, wielokrotnie opowiada³ siê przeciwko gwa³ceniu wolno-
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œci religijnej. M. in. otwarcie krytykowa³ wojnê w Wietnamie, popiera³ pra-
wo Izraelczyków do pokoju i bezpiecznych granic, a jednoczeœnie wzywa³
do rozumienia ¿¹dañ Palestyñczyków.

 W œlad za moimi poprzednikami, zw³aszcza Paw³em VI i Janem Paw³em II,
pragnê z ca³¹ moc¹ jeszcze raz potwierdziæ nieodwracalne ekumeniczne zaan-
ga¿owanie Koœcio³a katolickiego – powiedzia³ Benedykt XVI 25 kwietnia,
podczas spotkania z przedstawicielami Koœcio³ów i religii niechrzeœcijañ-
skich, przyby³ych do Rzymu na inauguracjê nowego pontyfikatu. – Mam na-
dziejê i modlê siê to, aby nowy papie¿ by³ kontynuatorem Jana Paw³a II w
dziedzinie ekumenizmu, a szczególnie w stosunkach miêdzy Koœcio³em katolic-
kim i Koœcio³ami prawos³awnymi – powiedzia³ Bart³omiej I w wywiadzie dla
tygodnika „Famiglia cristiana”. Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola
uwa¿a, i¿ przemawia za tym wiernoœæ doktrynalna Benedykta XVI. Oby Bóg
b³ogos³awi³ pos³udze nowego papie¿a dla dobra katolików na ca³ym œwiecie i
w interesie tych wszystkich, którzy zabiegaj¹ o jednoœæ winnicy Pañskiej – po-
wiedzia³ Bart³omiej I. Patriarchat Konstantynopola zaprosi³ Benedykta XVI
do Stambu³u – poinformowa³ kard. Walter Kasper. O tym, ¿e jest za wczeœnie,
by mówiæ o wizycie papie¿a w Rosji, powiedzia³ z kolei patriarcha Aleksy II.
Mo¿liwoœæ spotkania obu przywódców bêdzie, zdaniem patriarchy Moskwy i
Wszechrusi, zale¿a³a od linii, jak¹ Benedykt XVI przyjmie w stosunkach z Rosyj-
skim Koœcio³em Prawos³awnym i na ile wyka¿e wolê, m¹droœæ i takt. W tym
kontekœcie patriarcha kolejny raz oskar¿y³ katolików m.in. o prozelityzm.

 W dniach od 9 do 16 maja obradowa³a w Atenach zwo³ana przez Œwiatow¹
Radê Koœcio³ów XII Œwiatowa Konferencja Misyjna (wiêcej szczegó³ów w
dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

Stanowisko Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego (PNKK) w sprawie
ekumenizmu by³o g³ównym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania w
Buffalo w stanie Nowy Jork komisji ds. dialogu tej wspólnoty z Koœcio³em
katolickim w Stanach Zjednoczonych (10-11 maja). Przedstawiciele Koœcio³a
katolickiego z zadowoleniem przyjêli przedstawiony przez stronê PNKK za-
rys dokumentu na temat jej zaanga¿owania w dzie³o jednoœci chrzeœcijan. Po-
zwala on na ³atwiejsze dostrze¿enie postêpu dokonanego w okresie dwudzie-
stu lat wspólnych prac oraz umo¿liwia wyodrêbnienie zagadnieñ, którymi na-
le¿y siê jeszcze zaj¹æ. Podczas spotkania w Buffalo mówiono te¿ o pos³udze
sakramentalnej kapelanów wojskowych. Wskazano na koniecznoœæ poprawne-
go ukazywania przez nich wiernym dyscypliny sakramentalnej Koœcio³a, do
którego nale¿¹. W armii Stanów Zjednoczonych kapelani troszcz¹ siê nie tyl-
ko o wiernych swojej wspólnoty, ale tak¿e o ¿o³nierzy innych wyznañ. Ustalo-
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no tematy, które zostan¹ podjête podczas spotkania zaplanowanego na wrze-
sieñ. Komisji do spraw dialogu PNKK w USA i katolickiego episkopatu Sta-
nów Zjednoczonych wspó³przewodnicz¹ by³y pierwszy biskup (zwierzchnik)
PKKK – John Swantek i katolicki ordynariusz Buffalo bp Edward Kmiec.

Szwajcarski teolog reformowany Roger Schutz, za³o¿yciel Wspólnoty Ekume-
nicznej w Taizé, ukoñczy³ 11 maja 90 rok ¿ycia. Dziêki swojej charyzmie jest
jedn¹ z najwyraŸniejszych postaci nie tylko protestantyzmu ale i dzisiejszego
œwiata. Od dawna niestrudzenie nawo³uje do pojednania Koœcio³ów. Jemu to
w³aœnie kardyna³ Joseph Ratzinger, dziœ papie¿ Benedykt XVI, poda³ Eucha-
rystiê podczas pogrzebu papie¿a Jana Paw³a II.

Kult maryjny nie powinien dzieliæ anglikanów i katolików – wynika z nowego
wspólnego oœwiadczenia „Maria: ³aska i nadzieja w Chrystusie” Anglikañsko-
rzymskokatolickiej Miêdzynarodowej Komisji, opublikowanego 16 maja. Au-
torzy dokumentu podkreœlaj¹, ¿e nie ma powodów, by kwestie mariologii i
kultu maryjnego stanowi³y element dziel¹cy oba Koœcio³y. Pobo¿noœæ maryj-
na, choæ czêsto jest postrzegana jako cecha charakterystyczna katolików i pra-
wos³awnych, przez swoje zakorzenienie w Biblii i Tradycji – jest czêœci¹ tak-
¿e tradycji anglikañskiej. W kalendarzach liturgicznych tak katolicy jak angli-
kanie upamiêtniej¹ najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia Dziewicy Marii, a w
modlitwach odwo³uj¹ siê do niej, jako do „Matki Boga wcielonego”. Ta
wspólnota tradycji powinna siê staæ, zdaniem autorów dokumentu, podstaw¹
dla rozpatrzenia dziel¹cych anglikanów i katolików dogmatów o Niepokala-
nym Poczêciu i Wniebowziêciu Najœwiêtszej Marii Panny. Choæ anglikanie
odrzucaj¹ sposób ustanowienia tych dogmatów – to uznaj¹ oni, ¿e mog¹ one
mieæ sens, jeœli spogl¹daæ na nie z punktu widzenia biblijnego rozumienia
Bo¿ego powo³ania cz³owieka do specjalnej misji, a tak¿e wspó³pracy cz³owie-
ka z Bogiem. Autorzy dokumentu wzywaj¹ katolików i anglikanów, by spoj-
rzeli na powo³anie Marii i na nowe dogmaty przez pryzmat s³ów œw. Paw³a z 8
rozdzia³u Listu do Rzymian. Albowiem tych [Bóg], których od wieków pozna³,
tych te¿ przeznaczy³ na to, by siê stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On by³
pierworodnym miêdzy wielu braæmi. Tych zaœ, których przeznaczy³, tych te¿
powo³a³, a których powo³a³ – tych te¿ usprawiedliwi³, a których usprawiedli-
wi³ – tych te¿ obdarzy³ chwa³¹ (Rz 8, 29-30). Z tych s³ów uczestnicy dialogu
wyprowadzaj¹ zgodê na to, ¿e dla katolików Niepokalane Poczêcie nie ozna-
cza wyjêcia Marii ze zbawczego dzia³ania Chrystusa, a jedynie jego rzutowa-
nie, antycypacjê – uprzednie dzia³anie w kobiecie szczególnie powo³anej w
historii Zbawienia. Maria jednak, jak ka¿dy cz³owiek, potrzebowa³a mêki,
œmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Autorzy dokumentu zaznaczaj¹
te¿, ¿e dogmat o wniebowziêciu Marii nie odnosi siê do tego, jak historycznie
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wygl¹da³ koniec ¿ycia Marii, a do tego, jak Bóg w niej dzia³a³ do ostatniego
momentu. Zdecydowanie podkreœlaj¹c, ¿e Bóg jest jedynym poœrednikiem
miêdzy Bogiem a cz³owiekiem – tak anglikanie jak i katolicy akceptuj¹ fakt
szczególnej modlitewnej opieki, jak¹ Maria Dziewica otacza Koœció³ i œwiat.
Dokument ten nie jest jeszcze oficjalnie uznany przez obie strony dialogu.
Bêdzie tak dopiero, gdy przyjmie go Konferencja z Lambeth oraz Watykan.
Dokument spotka³ siê z ostr¹ krytyk¹ ze strony anglikañskiego nurtu niskoko-
œcielnego (Low Church), bliskiego ewangelicyzmowi reformowanemu i ewan-
gelikalizmowi w Koœciele Anglii. Niskokoœcielni anglikanie odrzucaj¹ zawar-
te w nim treœci twierdz¹c, ¿e nie maj¹ one podstaw w Nowym Testamencie.
Natomiast przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard.
Walter Kasper zaznaczy³, ¿e dokument, pokazuj¹c wspólne fundamenty
Wspólnoty Anglikañskiej i Koœcio³a rzymskokatolickiego, mo¿e s³u¿yæ jako
instrument pojednania i pog³êbienia dialogu ekumenicznego. Jego zdaniem
niewykle wa¿ne jest tak mocne odwo³anie siê przez autorów dokumentu do
Biblii i jej nauczania o Marii Matce Chrystusa. Kardyna³ uzna³ dokument za
jeden z najwa¿niejszych owoców dialogu anglikañsko-katolickiego. Teolodzy
opracowuj¹cy go skupili siê w nim bowiem na fundamentalnych dla obu tra-
dycji zagadnieniach i tekstach biblijnych: na Liœcie do Rzymian, w którym
omówione zostaje odwieczne powo³anie ka¿dej osoby ludzkiej, jej zbawienie
oraz uwielbienie.

