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SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

DZIEWI¥TE ZGROMADZENIE OGÓLNE
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW
Porto Alegre, Brazylia, 14 – 23 lutego 2006
PRZEBIEG OBRAD
Temat i uczestnicy
IX Zgromadzenie Ogólne, które odby³o siê w Porto Alegre (Brazylia)
w dniach 14-23 lutego 2006 r., jako temat g³ówny obra³o: „Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹
przemieñ œwiat”. 691 delegatów reprezentowa³o 348 Koœcio³ów cz³onkowskich.
Wraz z obserwatorami z innych Koœcio³ów, organizacji i ruchów, a tak¿e organizatorami ró¿nych wystaw, pokazów muzycznych, przedstawicielami prasy i goœæmi – wszystkich uczestników by³o ponad 4000. Obrady toczy³y siê w murach
uniwersytetu katolickiego. By³o to pierwsze spotkanie tego gremium na kontynencie po³udniowoamerykañskim.
Du¿¹ rolê podczas obrad odegra³y tzw. mutirão1 , które da³y sposobnoœæ do
œwiêtowania, prezentacji i dyskusji na aktualne tematy.
Urozmaicone codzienne ¿ycie kultowe by³o uzupe³niane przez nabo¿eñstwa
niedzielne w parafiach protestanckich, katolickich i prawos³awnych.

Zmiany w konstytucji i statucie
W pierwszym tygodniu obrad delegaci przyjêli zrewidowane teksty konstytucji
i statutu ŒRK, przewiduj¹ce nowe kryteria cz³onkostwa oraz podejmowanie decyzji nie w demokratycznym g³osowaniu, lecz w wyniku dochodzenia do konsensu.
1
W jêzyku miejscowej ludnoœci s³owo to oznacza „miejsce spotkañ”, „mo¿liwoœæ pracy wspólnotowej
dla realizacji wspólnego celu”.
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Zmiany te wynik³y z powa¿nych zastrze¿eñ, zg³aszanych przez prawos³awne Koœcio³y cz³onkowskie pod adresem dotychczasowych procedur podejmowania decyzji, ich celem jest œciœlejsze zwi¹zanie z ŒRK Koœcio³ów wywodz¹cych siê
z ró¿nych kultur i tradycji.