 Patriarcha Jerozolimy Ireneusz I zosta³ z³o¿ony z urzêdu przez obraduj¹cy
w Stambule Sobór wiêkszy. Decyzj¹ soboru patriarcha zosta³ wykreœlony ze spi-
su zwierzchników Koœcio³ów prawos³awnych. Na jego miejsce wyznaczony zo-
sta³ stra¿nik tronu, który bêdzie wype³nia³ swoj¹ funkcjê do momentu powo³a-
nia nowego patriarchy. Sobór zwierzchników i przedstawicieli Koœcio³ów pra-
wos³awnych, zwo³any do Konstantynopola przez Bart³omieja I, honorowego
zwierzchnika prawos³awia, potwierdzi³ wczeœniejsz¹ decyzjê Œwiêtego Synodu
Koœcio³a Jerozolimskiego o z³o¿eniu z urzêdu patriarchy Ireneusza I. Powodem
tej drastycznej decyzji by³a sprzeda¿ inwestorom ¿ydowskim obiektów koœciel-
nych na Starym Mieœcie, dokonana bez wiedzy wspó³wyznawców i – jak siê po-
dejrzewa – celem uzyskania aprobaty w³adz Izraela dla patriarchy.

 Opublikowany zosta³ dokument poœwiêcony pog³êbianiu porozumienia miê-
dzy Koœcio³em Anglii a Koœcio³em metodystycznym w Wielkiej Brytanii. Za-
warte s¹ w nim sugestie zmian, jakie powinny przyj¹æ obie wspólnoty, aby bu-
dowaæ widzialn¹ jednoœæ. Dokument „In the Spirit of the Covenant” sugeruje,
by podczas Wieczerzy Pañskiej u¿ywano pojedynczy kawa³ chleba, który by³-
by dopiero prze³amywany po Dziêkczynieniu. Sugeruje siê równie¿, by to, co
pozostanie po konsekrowanych elementach, by³o spo¿yte natychmiast po za-
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koñczeniu liturgii przez duchownego lub uczestników nabo¿eñstwa. Raport
sugeruje tak¿e intensyfikacjê wspólnej dzia³alnoœci oraz wiêksz¹ przejrzystoœæ
struktur decyzyjnych. Wszelkie decyzje, nawet administracyjne, nie powinny
byæ ju¿ podejmowane bez konsultacji z drug¹ stron¹. Autorzy dokumentu na-
wo³uj¹ te¿ do powo³ania wspólnych anglikañsko-metodystycznych szkó³ i
uczelni. Propozycje zawarte w dokumencie bêd¹ dyskutowane zarówno przez
Synod Generalny Koœcio³a Anglii, jak i przez Konferencjê Metodystyczn¹.
Komentatorzy uwa¿aj¹ jednak, ¿e bêd¹ one traktowane raczej jako punkty do
dyskusji ni¿ spis propozycji do przyjêcia.

 Komitet Naczelny Konferencji Koœcio³ów Europejskich podczas obrad na
Krecie w dniach 4-10 czerwca, wybra³ nowego sekretarza generalnego tej or-
ganizacji. Zosta³ nim ks. kanonik Colin Williams z Koœcio³a Anglikañskiego
Anglii. Swoje obowi¹zki obejmie on 1 grudnia, gdy dotychczasowy sekretarz
generalny, ks. dr Keith Clements (baptysta angielski) przejdzie na emeryturê.
Nowy sekretarz generalny urodzi³ siê w 1952 r. Przed studiami teologicznymi
pracowa³ jako adwokat. Duchownym zosta³ w 1981 r. W diecezji Lancaster
by³ przewodnicz¹cym komisji edukacyjnej i pe³nomocnikiem ds. kontaktów
europejskich. Jest cz³onkiem komisji, która d¹¿y do pe³nej widzialnej jednoœci
miêdzy Koœcio³em Anglii a Koœcio³em Ewangelickim Niemiec. Wchodzi te¿
w sk³ad Synodu Generalnego Koœcio³a Anglii i jego Rady ds. jednoœci Chrze-
œcijan.

 Papie¿ Benedykt XVI podczas pierwszego spotkania z przedstawicielami or-
ganizacji ¿ydowskich w Watykanie, zwróci³ uwagê na z³o¿on¹ i czêsto bo-
lesn¹ historiê chrzeœcijan i ¯ydów. Jestem przekonany, ¿e wspólne dziedzictwo
duchowe chrzeœcijan i ¯ydów umo¿liwi przysz³oœæ pe³n¹ nadziei w zgodzie z
Bo¿ym planem – stwierdzi³ Benedykt XVI, który podkreœli³ równie¿, ¿e nale¿y
podtrzymywaæ pamiêæ o tragedii Holocaustu. W sk³ad ¿ydowskiej delegacji
wszed³ m.in.: rabin Israel Singer, przewodnicz¹cy Komisji Dialogu Miêdzyre-
ligijnego Œwiatowego Kongresu ¯ydowskiego, a tak¿e rabin Edgar Bronfman,
prezydent Kongresu. Dzieñ wczeœniej ¿ydowscy goœcie spotkali siê z kardyna-
³em Walterem Kasperem, który w Kurii rzymskiej jest odpowiedzialny za
kontakty ekumeniczne oraz dialog z judaizmem.

Z inicjatywy Œwiatowej Rady Koœcio³ów w dniach 7-9 czerwca odby³a siê w
Genewie miêdzynarodowa konferencja poœwiêcona dialogowi miêdzyreligij-
nemu (wiêcej szczegó³ów w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów ks. dr Samuel Kobia podczas
kilkudniowej wizyty w Watykanie zosta³ 16 czerwca przyjêty na audiencji
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przez papie¿a Benedykta XVI (wiêcej szczegó³ów w dziale „Sprawozdania i
dokumenty”).

W dniach od 18 do 24 czerwca przebywa³a w Rosji delegacja Œwiatowej Rady
Koœcio³ów pod przewodnictwem jej sekretarza generalnego Samuela Kobii
(wiêcej szczegó³ów w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

 Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan przebywa³ z trzy-
dniow¹ wizyt¹ w Moskwie. Kard. Walter Kasper rozmawia³ z przewodnicz¹-
cym Wydzia³u Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych Patriarchatu Moskiew-
skiego, metropolit¹ Cyrylem, m.in. o sytuacji na Ukrainie. Strona prawos³aw-
na sprzeciwi³a siê przeniesieniu siedziby ukraiñskich grekokatolików ze
Lwowa do Kijowa. Zdaniem prawos³awnych, ów krok mo¿e zaszkodziæ dialo-
gowi prawos³awno-katolickiemu. Ostatnio katolicki metropolita Moskwy, abp
Tadeusz Kondrusiewicz, wypowiedzia³ siê przeciwko wprowadzeniu lekcji
prawos³awia do szkó³ podstawowych w Rosji. Hierarcha stwierdzi³, ¿e
uczniów nale¿y uczyæ etyki i religioznawstwa. W odpowiedzi bp Marek,
przedstawiciel Patriarchatu Moskwy, za¿¹da³ wyjaœnieñ od Watykanu. Stolica
Apostolska zaproponowa³a, aby nauka religii nie by³a obligatoryjna.

 Po raz pierwszy w dziejach Koœcio³a anglikañskiego w Anglii arcybiskupem
zosta³ Murzyn, bp John Sentamu. Nominat pochodzi z Ugandy, dotychczas
by³ biskupem Birmingham. Teraz obejmie arcybiskupstwo Yorku, drugie w
hierarchii Koœcio³a Anglii po Canterbury. Abp Sentamu znany jest z zaanga-
¿owania w walkê z rasizmem i przemoc¹.

Papie¿ Benedykt XVI podkreœli³ ponownie swoje pragnienie pe³nego zjedno-
czenia chrzeœcijan, podczas powitania delegacji Koœcio³a Prawos³awnego,
która przyby³a na obchody uroczystoœci œw. Piotra i Paw³a (29 czerwca). Be-
nedykt XVI serdecznie powita³ trzyosobow¹ delegacjê, która przyby³a na
mszê do Bazyliki œw. Piotra w imieniu honorowego zwierzchnika prawos³a-
wia, patriarchy ekumenicznego Bart³omieja I. Przy tej okazji stwierdzi³: Cho-
cia¿ nie zgadzamy siê jeszcze w kwestii interpretacji zasiêgu pos³ugi Piotro-
wej, jesteœmy jednak razem w sukcesji apostolskiej, jesteœmy g³êboko zjedno-
czeni w pos³udze biskupiej i sakramencie kap³añstwa oraz wyznajemy razem
wiarê Aposto³ów. W tej godzinie œwiata, pe³nej sceptycyzmu i w¹tpliwoœci, ale
te¿ bogatej w pragnienie Boga, uznajemy raz jeszcze nasz¹ misjê wspólnego,
œwiadectwa Chrystusa Pana i, na podstawie tej jednoœci, która zosta³a nam
ju¿ dana, pomagania œwiatu, aby uwierzy³. Prosimy Pana z ca³ego serca, aby
prowadzi³ nas do pe³nej jednoœci, tak aby blask prawdy, która mo¿e tworzyæ
jednoœæ, sta³ siê znów widomy dla œwiata. Podczas modlitwy rozpoczynaj¹cej
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uroczystoœci Benedykt XVI powiedzia³, ¿e dziêkuje Bogu za jednoœæ i po-
wszechnoœæ Koœcio³a. Podkreœli³ tak¿e, i¿ priorytetem jego pontyfikatu jest
zbli¿enie miêdzy chrzeœcijanami oraz uzdrowienie 1000 -letniego podzia³u
miêdzy Koœcio³ami Wschodu i Zachodu. W czasie mszy 32 arcybiskupów
metropolitów otrzyma³o z r¹k papie¿a paliusze – symbole w³adzy apostol-
skiej. Wœród wyró¿nionych by³a równie¿ abp Stanis³aw Dziwisz.

Kolejny krok na drodze jednoœci z Koœcio³em Anglii uczyni³ Koœció³ Metody-
styczny w Wielkiej Brytanii. Podczas dorocznej Konwencji Koœcio³a zdecy-
dowano, ¿e rozpocznie on przygotowanie do ordynacji pierwszego biskupa tej
wspólnoty. Na razie przygotowania ograniczone s¹ do sfery teoretycznej.
Ostateczna decyzja o tym, kto zostanie biskupem zapaœæ ma w roku 2007, a
pierwszy biskup metodystyczny w Wielkiej Brytanii pojawiæ siê ma dopiero w
roku 2012. Wtedy metodyœci brytyjscy bêd¹ mieli tak¹ sam¹ organizacjê jak
anglikanie. Po 200 latach preferowania niezwykle prostej struktury hierar-
chicznej – metodyœci dla jednoœci z anglikanami zdecydowali siê na przyjêcie
biskupstwa. Do tej pory przewodnicz¹cy dystryktów – czyli metodystyczni
wy¿si prze³o¿eni – wybierani byli na œciœle okreœlony czas, a potem powracali
do bycia zwyk³ymi duchownymi.

Z kraju

W dniach 1-6 lipca obradowa³a w Jeleniej Górze na swym kolejnym posiedze-
niu Miêdzykoœcielna Grupa Robocza, zajmuj¹ca siê badaniem dziejów i stanu
dzisiejszego Unii Brzeskiej. W spotkaniu, któremu patronowa³a wiedeñska
Fundacja „Pro Oriente”, wziêli udzia³ przedstawiciele Koœcio³ów: katolickie-
go, prawos³awnych z Rosji i Polski oraz Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokato-
lickiego. Jeden z inicjatorów podjêcia wspólnych badañ Unii Brzeskiej i jej
wp³ywu na wspó³czesne stosunki katolicko-prawos³awne, abp Jeremiasz z
Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego powiedzia³ KAI, ¿e
by³o to drugie z kolei posiedzenie Grupy, która po raz pierwszy zebra³a siê w
2002 r. w Wiedniu. Wed³ug hierarchy, ramowy plan dzia³añ tego gremium
przewiduje trzy etapy badañ: stan stosunków i kontaktów katolicko-prawo-
s³awnych przed rokiem 1596, okolicznoœci zawarcia jej i bezpoœrednie jej
skutki dla wzajemnych kontaktów oraz sytuacja dzisiejsza, gdy Unia istnieje
ju¿ ponad 400 lat. G³ówne obrady, niezale¿nie od ewentualnych spotkañ grup
ekspertów czy innych form kontaktów, odbywaj¹ siê co dwa lata: pierwsze
by³o w Wiedniu w 2002 r., a nastêpne planowane jest w 2006 r.
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 Prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski i prezes Polskiej Rady Eku-
menicznej abp Jeremiasz podpisali 14 lipca porozumienie w sprawie emisji
w radiu publicznym audycji religijnych Koœcio³ów wchodz¹cych w sk³ad
Rady. Jest to ju¿ trzecie tego typu porozumienie w dwudziestoletniej historii
wspó³pracy miêdzy PRE a PR. Na mocy nowej umowy, od stycznia 2005 r.
powstanie w PR Redakcja Audycji Religijnych, zajmuj¹ca siê przygotowy-
waniem audycji Koœcio³ów cz³onkowskich PRE oraz innych Koœcio³ów i
wyznañ mniejszoœciowych. Porozumienie stanowi tak¿e, ¿e w ci¹gu roku
PR nada – dwukrotnie w ka¿d¹ niedzielê i œwiêto – ponad 60 godzinnych
nabo¿eñstw.

Kard. Franciszek Macharski i abp Jan Martyniak ods³onili wspólnie w Krako-
wie 29 lipca tablicê upamiêtniaj¹c¹ greckokatolickiego arcybiskupa lwowskie-
go Andrzeja Szeptyckiego. Tablicê poœwiêci³ Jan Pawe³ II na krakowskich
B³oniach 18 sierpnia 2002 r. Zosta³a ona wmurowana w œcianê budynku, w
którym mieœci³ siê dom abp. Szeptyckiego. Wczeœniej, podczas spotkania z
dziennikarzami w redakcji „Tygodnika Powszechnego” abp Martyniak przy-
pomnia³, ¿e Szeptycki by³ wielkim zwolennikiem pojednania miêdzy chrzeœci-
janami i popiera³ dialog katolicko-prawos³awny. Dziœ ju¿ jesteœmy przyzwy-
czajeni do tego, ¿e o ekumenizmie mówi siê du¿o. W jego czasach nie by³o to
takie oczywiste. On by³ prekursorem tego dialogu – podkreœli³ arcybiskup.
Ubolewa³, ¿e w rozmowach miêdzy Koœcio³ami zbyt wiele mówi siê o polity-
ce, a za ma³o o religii. Jednoczeœnie dobrze oceni³ klimat wspó³pracy z katoli-
kami obrz¹dku ³aciñskiego. W Koœciele rzymskokatolickim czujemy siê jak w
rodzinie – zapewni³. Wymieni³ jednak kilka zasz³oœci historycznych, które –
jego zdaniem – k³ad¹ siê cieniem i bol¹. Do takich bolesnych i wci¹¿ nierozli-
czonych spraw zaliczy³ akcjê „Wis³a” i obóz w Jaworznie, w którym wiêziono
nie tylko ¿o³nierzy UPA, ale równie¿ wielu niewinnych ludzi. – Trzeba w koñ-
cu przywróciæ sprawiedliwoœæ z jednej i z drugiej strony – apelowa³ metropo-
lita greckokatolicki.