Zagadnienie jednoœci
W 1998 roku Komisja Wiara i Ustrój Koœcio³a przed³o¿y³a eklezjologiczny
dokument studyjny pt. „Istota i przeznaczenie Koœcio³a. Krok na drodze do
wspólnego stanowiska”2 . Tekst przedstawia³ nie tylko ró¿nice w pojmowaniu
Koœcio³a przez ró¿ne tradycje konfesyjne, lecz wymienia³ te¿ konwergencje, prosz¹c Koœcio³y o zajêcie wobec nich stanowiska w nadziei, ¿e – podobnie jak by³o
to w przypadku dokumentu z Limy z 1982 roku w sprawie Chrztu, Eucharystii i
pos³ugiwania duchownego3 – mo¿liwe bêdzie sformu³owanie wspólnego stanowiska. Poniewa¿ reakcja na ten dokument by³a niewielka, postanowiono opracowaæ nowy krótszy tekst eklezjologiczny, który przed³o¿ono Zgromadzeniu Ogólnemu do uchwalenia. Chodzi tu o dokument pt. „Powo³ani, aby byæ jednym Koœcio³em. Zaproszenie do Koœcio³ów o odnowienie zobowi¹zania w sprawie
poszukiwania jednoœci i pog³êbienie ich dialogu”4 .
W przyjêtym tekœcie wzywa siê Koœcio³y cz³onkowskie do priorytetowego
traktowania jednoœci, katolickoœci, chrztu i modlitwy. Delegaci zaapelowali o
podjêcie nowych wysi³ków na rzecz widzialnej jednoœci Koœcio³a, która umo¿liwi
ruchowi ekumenicznemu przekazanie œwiatu ”jednolitego, przepe³nionego bogactwem ³aski duchowego orêdzia wiary chrzeœcijañskiej”. Zwrócili siê do Koœcio³ów cz³onkowskich, aby w okresie do nastêpnego Zgromadzenia Ogólnego ustosunkowa³y siê do dziesiêciu pytañ zamieszczonych w koñcowej partii tekstu, nawi¹zuj¹cych do nigdy nie schodz¹cych z porz¹dku obrad tematów, takich jak
Wieczerza Pañska, formy duchowoœci i solidarnoœci miêdzy Koœcio³ami.
Uchwalony dokument spotka³ siê z krytyk¹ wielu ekspertów. Zarzuca siê mu,
¿e stanowi regres w porównaniu z dokumentem studyjnym dotycz¹cym istoty
Koœcio³a i wczeœniejszymi wypowiedziami ŒRK na temat koinonii (wspólnoty).
Katalog pytañ, zamieszczony w koñcowej partii dokumentu, zosta³ oceniony jako
przyk³ad „absolutnej bezradnoœci”. W kontekœcie tym wymienia siê szczególnie
nastêpuj¹ce pytania: „W jakiej mierze poszczególny Koœció³ mo¿e rozpoznaæ
wierny wyraz wiary apostolskiej w swoim w³asnym ¿yciu, modlitwie i œwiadecThe Nature and Purpose of the Church. A Stage on the Way to a Common Statement, Geneva 1998.
Por. Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne. Dokument z Limy – tekst i komentarze,
W. Hryniewicz, S.J. Koza (red.), Lublin 1989, s. 17-63.
4
Polski przek³ad zamieszczamy w bie¿¹cym zeszycie „Studiów”.
2
3
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twie oraz w ¿yciu innych Koœcio³ów? Gdzie poszczególny Koœció³ znajduje
wiernoœæ wobec Chrystusa w wierze i ¿yciu innych Koœcio³ów? /.../ Z jakich powodów niektórzy uwa¿aj¹ za konieczne, inni za dopuszczalne a jeszcze inni za
niemo¿liwe uczestnictwo w Wieczerzy Pañskiej z cz³onkami innych Koœcio³ów?
W jaki sposób by³oby mo¿liwe uznanie przez poszczególny Koœció³ uregulowanych pos³ugiwañ innych Koœcio³ów?”
W pytaniach tych dostrzega siê du¿¹ dozê dyletantyzmu. Znany ekumenista
prof. Reinhard Frieling stwierdza: „Jak gdyby dialog ekumeniczny dopiero teraz
siê zaczyna³! /.../ W Porto Alegre wzglêdnie ju¿ w komisji przygotowawczej nast¹pi³ powrót do ‘eklezjologii porównawczej’, któr¹ zarzucono ju¿ w jakiejœ mierze podczas Pierwszej Œwiatowej Konferencji do Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a
w Lozannie w 1927 roku poprzez wspólne wypowiedzi na temat Koœcio³a, sakramentów i pos³ugiwania duchownego. Z trudem mo¿na tu dostrzec postêp poznawczy lub zdecydowan¹ wolê osi¹gniêcia wiêkszej jednoœci lub wspólnoty”5 .

Wspó³praca z Koœcio³em Rzymskokatolickim
Koœció³ Rzymskokatolicki by³ reprezentowany przez 19 obserwatorów. Papie¿
Benedykt XVI w przes³aniu do uczestników obrad, które odczyta³ kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, powiedzia³: „Po 40
latach owocnej wspó³pracy chcemy kontynuowaæ tê obiecuj¹c¹, pe³n¹ nadziei drogê, wzmagaj¹c wysi³ki, by osi¹gn¹æ jednoœæ chrzeœcijan w g³oszeniu Ewangelii”6 .
Zgromadzenie Ogólne przyjê³o z uznaniem Ósmy Raport Wspólnej Grupy
Roboczej i wysoko oceni³o 40 lat wspó³pracy pomiêdzy ŒRK a KRK7 . Jednoczeœnie wypowiedzia³o siê za kontynuowaniem dzia³alnoœci WGR w przysz³oœci.
Zwróci³o siê te¿ do WGR, a¿eby wspólnie z Komisj¹ Wiara i Ustrój w³¹czy³a do
programu dzia³añ konkretne kroki, zmierzaj¹ce do spe³nienia marzeñ, jakie
w swoim raporcie opisa³ Przewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego8 : wspólne obchody Œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego, wzajemne uznanie chrztu przez
wszystkie Koœcio³y przy uwzglêdnieniu faktu, ¿e niektóre z nich wprawdzie nie
praktykuj¹ sakramentu chrztu wod¹, lecz maj¹ udzia³ w duchowym doœwiadcze-