Z udzia³em duchownych i wiernych z Koœcio³ów prawos³awnego, greckokato-
lickiego, polskokatolickiego i rzymskokatolickiego odby³o siê w Sanoku spo-
tkanie ekumeniczne. Po raz pierwszy od wielu lat duchowny greckokatolicki
modli³ siê w cerkwi prawos³awnej. Organizatorami spotkania byli: Koœció³
prawos³awny oraz Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce, we wspó³pracy z Fundacj¹
Karpack¹ „Tylko Razem” i wspólnot¹ dominikanów œwieckich, dzia³aj¹c¹ od
1997 r. przy klasztorze franciszkañskim. Spotkania ekumeniczne w Sanoku
odbywaj¹ siê od 1998 r. Ich celem jest wspólna modlitwa, rozwa¿anie Pisma
œw., a tak¿e prezentacja bogatej tradycji wielokulturowego spo³eczeñstwa zie-
mi sanockiej.
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 40 tys. wiernych przyby³o na Œwiêt¹ Górê Grabarkê z okazji prawos³awnego
œwiêta Przemienienia Pañskiego (19 sierpnia). Siedem tysiêcy dotar³o tam w
piêtnastu pieszych pielgrzymkach. Liturgii przewodniczy³ abp Sawa,
zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego.

Wspólna modlitwa jest najlepsz¹ drog¹ pojednania miêdzy Polakami i Ukraiñ-
cami – podkreœlali prymas Polski kard. Józef Glemp i zwierzchnik Koœcio³a
greckokatolickiego kard. Lubomyr Huzar z Ukrainy, 25 sierpnia w czasie kon-
ferencji prasowej na Jasnej Górze. Kard. Huzar przyby³ do sanktuarium wraz
z grup¹ ok. 300 pielgrzymów z Ukrainy. Kard. Huzar podkreœli³, ¿e nie da siê
szybko wyleczyæ ran, jakie powsta³y miêdzy naszymi narodami, nie pomog¹
tu jakieœ formalne akty czy oficjalne deklaracje, potrzebny jest proces prze-
miany serc. Prymas Glemp doda³, ¿e ze strony Koœcio³a jest olbrzymia wola,
aby zbli¿yæ oba narody. Choæ w ci¹gu historii naros³y miêdzy Polakami i
Ukraiñcami ró¿nego rodzaju antagonizmy, jednak wspó³czesny œwiat d¹¿y do
zbli¿enia. Tak dzieje siê równie¿ miêdzy naszymi narodami.

1 wrzeœnia w Kozieg³owach (woj. œl¹skie) odby³o siê uroczyste, ekumeniczne
poœwiêcenie budynku szko³y, który w³aœnie w tym dniu zosta³ oddany do
u¿ytku. Aktu poœwiêcenia placówki dokonali ks. bp M. Ludwik Jab³oñski –
ordynariusz Diecezji œl¹sko-³ódzkiej Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów
oraz ks. bp Antoni D³ugosz z Archidiecezji czêstochowskiej Koœcio³a Rzym-
skokatolickiego.

S³u¿yæ wiernym w dojrza³ym prze¿ywaniu wiary i otwieraæ siê na dialog z tymi,
którzy nie uto¿samiaj¹ siê z Koœcio³em – tak¹ postawê zadeklarowali uczestnicy
VII Kongresu Teologów Polskich w Lublinie (12-15 wrzeœnia). Uczestniczy³o w
nim 700 teologów œwieckich i duchownych z Polski, Bia³orusi, Litwy, Czech,
S³owacji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, W³och i Hiszpanii oraz 100 goœci z
Ukrainy. Na zakoñczenie teologowie wystosowali “S³owo do wiernych i ludzi
dobrej woli”, a tak¿e deklaracjê solidarnoœci z ukraiñskimi kolegami, wyra¿aj¹c
nadziejê na utworzenie patriarchatu greckokatolickiego w Kijowie. Dyskusjê w
kuluarach wywo³a³ referat o. Andrzeja Napiórkowskiego: jego zdaniem teologia
w Polsce ma spory potencja³, ale i wiele niedostatków. Czêsto badacze przesad-
nie skupiaj¹ siê na Magisterium kosztem Pisma Œwiêtego i zawê¿aj¹ nauczanie
Koœcio³a do wypowiedzi papieskich, zreszt¹ traktowanych wybiórczo (pomija
siê np. wypowiedzi i dokumenty o roli œwieckich – w tym kobiet – w Koœciele).
O. Napiórkowski stwierdzi³, ¿e teologia polska, choæ doktrynalnie poprawna,
jest nie doœæ interesuj¹ca i wiarygodna dla szeregowych wiernych. Ta niekiedy
sztuczna ortodoksyjnoœæ uwidacznia siê w zewnêtrznej pobo¿noœci Polaków,
po³¹czonej z jednoczesnym brakiem wewnêtrznego uto¿samienia siê z wiar¹.



255

Z KRAJU

 Dnia 6 paŸdziernika odby³o siê w £odzi 14. Posiedzenie Komisji Mieszanej
do Dialogu Teologicznego pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Ko-
œcio³em Starokatolickim Mariawitów. Dwaj cz³onkowie komisji z³o¿yli spra-
wozdanie z postêpu prac nad publikacj¹ wspólnych badañ dotycz¹cych „Dzie-
³a Wielkiego Mi³osierdzia” Matki Marii Franciszki Koz³owskiej. Rozpoczêto
szczegó³owe opracowywanie najstarszych dostêpnych dokumentów w tzw.
kwestii mariawickiej z lat 1903-1906. Poddano analizie pierwszy dokument,
jakim dysponuje komisja, tj. list z 13 lutego 1906 r., skierowany przez ks. Pio-
tra Borniñskiego do S¹du Biskupiego w P³ocku. Strona katolicka przedstawi³a
na piœmie swoje stanowisko dotycz¹ce genezy i konsekwencji listu. Nastêpnie
delegacja rzymskokatolicka przekaza³a przek³ad polski ³aciñskiego protoko³u
z zeznañ z³o¿onych przez ks. Leona Go³êbiowskiego przed biskupem Jerzym
Szembekiem dn. 22 kwietnia 1903 r. Zapoznano siê z treœci¹ tego tekstu. Po-
stanowiono, ¿e na kolejnym spotkaniu ka¿da ze stron przedstawi na piœmie
swoje stanowisko na temat tego dokumentu oraz na temat protoko³u zeznañ
z³o¿onych przez Matkê Koz³owsk¹ przed bp. Jerzym Szembekiem dn. 28
maja 1903 r. Termin nastêpnego spotkania ustalono na 30 marca 2005 r. we
Wloc³awku. Obradom wspó³przewodniczyli: bp Maria Ludwki Jab³oñski i bp
Bronis³aw Dembowski.

 Na zaproszenie Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w dniach 7 – 10 paŸ-
dziernika przebywa³a w Polsce delegacja Koœcio³a Anglii, której przewodni-
czy³ zwierzchnik Diecezji Portsmouth – bp Kenneth Stevenson. Goœci z An-
glii oficjalnie przywita³ zwierzchnik Koœcio³a bp Janusz Jagucki. Cz³onkowie
delegacji spotkali siê równie¿ z prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej – abp.
Jeremiaszem. W czasie tego spotkania przedstawiona zosta³a sytuacja ekume-
niczna w Polsce oraz aktualne sprawy i problemy, którymi zajmuje siê Rada.
Swoist¹ kontynuacj¹ tego¿ spotkania by³a wizyta angielskich goœci u prymasa
Polski – kard. Józefa Glempa, który mówi³ miêdzy innymi o kontaktach Ko-
œcio³a Rzymskokatolickiego w Polsce z Koœcio³ami w Wielkiej Brytanii oraz
aktualnej sytuacji spo³ecznej Polski i stanowisku Koœcio³a Rzymskokatolic-
kiego wobec niektórych z tych problemów, jak bezrobocie, czy kwestie moral-
ne. ¯ycie Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej przybli¿yli goœciom z An-
glii jej rektor – bp prof. Wiktor Wysoczañski oraz prorektor prof. Janusz T.
Maciuszko. Bp Kenneth Stevenson zaproponowa³ ChAT pomoc w zawi¹zaniu
partnerstwa z uczelniami teologicznymi w Anglii. Podczas rozmowy z przed-
stawicielami w³adz Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP mówiono
miêdzy innymi o udziale polskich teologów luterañskich w istniej¹cej od 1929
roku Anglo-Nordycko-Ba³tyckiej Konferencji Teologicznej, w której obradach
uczestnicz¹ teologowie anglikañscy i luterañscy z Wielkiej Brytanii, krajów
skandynawskich i pañstw ba³tyckich. Goœcie angielscy z³o¿yli równie¿ wizytê
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na Œl¹sku Cieszyñskim. Na zakoñczenie pobytu uczestniczyli aktywnie w na-
bo¿eñstwie odprawionym w koœciele luterañskim Œw. Trójcy w Warszawie.
Bp Kenneth Stevenson zaprosi³ przedstawicieli Koœcio³a Ewangelicko-Augs-
burskiego w Polsce do odbycia wizyty w Anglii.

Komisja ds. Dialogu pomiêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski a Polsk¹ Rad¹
Ekumeniczn¹ chce przyspieszenia prac nad duszpastersk¹ instrukcj¹ doty-
cz¹c¹ ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci koœcielnej. Wersja robocza doku-
mentu winna staæ siê przedmiotem dog³êbnej dyskusji Komisji w czasie jej
kolejnego spotkania wiosn¹ 2005 r. – poinformowa³ KAI jej sekretarz bp
Edward Puœlecki z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego. Na posiedzeniu
Komisji ds. Dialogu, które odby³o siê 20 paŸdziernika w warszawskiej siedzi-
bie PRE, zajêto siê równie¿ spraw¹ napiêcia wywo³anego inicjatyw¹ parla-
mentarn¹ dotycz¹c¹ likwidacji Funduszu Koœcielnego. Przypominaj¹c solidar-
ne wyst¹pienie w tej sprawie wszystkich wa¿niejszych Koœcio³ów dzia³aj¹-
cych w Polsce, cz³onkowie Komisji podkreœlili potrzebê dalszej wspó³pracy
Koœcio³ów w przypadku ewentualnych zagro¿eñ, np. próby likwidacji naucza-
nia religii w szkole. Podczas obrad zosta³y tak¿e omówione sprawy zwi¹zane
z centralnym nabo¿eñstwem ekumenicznym w Warszawie, organizowanym w
Tygodniu Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Nabo¿eñstwo takie odbêdzie siê w
styczniu 2005 r. w œwi¹tyni katolickiej, zaœ kaznodziej¹ bêdzie przedstawiciel
PRE. Tradycyjnie ju¿ przygotowywana jest wspólnie broszura u³atwiaj¹ca
przeprowadzenie ekumenicznych nabo¿eñstw. Obradom Komisji wspó³prze-
wodniczyli: ze strony rzymskokatolickiej – abp Alfons Nossol, zaœ ze strony
PRE – jej prezes abp Jeremiasz.

 Miêdzynarodowa Komisja Metodystyczno-Rzymskokatolicka do Spraw Dia-
logu odby³a swoje doroczne posiedzenie w Krakowie w dniach od 22 do 29
paŸdziernika. Przedmiotem dialogu by³a kwestia rozumienia Koœcio³a przez
katolików i metodystów. Przygotowywany raport podejmie próbê sformu³o-
wania warunków, pod którymi ka¿dy z partnerów dialogu bêdzie w stanie
uznaæ drugiego za reprezentanta jednego Koœcio³a Jezusa Chrystusa. Komi-
sja ma te¿ nadziejê, ¿e zdo³a sformu³owaæ propozycje umo¿liwiaj¹ce zama-
nifestowanie wspólnego rozumienia Koœcio³a i jego misji w œwiecie. Pod-
czas spotkania cz³onkowie komisji odwiedzili sanktuarium maryjne w Czê-
stochowie, gdzie odprawili ekumeniczne nabo¿eñstwo. Mieli te¿ okazjê
uczestniczenia w Krakowie w nabo¿eñstwie Koœcio³a Ewangelicko-Metody-
stycznego. Nastêpne posiedzenie odbêdzie siê w dniach 21-28 paŸdziernika
2005 r. w Wiedniu. Komisja ma nadzieje, ¿e zakoñczy swoj¹ pracê w po³o-
wie 2006 r., tj. przed rozpoczêciem Œwiatowej Konferencji Metodystycznej
w Seulu (Korea p³d.).
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Luter ekumenicznie odczytany: pod takim w³aœnie tytu³em 3 listopada odby³o
siê w Warszawie sympozjum naukowe, którym jego organizatorzy – Chrzeœci-
jañska Akademia Teologiczna i Koœció³ Ewangelicko-Augsburski – uczcili
pi¹t¹ rocznicê podpisania „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawie-
dliwieniu”. W spotkaniu wziê³o udzia³ liczne grono zwierzchników Koœcio-
³ów chrzeœcijañskich. Pierwszy referat wyg³osi³ ks. prof. Piotr Jaskó³a z Uni-
wersytetu Opolskiego. Podj¹³ on temat g³ównych rysów duchowoœci i pobo¿-
noœci Marcina Lutra. Prof. Tadeusz Zieliñski z ChAT przypomnia³ pokrótce
g³ówne rysy luterskiej teologii krzy¿a, proponuj¹c zarazem jej g³êboko egzy-
stencjaln¹ interpretacjê. O swej pó³ wieku ju¿ trwaj¹cej przygodzie z Lutrem,
opowiada³ barwnie ks. prof. Stanis³aw Celestyn Napiórkowski z KUL. Autor,
przez d³ugie lata uczestnicz¹cy w instytucjach dialogu katolicko-luterañskie-
go, podzieli³ siê wspomnieniami z wielu miêdzykoœcielnych spotkañ.
W szczególnoœci omówi³ powstawanie i dyskusje zwi¹zane z tworzeniem do-
kumentu dialogu ekumenicznego o Marcinie Lutrze jako œwiadku wiary. Zo-
sta³ on opracowany z okazji 500-lecia urodzin Reformatora z Wittenbergi, któ-
ra to rocznica przypad³a na rok 1983. Druga czêœæ sympozjum poœwiêcona
by³a „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. Bp Mieczy-
s³aw Cieœlar, zwierzchnik diecezji warszawskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augs-
burskiego, a zarazem wyk³adowca ChAT, mówi³ na temat recepcji „Deklara-
cji” w Koœcio³ach-sygnatariuszach. Ten niezwykle wa¿ny dokument znajduje
zbyt ma³e odzwierciedlenie w ¿yciu koœcielnym, czego – zdaniem referenta –
przyk³adem jest og³oszenie przez Jana Paw³a II odpustu jubileuszowego
w roku 2000, czy pochodz¹ca z tego samego okresu deklaracja „Dominus Ie-
sus”. W nieco bardziej optymistycznym tonie utrzymany by³ referat
ks. dr Marcina Hintza z ChAT. Autor ukaza³ w jaki sposób dialog luterañsko-
katolicki owocuje na niwie teologii moralnej i etyki. W dyskusji na temat re-
cepcji „Wspólnej deklaracji” bp Edward Puœlecki zwróci³ uwagê na szersze
znaczenie dialogu luterañsko-katolickiego. Katolicko-luterañski dokument o
usprawiedliwieniu jest powszechnie akceptowany przez metodystów. Bp Pu-
œlecki poinformowa³, ¿e zjednoczone Koœcio³y metodystyczne zamierzaj¹
podpisaæ „Deklaracjê”, do³¹czaj¹c tym samym do osi¹gniêæ luterañsko-kato-
lickiego dialogu na temat usprawiedliwienia. Sympozjum zakoñczy³o ekume-
niczne nabo¿eñstwo, któremu przewodniczy³ – wraz z duchownymi luterañ-
skimi – ks. Micha³ Czajkowski z Koœcio³a Rzymskokatolickiego, znany eku-
menista i biblista.