R. Frieling, Der Ökumenische Rat zwischen Bewegung und Institution. Hoffnungen und Sorgen bei der
Vollversammlung in Porto Alegre, „MD – Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim“
2006 nr 2, s. 24.
6
KAI nr 8 z 26 lutego 2006.
7
Raport i towarzysz¹ce mu studia na temat eklezjologicznych i ekumenicznych implikacji wspólnego
chrztu, istoty i celu dialogu ekumenicznego oraz udzia³u Koœcio³a Rzymskokatolickiego w krajowych i
regionalnych Radach Koœcio³ów zamieszczamy w bie¿¹cym zeszycie „Studiów”.
8
Por. Raport Przewodnicz¹cego Komitetu Naczelnego, nr 31. Tekst ten zamieszczamy w bie¿¹cym
zeszycie „Studiów”.
5
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niu ¿ycia w Chrystusie, i zwo³anie wspólnego zgromadzenia ekumenicznego,
a tak¿e poszukiwanie mo¿liwoœci pog³êbienia podstawy teologicznej wszelkiej
pracy ekumenicznej.

Wspó³praca z zielonoœwi¹tkowcami i innymi grupami
W wytycznych programowych Zgromadzenie Ogólne opowiedzia³o siê za zintensyfikowaniem wspó³pracy z Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi. Przyjêto raport
z rozmów prowadzonych w latach 2000-2005 przez Wspóln¹ Grupê Doradcz¹
ŒRK i Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych9 . Grupa ta bêdzie dalej pracowaæ, aczkolwiek reprezentanci Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych wyraŸnie podkreœlali, ¿e
przemawiaj¹ tylko jako osoby prywatne, gdy¿ ze wzglêdów strukturalnych nie
mog¹ wypowiadaæ siê w imieniu swoich Koœcio³ów. Jednak kilka Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych z Ameryki £aciñskiej nale¿y ju¿ od d³u¿szego czasu do ŒRK.
Delegaci stwierdzili te¿ zgodnie, ¿e zachodzi potrzeba rozwoju kontaktów
z innymi grupami koœcielnymi, prowadz¹ca do „polepszonej wspó³pracy i zintegrowania poselstwa” wszystkich si³ ekumenicznych.
Udzielono te¿ poparcia propozycji sekretarza generalnego, aby przysz³e zgromadzenia ogólne ŒRK by³y zwo³ywane wspólnie z innymi œwiatowymi wspólnotami chrzeœcijañskimi. Na zakoñczenie obrad Kobia stwierdzi³: gdyby uda³o siê
w przeci¹gu najbli¿szych dziesiêciu lat zorganizowaæ œwiatowe zgromadzenie
chrzeœcijañskie, to by³by to „rewolucyjny krok”10 . Delegaci wypowiedzieli siê
z aprobat¹ za podjêciem przygotowañ do wspólnego Zgromadzenia Ogólnego
ŒRK i œwiatowych wspólnot chrzeœcijañskich, takich jak Œwiatowa Federacja Luterañska i Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych.

Przezwyciê¿anie przemocy
Obrady zbieg³y siê z po³ow¹ Dekady Przezwyciê¿ania Przemocy, og³oszon¹
przez ŒRK w 2001 roku. Fakt ten uczczono nocnym marszem z pochodniami
w centrum Porto Alegre, podczas którego poinformowano, ¿e w roku 2006 szczególn¹ uwagê zwróci siê na wszelkie akty przemocy w Ameryce £aciñskiej. Zgromadzeniu Ogólnemu przed³o¿ono te¿ „Apel o nowe zobowi¹zanie Koœcio³ów
w sprawie pokoju i pojednania”. Poza tym zainicjowano szeroki proces konsultacji w sprawie opracowania deklaracji ekumenicznej na temat „sprawiedliwego

9
10

12

Obszerne fragmenty zamieszczamy w bie¿¹cym zeszycie “Studiów”.
Por. zamieszczony w tym zeszycie „Studiów” Raport Sekretarza Generalnego, nr 92.
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pokoju”. Wreszcie podjêto uchwa³ê, ¿e na zakoñczenie Dekady Przezwyciê¿ania
Przemocy w 2010 roku zorganizowane zostanie miêdzynarodowe ekumeniczne
zgromadzenie pokojowe.
Delegaci ustosunkowali siê ponadto do wielu problemów polityki miêdzynarodowej. Przyjêto rezolucje na temat obowi¹zku ochrony zagro¿onych grup ludnoœci, rozbrojenia atomowego, Ameryki £aciñskiej, prawa dostêpu do wody, reformy ONZ oraz terroryzmu, jego zwalczania i praw cz³owieka. Ostatnia z wymienionych rezolucji stwierdza jednoznacznie, ¿e „terror w formie samowolnych
aktów przemocy wobec nieuzbrojonych cywilów, stosowany w celach politycznych lub religijnych, nie mo¿e byæ nigdy usprawiedliwiony pod wzglêdem prawnym, teologicznym lub etycznym”. I dalej: „Akty terroru s¹ przestêpstwem i winny byæ zwalczane z zastosowaniem instrumentów pañstwa prawa”.
Prezentacja plenarna da³a Koœcio³om palestyñskim sposobnoœæ do przedstawienia zarówno swojego cierpienia jak i osobistego zaanga¿owania pokojowego
wspólnie z obywatelami izraelskimi. Przedstawiona analiza historyczna, jakoby
przyczyn¹ konfliktu na Bliskim Wschodzie by³a wy³¹cznie „niesprawiedliwa
okupacja ziem palestyñskich przez Izrael” i „terroryzm pañstwowy” Izraela, mia³a jednak znamiona jednostronnoœci. W ogóle do g³osu nie dosz³o zagadnienie,
jak oceniæ zamachy samobójcze Palestyñczyków oraz zagro¿enie Izraela przez
wypowiedzi nowego rz¹du palestyñskiego. Ramy czasowe uniemo¿liwi³y krytyczne i publiczne omówienie tego problemu11 .

Sprawiedliwoœæ ekonomiczna
Znaczna czêœæ delegatów z krajów tzw. Trzeciego Œwiata zdecydowanie potêpi³a „globalizacjê”, która oznacza dla nich tylko „neoliberalizm”, „niesprawiedliwoœæ ekonomiczn¹”, „hegemonialn¹ w³adzê i imperium” koncernów wielonarodowych i uprzemys³owionych narodów Pó³nocy. Sekretarz generalny ks. Samuel
Kobia stwierdzi³ w swoim raporcie: „Niektóre Koœcio³y sk³aniaj¹ siê do opinii, ¿e
dzisiejsza faza globalizacji ekonomicznej stanowi kontynuacjê 500 lat ucisku
przez kolonializm i nastêpuj¹ce po sobie imperia”12 .
Komisja ŒRK ds. Sprawiedliwoœci, Pokoju i Stworzenia, pod silnym wp³ywem
takiego pojmowania globalizacji, zapocz¹tkowa³a tzw. proces AGAPE i sformu³owa³a w tym celu apel, który przed³o¿ono Zgromadzeniu Ogólnemu: „Alternatywna globalizacja w s³u¿bie ludzi i ziemi – AGAPE. Wezwanie do mi³oœci i
dzia³ania”13 . Konkretyzacj¹ tego apelu jest osiem tzw. samozobowi¹zañ.
R. Frieling, dz. cyt., s. 25.
Por. Raport Sekretarza Generalnego, nr 35.
13
Programmbuch Neunte Vollversammlung Porto Alegre, Genf 2006, s. 130-134.
11

12
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Moderatorem posiedzenia plenarnego poœwiêconego sprawiedliwoœci ekonomicznej by³ przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech – bp
Wolfgang Huber. Równie¿ on potêpi³ „jaskrawe i niegodne cz³owieka ubóstwo i
nierównoœæ” jako skandal i podkreœli³: „W sprawach sprawiedliwoœci ekonomicznej wiara chrzeœcijañska nie jest neutralna /.../ Godnoœæ cz³owieka, prawa
ludzkie i sprawiedliwoœæ spo³eczna to elementarne wartoœci, które dzisiaj i jutro
stanowiæ bêd¹ probierz ekonomicznego dzia³ania”. Zdaniem bpa Hubera, alternatywne mo¿liwoœci dzia³ania wymagaj¹ „u³o¿enia rozs¹dnych relacji pomiêdzy biblijn¹ opcj¹ na rzecz ubogich a kompetentn¹ wiedz¹ ekonomiczn¹”. Wymaga to zró¿nicowanego postrzegania globalizacji, która oferuje tak¿e pozytywne szanse przezwyciê¿enia ubóstwa. Bp Huber postulowa³ w tym kontekœcie
„ekonomiê mi³oœci”, która bierze pod uwagê wszystkie czynniki bêd¹ce przyczyn¹ ubóstwa w œwiecie oraz opracowuje pozytywne szanse dla sprawiedliwej
i socjalnej globalizacji.
W podjêtej uchwale znalaz³o siê zalecenie „kontynuowania procesu AGAPE /
.../ w celu (1) prowadzenia teologicznej refleksji nad tematami, które wynikaj¹ z
oœrodka naszej wiary; (2) przeprowadzenia solidnych analiz politycznych, ekonomicznych i spo³ecznych; (3) utrzymania sta³ego dialogu miêdzy reprezentantami
¿ycia religijnego, ekonomicznego i politycznego”; i (4) wymiany praktycznych
pozytywnych doœwiadczeñ poczynionych przez Koœcio³y”.