 Koœció³ prawos³awny w Polsce obchodzi³ 80. rocznicê nadania autokefalii,
czyli uzyskania pe³nej niezale¿noœci koœcielnej. Na œwiecie istnieje dziœ 14
Koœcio³ów autokefalicznych, suwerennych w kwestiach organizacji, hierarchii
duchowieñstwa, liturgii oraz s¹downictwa. Dekret patriarchy Konstantynopola
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dla prawos³awnych w Polsce nosi datê 13 listopada 1924 r. Rocznicowe uro-
czystoœci zorganizowano w katedrze œw. Marii Magdaleny na Pradze; prze-
wodniczy³ im abp Sawa.

 Najwiêkszym zagro¿eniem dla Koœcio³a jest zagro¿enie wewnêtrzne, czyli
brak jednoœci – stwierdzi³ abp Michalik na spotkaniu z prezesami i cz³onkami
Klubów Inteligencji Katolickiej, zebranymi na konferencji w Przemyœlu.
Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu zaznaczy³, ¿e dzia³alnoœæ Klubów
by³a szko³¹ dialogu. Doda³, ¿e biskupi i kap³ani potrzebuj¹ odwa¿nego i szcze-
rego g³osu œwieckich, który bêdzie wyrazem wiary. Ma siê to odbywaæ w du-
chu jednoœci.

W dniach 26-28 listopada odby³a siê Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja
Kobiet w Warszawie-Radoœci. Uczestniczy³y w niej przedstawicielki z Ko-
œcio³ów: Chrzeœcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-
Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Greckokatolickiego, Pol-
skokatolickiego, Prawos³awnego, Rzymskokatolickiego i Starokatolickiego
Mariawitów. Spotkanie poœwiêcone by³o przygotowaniom do obchodów do-
rocznego Œwiatowego Dnia Modlitwy, odbywaj¹cego siê w pierwszy pi¹tek
marca. O pracach przygotowawczych mówi³a Ma³gorzata Platajs, dyrektor
Towarzystwa Biblijnego.

Nie mo¿na byæ prawdziwym chrzeœcijaninem, jeœli jest siê ekumenicznie za-
mkniêtym – powiedzia³ abp Alfons Nossol, przewodnicz¹cy Rady Episkopatu
ds. Ekumenizmu. Arcybiskup przewodniczy³ 1 grudnia ogólnopolskiemu sym-
pozjum ekumenicznemu, zorganizowanemu na Uniwersytecie Kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego w Warszawie w 40. rocznicê og³oszenia na Soborze Waty-
kañskim II Dekretu o ekumenizmie „Unitatis redintegratio”. Dokument ten
stanowi pocz¹tek dzia³añ ekumenicznych Koœcio³a katolickiego. Kardyna³
Józe Glemp zaznaczy³, ¿e wielowiekowego rozdarcia Koœcio³a nie da siê
zmieniæ jednym dekretem. Potrzebna jest raczej praca wielu pokoleñ na rzecz
jednoœci i dialogu. Abp Nossol podkreœli³ prawdziwe zadanie ekumenizmu –
zjednoczenie Koœcio³ów chrzeœcijañskich i d¹¿enie do widzialnej jednoœci za
spraw¹ Ducha Œwiêtego. Powo³a³ siê na papiesk¹ encyklikê z 1995 roku „Ut
unum sint”, w której Jan Pawe³ II stwierdzi³, i¿ ekumenizm jest imperatywem
chrzeœcijañskiego sumienia i drog¹ Koœcio³a Chrystusowego. Pytania, jakie
Dekret o ekumenizmie rodzi u niekatolików, przedstawili ks. dr Jerzy Tofiluk
z Koœcio³a prawos³awnego i luteranin, prof. Karol Karski z Chrzeœcijañskiej
Akademii Teologicznej. Zdaniem ks. Tofiluka, postawa ekumeniczna w Unita-
tis redintegratio nie tylko nie wzbudza zastrze¿eñ, ale mo¿e stanowiæ wzór
kszta³towania stosunków miêdzy Koœcio³ami. Soborowy dokument uczyni³
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pierwszy krok w kierunku uznania przez Koœció³ katolicki chrztu u niekatoli-
ków. Ponadto uzna³ koœcielnoœæ Koœcio³ów wschodnich. Jednak¿e ju¿ s³owa o
³¹cz¹cej katolików z niekatolikami „jakiejœ, choæ niedoskona³ej wspólnocie”,
które w 1964 r. by³y wyj¹tkowe, wywo³a³y oburzenie, gdy zosta³y powtórzone
w 2000 r. w deklaracji Dominus Iesus. Ks. Tofiluk przyzna³ te¿, ¿e Koœcio³y
prawos³awne nie podwa¿aj¹ istnienia Koœcio³a greckokatolickiego, obawiaj¹
siê natomiast, ¿e uniatyzm nadal bêdzie dla katolików form¹ jednoczenia Ko-
œcio³a. Z kolei prof. Karski wskaza³, ¿e z perspektywy minionych 40 lat wi-
daæ, i¿ Koœció³ katolicki sta³ siê g³ównym animatorem dialogu ekumeniczne-
go, woli jednak dialogi dwustronne od rozmów miêdzy wieloma wyznaniami,
np. na forum Œwiatowej Rady Koœcio³ów, do której wci¹¿ nie nale¿y. Proble-
mem, nie tylko katolików, jest to, ¿e za dokumentami wypracowywanymi
przez teologów, delegowanych przez w³adze koœcielne, nie stoi autorytet Ko-
œcio³ów – poza chlubnym wyj¹tkiem „Wspólenj deklaracji w sprawie nauki o
usprawiedliwieniu”. Prof. Karski zauwa¿y³, ¿e ewangelicy uznaj¹ Koœció³
rzymskokatolicki za Koœció³ Jezusa Chrystusa w pe³nym tego s³owa znaczeniu
i oczekuj¹ wzajemnoœci. W przeciwieñstwie do katolików s¹ te¿ gotowi w
ka¿dej chwili do dopuszczenia ich do Eucharystii. Luterañski teolog ubolewa³,
¿e dla katolików Koœcio³y protestanckie s¹ nie Koœcio³ami, lecz jedynie
wspólnotami koœcielnymi, zaœ protestancka Wieczerza Pañska nie jest uznawa-
na za wa¿n¹ Eucharystiê, gdy¿ nie jest sprawowana przez kap³ana, wyœwiêco-
nego przez biskupa, który legitymuje siê sukcesj¹ apostolsk¹. To stanowisko
katolickie przez 40 lat nie zmieni³o siê ani na jotê – ¿ali³ siê prof. Karski i
doda³, ¿e nastêpny ruch w tej sprawie nale¿y do katolików.

Ponad 15 mln z³ zebrali wspólnie katolicy, prawos³awni i ewangelicy podczas
Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom 2004. W trakcie akcji pod has³em
„Rozpal œwiece” na terenie ca³ego kraju rozprowadzono 4,5 mln œwiec. Zebra-
ne w ten sposób pieni¹dze bêd¹ przeznaczone na pomoc dzieciom najubo¿-
szym w kraju i za granic¹. Akcjê, w której uczestniczy³y 42 diecezjalne Cari-
tas, a tak¿e organizacje charytatywne Koœcio³a prawos³awnego – Eleos i
ewangelicko-augsburskiego – Diakonia podsumowano 1 marca 2005 r. w Bia-
³ymstoku.