Œwiadectwo chrzeœcijañskie i pluralizm religijny
Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego otrzymali dokument dyskusyjny zatytu³owany „Pluralizm religijny a samozrozumienie chrzeœcijañskie”14 , który zosta³
opracowany przez kilka jednostek sztabu ŒRK; nie by³ on jednak odzwierciedleniem oficjalnej opinii Rady. W istocie chodzi tu o znany od dawna w ruchu ekumenicznym problem wystêpowania napiêcia miêdzy wyznawaniem Jezusa Chrystusa jako jedynej drogi zbawczej a akceptacj¹ obecnoœci i aktywnoœci Boga
w ¿yciu ludzi innych tradycji religijnych. Wprawdzie dawny spór na ten temat
miêdzy „chrzeœcijanami opcji ewangelikalnej” i „ekumenistami” utraci³ w du¿ej
mierze swoje pierwotne ostrze, gdy¿ dzisiaj nikt nie chce ju¿ wytyczaæ granic
zbawczemu dzia³aniu Boga, lecz jeszcze nie nadszed³ czas na sformu³owanie
wspólnej ekumenicznej teologii religii.
Anglikañski arcybiskup Canterbury Rowan Williams podczas swojego wyst¹pienia plenarnego podkreœli³: „Wiara chrzeœcijañska nie podnosi w pierwszym
rzêdzie roszczenia, ¿e w przeciwieñstwie do wszystkich konkurentów oferuje je-
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dynie wa¿ny system myœlowy; jej roszczenie sprowadza siê raczej do stwierdzenia, ¿e dziêki Chrystusowi mo¿liwe jest ¿ycie w takiej bliskoœci Boga, ¿e ¿aden
strach lub niepowodzenie nie mo¿e nigdy uchyliæ zaanga¿owania Boga w naszej
sprawie, i ¿e ¿aden konflikt i podzia³ miêdzy ludŸmi nie mo¿e nas sk³oniæ do niekontrolowanych i wzajemnych uchybieñ”. To rozumienie nie wyklucza nikogo:
„Miejsce Jezusa jest otwarte dla wszystkich, którzy chc¹ widzieæ to, co widz¹
chrzeœcijanie i chc¹ zostaæ tym, czym zostaj¹ chrzeœcijanie”.
Uczestnicy wys³uchali pozdrowieñ przedstawicieli innych religii. W reakcji na
akty przemocy w zwi¹zku z opublikowaniem w Danii i innych krajach europejskich karykatur proroka Mahometa, Zgromadzenie Ogólne wypowiedzia³o siê za
potrzeb¹ odpowiedzialnego dzia³ania i dialogu z wyznawcami innych religii.
ŒRK zaleca wszystkim Koœcio³om cz³onkowskim i krajowym radom ekumenicznym „zak³adanie forów dialogu wspólnie z wyznawcami innych religii”.