 W wieku 96 lat zmar³a 2 stycznia s. Joanna Lossow, jedna z najwiêkszych
pionierek polskiego ruchu ekumenicznego. Nale¿a³a do zgromadzenia sióstr
Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a. Razem z diakonis¹ Regin¹ Witt budowa³a
pierwsze w Polsce wiêzi katolicko-luterañskie. Trwaj¹ca blisko 40 lat przy-
jaŸñ dwóch sióstr zaowocowa³a miêdzy innymi rekolekcjami ekumeniczny-
mi w Laskach ko³o Warszawy (sylwetkê Zmar³ej zamieœciliœmy w nr. 2
z 1998 r.).
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 Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan obchodzono pod ha-
s³em zaczerpniêtym z Pierwszego Listu œw. Paw³a do Koryntian: “Chrystus je-
dynym fundamentem Koœcio³a”. Zgodnie ze zwyczajem na nabo¿eñstwach
ekumenicznych kazania g³osili duchowni z bratnich Koœcio³ów chrzeœcijañ-
skich. Organizowano wspólne modlitwy, spotkania i dyskusje. W Sosnowcu
duchowni siedmiu wspólnot chrzeœcijañskich modlili siê w katolickim koœcie-
le œw. Tomasza. Symbolem towarzysz¹cym spotkaniu by³y dwie roz³¹czone
belki krzy¿a jako znak braku jednoœci. W Bielsku-Bia³ej z biskupami i kap³a-
nami Koœcio³ów katolickiego, ewangelicko-augsburskiego i polskokatolickie-
go spotka³y siê w³adze miasta i radni. Podczas nabo¿eñstwa w œwi¹tyni lute-
rañskiej w P³ocku katolicki biskup pomocniczy Roman Marcinkowski wspo-
mina³ 200-lecie miejscowej parafii ewangelickiej: Bardzo mnie poruszy³o, ¿e
podczas niedawnych obchodów Waszego jubileuszu, nie zabrak³o proœby o
przebaczenie za to wszystko, czego od protestantów, zw³aszcza w latach zabo-
rów, a potem w okresie narodowego socjalizmu, zaznali p³occy katolicy. Dlate-
go te¿ i my, katolicy miasta Krzywoustego, pragniemy wyraŸnie powiedzieæ –
¿e szczerze ¿a³ujemy i prosimy o przebaczenie za to, i¿ przez stulecia tu na
Mazowszu zbyt ³atwo kojarzyliœmy protestantyzm z »niemieck¹ wiar¹«, czego
skutkiem by³a m.in. trudna sytuacja duszpasterska p³ockich ewangelików po
wojnie. Na KUL przygotowano sesjê “O wspólnocie Sto³u Pañskiego. Eucha-
rystia – jednoczy czy dzieli?”, dyskutuj¹c m.in. o interkomunii. Ks. dr Dariusz
Chwastek, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie, wyjaœni³,
¿e Koœcio³y tradycji luterañskiej rozpoznaj¹ w katolickiej Eucharystii Ucztê
Pana i s¹ sk³onne do porzucenia dawnych potêpieñ doktrynalnych. -Euchary-
stia i ³¹czy, i dzieli. I lepiej niech dobrze dzieli, ni¿ pochopnie, powierzchow-
nie ³¹czy – odpowiedzia³ ks. Piotr Nikolski z prawos³awnej diecezji wroc³aw-
sko-szczeciñskiej. Doda³, ¿e dla prawos³awnego pojêcie interkomunii jest nie-
zrozumia³e, bo oznacza³aby jednoœæ tam, gdzie jednoœci nie ma.

 Od polskiego zwyczaju – powitania chlebem i sol¹ – w ponad 170 krajach
œwiata rozpoczê³y siê 4 marca nabo¿eñstwa z okazji Œwiatowego Dnia Modli-
twy, najwiêkszej ekumenicznej inicjatywy œwieckich, której celem jest pojed-
nanie miêdzy chrzeœcijanami i pokój. W tym roku program nabo¿eñstw zosta³
opracowany przez polskie chrzeœcijanki, has³em Dnia by³y s³owa z Mt 5,6:
„Niech nasza œwiat³oœæ œwieci”. Centralne nabo¿eñstwo w naszym kraju od-
by³o siê w ewangelicko-augsburskim koœciele Œw. Trójcy. Nabo¿eñstwo pro-
wadzi³y przedstawicielki 7 Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekume-
nicznej oraz Koœcio³a katolickiego i greckokatolickiego, które od ponad roku
opracowywa³y program spotkania dla ca³ego œwiata. Osi¹ nabo¿eñstwa by³o
dzielenie siê S³owem, chlebem i œwiat³em. Tradycyjnie centrum liturgii stano-
wi³y czytania fragmentów Pisma œw., którym towarzyszy³o kazanie wyg³oszo-
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ne przez Korneliê Pilch z Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego oraz modlitwy
i pieœni. W czasie nabo¿eñstwa pastor dr Helga Hiller z Niemiec przybli¿y³a
blisko 120-letni¹ historiê i ideê Œwiatowego Dnia Modlitwy. Jak podkreœli³a
celem inicjatorek Dnia Modlitwy by³o pokonanie podzia³ów, równie¿ miêdzy
Koœcio³ami i wyznaniami. Z kolei Inge-Lise Lollike z Danii podkreœli³a, ¿e
uczestniczki Œwiatowych Dni Modlitwy nie ograniczaj¹ siê do okolicznoœcio-
wego spotkania raz w roku, lecz kontaktuj¹ siê ze sob¹ w ramach lokalnych
grup i przede wszystkim wspomagaj¹ siê modlitw¹. Przewodnicz¹c¹ zespo³u
opracowuj¹cego tegoroczny Dzieñ Modlitwy by³a Ma³gorzata Platajs, dyrek-
tor Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

 Na potrzebê zajmowania wspólnego stanowiska w wa¿nych sprawach spo-
³ecznych wskazywali cz³onkowie Komisji ds. Dialogu pomiêdzy Konferencj¹
Episkopatu Polski a Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹. Jej obradom 7 marca w War-
szawie wspó³przewodniczyli: abp Alfons Nossol z Opola, zaœ ze strony PRE
jej prezes abp Jeremiasz. Komunikat z obrad wskazuje na po¿a³owania godny
wzrost korupcji i ró¿nego rodzaju nadu¿yæ w sektorze politycznym, ekonomicz-
nymi spo³ecznym. Zwraca te¿ uwagê na obowi¹zek wspó³pracy Koœcio³ów w
dzia³aniu na rzecz s³u¿by „dobru wspólnemu”, jakim jest solidarne œwiadec-
two o ¿yciu opartym na wartoœciach wyp³ywaj¹cych z Ewangelii. Uczestnicy
spotkania dostrzegli równie¿ potrzebê zajmowania wspólnego stanowiska w
wa¿nych sprawach spo³ecznych, jak np. w odniesieniu do inicjatywy legaliza-
cji zwi¹zków osób tej samej p³ci. Podczas spotkania dyskutowano tak¿e nad
duszpastersk¹ instrukcj¹ dotycz¹c¹ ma³¿eñstw mieszanych. Przedmiotem do-
g³êbnej dyskusji sta³a siê wersja robocza dokumentu przygotowanego w opar-
ciu o materia³ w³oski posiadaj¹cy ju¿ rekognicjê papiesk¹. Prace kontynuowa-
ne bêd¹ na jesiennym spotkaniu Komisji, po otrzymaniu dalszych szczegó³o-
wych uwag i propozycji ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej – g³osi
komunikat.

Dnia 17 marca zmar³ w Felicjanowie, prze¿ywszy 88 lat, abp Józef M. Rafael
Wojciechowski, zwierzchnik Koœcio³a Katolickiego Mariawitów w RP, pe³ni¹-
cy tê funkcjê przez 55 lat. W uroczystoœciach pogrzebowych 20 marca uczest-
niczy³a delegacja z Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów.

 W dniu 13 maja odby³o siê uroczyste poœwiêcenie nowej siedziby Towarzy-
stwa Biblijnego w Polsce. Po prawie szeœædziesiêciu latach pracy w siedzibie
przy ul. Nowy Œwiat 40 i niemal pó³rocznej dzia³alnoœci w tymczasowej sie-
dzibie, nowa ksiêgarnia Towarzystwa otworzy³a swoje podwoje przy ul. Mar-
sza³kowskiej 15. Na uroczystoœci obecnych by³o oko³o osiemdziesiêciu osób.
W imieniu pracowników Towarzystwa goœci powita³a dyrektor Ma³gorzata
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Platajs, która podkreœli³a modlitewny i dziêkczynny charakter spotkania. Wy-
razi³a te¿ radoœæ, ¿e w wielkim dziele rozpowszechniania S³owa Bo¿ego pra-
cownikom Towarzystwa Biblijnego w Polsce towarzyszy na co dzieñ tak wie-
lu ludzi: przede wszystkim modlitwami i dobrymi myœlami, jak równie¿ dzie-
l¹c siê wiedz¹ i œrodkami materialnymi, a tak¿e g³osz¹c, rozpowszechniaj¹c i
upowszechniaj¹c Pismo Œwiête. Do zebranych przemówi³ te¿ przewodnicz¹cy
Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce, ks. bp Zdzis³aw
Tranda, który m. in. podziêkowa³ w³adzom warszawskiej Gminy Centrum za
przychylnoœæ i udostêpnienie lokalu, a pracownikom Towarzystwa za ich
wielk¹ dodatkow¹ pracê, zwi¹zan¹ z przeprowadzkami i urz¹dzeniem nowej
siedziby, ale przede wszystkim za radoœæ z nowych wyzwañ i za niezachwian¹
nadziejê, ¿e to, co robi¹, nie jest daremne w Panu. S³owa Ewangelii wed³ug
œw. Mateusza 13,1-9 i 24,35 odœpiewa³ ks. mitrat Miko³aj Lenczewski, przed-
stawiciel Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego w Komitecie
Krajowym Towarzystwa Biblijnego. Nastêpnie now¹ siedzibê Towarzystwa
poœwiêcono na chwa³ê Bo¿¹ i po¿ytek ludzi, prosz¹c o b³ogos³awieñstwo dla
tych, którzy bêd¹ tam przychodziæ, jak i dla tych, którzy bêd¹ tam pracowaæ.
Aktu poœwiêcenia dokonali: ks. archimandryta dr Paisjusz (Parafia œw. Jana
Klimaka na Woli, Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), ks. prob.
Adam Pilch (Parafia Wniebowst¹pienia Pañskiego, Koœció³ Ewangelicko-Au-
gsburski), ks. sup. Zbigniew Kamiñski (Parafia Dobrego Pasterza, Koœció³
Ewangelicko-Metodystyczny) oraz ks. dr Bronis³aw Piasecki (Parafia Naj-
œwiêtszego Zbawiciela, Koœció³ Rzymskokatolicki). Na zakoñczenie uroczy-
stoœci krótk¹ modlitwê odmówi³ i b³ogos³awieñstwa zgromadzonym udzieli³
ks. bp Z. Tranda.

 W niedzielê 22 maja parafia luterañska w Skoczowie prze¿ywa³a uroczy-
stoœæ 140. rocznicy poœwiêcenia koœcio³a Ap. Piotra i Paw³a. Wprowadze-
niem do parafialnego œwiêta by³a ekumeniczna modlitwa, która odby³a siê
przed rozpoczêciem uroczystoœci w skoczowskim koœciele. Zorganizowano
j¹ z okazji 10. rocznicy pobytu w Skoczowie papie¿a Jana Paw³a II, który
wówczas odwiedzi³ te¿ tamtejszy koœció³ ewangelicki. Przed rozpoczêciem
mszy na skoczowskiej Kaplicówce, miejscu uroczystoœci papieskich sprzed
10 laty, do koœcio³a ewangelickiego przybyli rzymskokatoliccy duchowni,
aby wzi¹æ udzia³ w ekumenicznej modlitwie. Wœród goœci z Koœcio³a Rzym-
skokatolickiego znajdowa³ siê abp Stanis³aw Dziwisz, kardyna³ Crescenzo
Sepe, prefekt Kongregacji ds. ewangelizacji narodów, bp Tadeusz Rakoczy,
ks. dziekan Alojzy Zuber i inni. Ewangelickich duchownych reprezentowa³
bp Pawe³ Anweiler, bp Tadeusz Szurman, ks. prezes Jan Gross, ks. pro-
boszcz Adam Pod¿orski i inni. Spotkanie rozpoczê³o siê wspóln¹ pieœni¹
„Pod Tw¹ obronê”. Zebrani w œwi¹tyni us³yszeli nastêpnie przemówienia
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bp. P. Anweilera i bp. T. Rakoczego. Po pieœni skoczowskiego chóru
i wspólnej modlitwie Ojcze Nasz ekumeniczne nabo¿eñstwo modlitewne za-
koñczone zosta³o pieœni¹ „Bo¿e, coœ Polskê”.

 Sytuacja Armii Zbawienia na œwiecie jest niezwykle dobra – stwierdzi³
w swoim dorocznym wyst¹pieniu jej genera³, John Larsson. Jego zdaniem
wp³ywy salwacjonistów znacznie siê powiêkszaj¹. Szczególnie widaæ to na te-
rytorium Europy Wschodniej, a zw³aszcza w Polsce. Polska jest ostatnim kra-
jem, w którym Armia Zbawienia rozpoczê³a swoja misjê. John Larsson po-
wiedzia³, ¿e ka¿dego tygodnia na spotkanie przychodzi 100 Polaków. Jeœli sy-
tuacja siê utrzyma i Armia zapuœci w naszym kraju korzenie, liczba pañstw, w
których organizacja prowadzi swoj¹ misjê, wzroœnie do 110. W wyst¹pieniu
wyg³oszonym w miêdzynarodowej siedzibie Armii Zbawienia w Londynie, jej
genera³ podkreœli³, ¿e Europa sta³a siê nowym terytorium misyjnym. Doda³, ¿e
tak¿e Afryka pozostaje przed salwacjonistami otwarta. Larsson by³ pod wra-
¿eniem spontanicznego „zasiewu”, jakiego salwacjoniœci dokonuj¹ w krajach
Czarnego Kontynentu. Stwierdzi³, ¿e Ogólnoafrykañski Kongres zbierze siê
nied³ugo w Zimbabwe, kraju, którego wiceprezydent nale¿y do Armii. – Bóg
odnawia Armiê Zbawienia – skonkludowa³ genera³.

20. rocznicê powstania obchodzi³ “Przegl¹d Prawos³awny”. W 1985 r. by³ kil-
kustronicowym dodatkiem do “Tygodnika Polskiego”, wydawanym przez In-
stytut Prasy i Wydawnictw „Novum”. Teraz ukazuje siê jako ogólnopolski
miesiêcznik w nak³adzie piêciu tysiêcy egzemplarzy. Jego twórc¹ i redakto-
rem naczelnym jest pose³ Eugeniusz Czykwin.

Podpisanie przez biskupów rzymskokatolickich z Polski i greckokatolickich
z Ukrainy listu o przebaczeniu i pojednaniu zakoñczy³o 332. zebranie ple-
narne Episkopatu w Warszawie (17 i 18 czerwca). W dokumencie, pod któ-
rym podpisy z³o¿yli kard. Józef Glemp i kard. Lubomyr Huzar, zwierzchnik
Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego, czytamy: Wznieœmy siê ponad
polityczne pogl¹dy i historyczne zasz³oœci, ponad nasze koœcielne obrz¹dki,
nawet ponad nasz¹ narodowoœæ – ukraiñsk¹ i polsk¹. Pamiêtajmy przede
wszystkim, ¿e jesteœmy dzieæmi Boga. Zwróæmy siê do naszego Ojca: „Prze-
bacz nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom”. Aby nasza
modlitwa by³a ze wszech miar owocna, powiedzmy wobec siebie s³owa:
„Przebaczamy i prosimy i przebaczenie” – wszak maj¹ ju¿ swoj¹ histo-
ryczn¹ moc w dziele pojednania narodów (por. List Biskupów Polskich i Bi-
skupów Niemieckich, Rzym 1965). Niech ten akt przebaczenia i pojednania
dokona siê przed Obliczem Boga w Trójcy Jedynego i Bogurodzicy w miej-
scach œwiêtych dla naszych wiernych: „na Jasnej Górze i w Zarwanyci,
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w Warszawie i we Lwowie”. Niech nasza wspólna modlitwa bêdzie modlitw¹
czystych serc, modlitw¹ ludzi dobrej woli. W tym duchu udzielamy pasterskie-
go b³ogos³awieñstwa. W niedzielê, 19 czerwca list zosta³ odczytany na pl. Pi³-
sudskiego w Warszawie, 26 czerwca – we Lwowie i w sanktuarium w Zarwa-
nyci k. Tarnopola.

Opracowa³: Karol Karski
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