Nowy kszta³t ruchu ekumenicznego
Podczas VIII Zgromadzenia Ogólnego w Harare (Zimbabwe, 1998) przed³o¿ony
zosta³ wa¿ny tekst zatytu³owany „Ku wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji
Œwiatowej Rady Koœcio³ów”15 , który z ró¿nych powodów nie uzyska³ wówczas
rangi oficjalnego dokumentu. Niemniej jednak kwestie w nim podjête w dalszym
ci¹gu zachowuj¹ swoj¹ aktualnoœæ. Jedn¹ z nich jest pytanie, czy ŒRK jest w dalszym ci¹gu „uprzywilejowanym instrumentem ruchu ekumenicznego”? W Porto
Alegre zebra³a siê wprawdzie powa¿na reprezentacja ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich ze 120 krajów œwiata, ale Koœció³ Rzymskokatolicki (oko³o 60% ogó³u
chrzeœcijañstwa) oraz rosn¹ce Koœcio³y i ruchy zielonoœwi¹tkowo-charyzmatyczne
przede wszystkim z Afryki, Ameryki £aciñskiej i Azji nie nale¿¹ do Rady. Poza
tym ruch ekumeniczny nie jest ju¿ tylko spraw¹ oficjalnych Koœcio³ów, gdy¿ otoczony jest sieci¹ samodzielnych pod wzglêdem organizacyjnym zwi¹zków konfesyjnych i ekumenicznych, dialogów bilateralnych Koœcio³ów ró¿nych tradycji wyznaniowych, jak równie¿ krajowych i kontynentalnych rad ekumenicznych. Ruch
ekumeniczny jest zatem zjawiskiem znacznie szerszym ni¿ instytucja ŒRK.
Wszystkie te realia doprowadzi³y do debat na temat „nowego kszta³tu (reconfiguration) ruchu ekumenicznego”. W ŒRK refleksja wokó³ tego zagadnienia idzie
w dwóch kierunkach. Z jednej strony proponuje siê dla ca³ego chrzeœcijañstwa
globalne forum ekumeniczne, w którym winny te¿ uczestniczyæ Koœcio³y nie nale¿¹ce do ŒRK oraz inne organizacje ekumeniczne16 . Z drugiej strony w pe³ni
Polski przek³ad: „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2000 nr 1, s. 83-107.
Por. Globalne Forum Chrzeœcijañskie – streszczenie raportu na Dziewi¹te Zgromadzenie Ogólne –
tekst zamieszczamy w bie¿¹cym zeszycie „Studiów”.
15
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akceptuje siê rozwój ostatnich dziesiêcioleci, który sprawi³, i¿ dialogi bilateralne
miêdzy poszczególnymi Koœcio³ami i rodzinami koœcielnymi, jak równie¿ krajowe i kontynentalne rady ekumeniczne odgrywaj¹ coraz wiêksz¹ rolê w d¹¿eniach
do jednoœci. Wiele inicjatyw ekumenicznych podejmowanych przez te gremia
przynosi lepsze skutki ni¿ globalne dzia³ania ŒRK.

Priorytety przysz³ej pracy
W zwi¹zku z szybkimi zmianami, dokonuj¹cymi siê w Koœciele i spo³eczeñstwie, oraz pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ finansow¹ postanowiono pracê ŒRK ograniczyæ do kilku kluczowych tematów oraz nadaæ jej bardziej klarowny profil. Ujêto
to w s³owach: „Robiæ mniej, ale lepiej”. Delegaci domagali siê solidniejszej bazy
teologicznej dla wszystkich aspektów pracy. Poza tym zwrócili uwagê, ¿e ogólne
planowanie i strategia informacyjna s¹ konieczne, o ile pragnie siê zwiêkszyæ zaanga¿owanie Koœcio³ów cz³onkowskich.
Odnoœnie do przysz³ej dzia³alnoœci sformu³owano cztery priorytety:
1) jednoœæ, duchowoœæ i misja;
2) edukacja ekumeniczna (zw³aszcza m³odych ludzi);
3) sprawiedliwoœæ globalna;
4) wiarygodny g³os w ¿yciu publicznym i œwiadectwo prorockie w œwiecie.
Zgromadzenie Ogólne potwierdzi³o, ¿e ŒRK powinno wzmocniæ sw¹ pracê
nad alternatywami wobec ekonomicznej globalizacji na bazie teologicznej refleksji i krytycznej analizy oraz informowaæ o tym opiniê publiczn¹.

Nowe w³adze
Delegaci wybrali 8-osobowe Prezydium i 150-osobowy Komitet Naczelny,
który w okresie miêdzy zgromadzeniami ogólnymi jest najwy¿szym gremium
decyzyjnym ŒRK. W nowym Komitecie Naczelnym s¹ 63 kobiety i 22 reprezentantów m³odzie¿y. Na jego czele stan¹³ zwierzchnik Koœcio³a EwangelickoLuterañskiego Brazylii – ks. dr Walter Altmann (ur. 1944). Jego zastêpcami zostali: metropolita Gennadios z Sassimy (Patriarchat ekumeniczny Konstantynopola) i pastor dr Margaretha M. Hendriks-Ririmasse (Koœció³ protestancki
Moluków, Indonezja).
Tradycyjnym zwyczajem wyniki obrad podsumowano w Pos³aniu17 , bêd¹cym
zaproszeniem Koœcio³ów i œwiata do wspólnej modlitwy o przemianê.
17
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„Zgromadzenie Ogólne potwierdzi³o ¿ywotnoœæ ruchu ekumenicznego i zaanga¿owanie Koœcio³ów na rzecz ekumenicznej wizji i celu jednoœci” – powiedzia³
na zakoñczenie obrad sekretarz generalny.

Delegacja polska
Z Polski w obradach wziêli udzia³: z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a
Prawos³awnego: abp Jeremiasz, ks. Pawe³ Stefanowski i Anna Siegieñ, z Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów: bp W³odzimierz Jaworski i Bartosz £uczak,
z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego: bp Janusz Jagucki. Ks. Pawe³ Stefanowski zosta³ ponownie wybrany w sk³ad Komitetu Naczelnego.
Karol Karski
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RAPORT PRZEWODNICZ¥CEGO
KOMITETU NACZELNEGO
1. Zgromadzenia Ogólne s¹ wa¿nymi etapami w naszej ekumenicznej podró¿y.
Wspólne modlitwy i medytacje, przemówienia i prezentacje, dyskusje i podejmowane
uchwa³y tworz¹ w³aœciwe ramy umo¿liwiaj¹ce ocenê ekumenicznego œwiadectwa
Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ustalenie przysz³ych priorytetów i wyznaczenie nowego
kursu. Ponadto Zgromadzenia Ogólne daj¹ niepowtarzaln¹ okazjê do pog³êbienia naszej wspólnoty „na drodze” do widzialnej jednoœci Koœcio³a. Dziewi¹te Zgromadzenie Ogólne odbywa siê w momencie dziejów œwiata, w którym wartoœci ulegaj¹ obni¿eniu, perspektywy przysz³oœci s¹ niepewne a nadzieje zm¹cone, w momencie, w
którym jest coraz wiêcej niesprawiedliwoœci i szanse na pokój zdaj¹ siê byæ coraz
mniej osi¹galne, w momencie, w którym przemoc i niepewnoœæ zaczyna dominowaæ
coraz bardziej we wszystkich dziedzinach ¿ycia ludzkiego.

Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ œwiat
2. W tym przez niepokoje zdominowanym œwiecie zwracamy siê do Boga modl¹c siê: Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ œwiat. Jest to proœba wyp³ywaj¹ca z naszych z³amanych serc; znak nadziei, który wyrasta poœród niepewnoœci ¿ycia
ludzkiego; prawdziwe œwiadectwo naszej wiary, które sk³adamy poœród wszelkich
napiêæ i obaw w œwiecie.
3. £aska (w jêzyku hebrajskim q’en, w greckim – charis) jest wewnêtrznym
j¹drem Bo¿ego objawienia. Pojêcie „³aska” ma w Biblii wiele ró¿nych wymiarów
i implikacji. £aska oznacza dobro, mi³osierdzie, mi³oœæ, wspó³czucie, dar i piêkno, które objawiaj¹ siê jako „ró¿norodna ³aska Boga” (1 P 4,10) i Jego „dowody
³aski” (Iz 63, 7-9). Listy œwiêtego Paw³a okreœlane s¹ s³usznie jako podstawa teologii ³aski. Biblia przypisuje ³asce nastêpuj¹ce zasadnicze cechy: a) jest ona Bo¿ym darem pe³ni ¿ycia („Ja przyszed³em, aby [owce] mia³y ¿ycie, i to w obfitoœci” – J 10, 10); stanowi te¿ ona szczególn¹ jakoœæ ¿ycia – ¿ycia prze¿ywanego w
pos³uszeñstwie wobec Boga; b) ³aska jest konkretnym wyrazem Bo¿ej mi³oœci (2

18

RAPORT PRZEWODNICZ¥CEGO KOMITETU NACZELNEGO

Kor 12, 7-10), która wzmacnia cz³owieka nawet w jego s³aboœci (2 Kor 12,10);
c) ³aska jest przekszta³caj¹c¹ si³¹ Boga, która przywraca podobieñstwo Bo¿e
cz³owieka; d) jako charakterystyczna cecha Boga ³aska nale¿y zarówno do Jego
transcendencji jak i immanencji. Bóg nam udzieli³ i podarowa³ swoj¹ ³askê; przyby³ do nas „pe³en ³aski” i „zamieszka³ wœród nas”(J 1, 14-16); e) ³aska jest Bo¿ym zwyciêstwem nad grzechem (Rz 5, 21). Zbawienie ludzkoœci i stworzenia
jest rezultatem Bo¿ej inkarnacji w Chrystusie (Rz 3, 24); f) ³aska jest Bo¿ym darem sprawiedliwoœci i pokoju, wyrazem Jego zmi³owania, Jego mi³oœci do ludzkoœci i przestrzegania przymierza; g) ³aska Boga jest Jego pojednaniem z ludzkoœci¹ w Chrystusie (2 Kor 5, 17-21). Pojednanie jest uœwiêceniem i przemian¹
ludzkoœci i stworzenia, która staje siê rzeczywistoœci¹ przez Bo¿¹ kenosis w
Chrystusie (Kol 1, 19-20); h) Bo¿¹ ³ask¹ jest zejœcie na ziemiê królestwa niebieskiego, objawi³o siê ono przez Chrystusa. Królestwo Bo¿e jest panowaniem ³aski;
i) ³aska wesz³a w miejsce prawa. Jest ona wolnym darem Boga (Rz 3, 24), który
jest zapewniony wszystkim bez ró¿nicy. Mimo to Bóg preferuje ludzi uciskanych
i marginalizowanych (Mt 5, 1-12).
4. Biblijna koncepcja ³aski odcisnê³a swoje piêtno na teologii i duchowoœci
prawos³awnej. Na uwagê zas³uguj¹ przy tym nastêpuj¹ce aspekty:
a) £aska zmierza do odnowy i przemiany ca³ej ludzkoœci i stworzenia; jest
ona nowym stworzeniem. £aska jako nowe stworzenie zaczyna siê od „mikrokosmosu”, tzn. od ludzi i wspólnoty ludzkiej. Ludzkoœæ i stworzenie s¹ ze sob¹
zwi¹zane. B³ogos³awienie elementów stworzenia (wody, owoców, ziemi itd.) w
Koœcio³ach prawos³awnych wskazuje na ca³kowitoœæ i œwiêtoœæ stworzenia.
b) Bo¿y akt przemiany sta³ siê rzeczywistoœci¹ w wydarzeniu Chrystusowym.
Jego przemieniaj¹ca obecnoœæ wœród nas jest nieustann¹ rzeczywistoœci¹; jest ona
zarówno wydarzeniem jak i procesem, egzystencjalnym i eschatologicznym. W
mocy Ducha Œwiêtego ³aska Bo¿a staje siê w Eucharystii i przez Eucharystiê
¿yw¹ i ¿yciodajn¹ rzeczywistoœci¹.
c) Przeobra¿aj¹ce dzia³anie Boga ma charakter trynitarny; obejmuje ono mi³oœæ Boga Ojca, ³askê naszego Pana Jezusa Chrystusa i spo³ecznoœæ Ducha Œwiêtego. £aska jest wszechogarniaj¹cym dzia³aniem Boga; przenika ona wszystkie
wymiary i obszary stworzonego porz¹dku, co w teologii prawos³awnej jest nazywane kosmicznym oddzia³ywaniem ³aski Bo¿ej. £aska jest wszechobecn¹ i
wszechmocn¹ moc¹ Boga; przeobra¿a wszystkie aspekty ¿ycia ludzkiego. Przychodzi do nas przez sakramenty chrztu, Eucharystii i ordynacji.
d) £aska Bo¿a umo¿liwia nam wszystkim stanie siê jednym cia³em; jest ona
Ÿród³em naszej jednoœci w Chrystusie i wiêzi¹ jednoœci pomiêdzy nami. Przez
moc Ducha Œwiêtego ³aska Bo¿a, mimo wszelkich podzia³ów w œwiecie, umacnia, wspiera i chroni stale nasz¹ jednoœæ jak równie¿ integralnoœæ i ci¹g³oœæ Koœcio³a oraz prowadzi do eschatonu, drugiego przyjœcia Chrystusa w chwale.
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e) £aska Bo¿a stwarza wspólnotê miêdzy cz³owiekiem a Bogiem. Cz³owiek
zosta³ stworzony nie tylko przez Boga, lecz tak¿e dla Boga. Jest on Bo¿ym
wspó³pracownikiem (1 Kor 3, 9) i w³odarzem Jego stworzenia. Odpowiedzialnoœæ
cz³owieka za stworzenie i jego obowi¹zek rozliczania siê z tego przed Bogiem
dochodz¹ do g³osu we wspólnocie miêdzy cz³owiekiem i Bogiem, która osi¹ga
swój punkt kulminacyjny w theosis.
f) Przyj¹æ ³askê Bo¿¹ oznacza dzieliæ siê ni¹ w ewangelizacji i diakonii. Jest
to „liturgia po liturgii”. Dawanie odpowiedzi na Bo¿¹ ³askê z wdziêcznoœci¹
i pos³uszeñstwem wiary jest rzecz¹ kosztown¹; wymaga to kenosis, martyria
w ¿yciu, nie wy³¹czaj¹c nawet œmierci.
5. W historii ludzkoœci podejmowano wielkie wysi³ki na rzecz przemiany
œwiata. Wszystkie próby polityczne, religijne, ekonomiczne, ideologiczne i technologiczne koñczy³y siê niepowodzeniem. Globalizacja z jej nowym systemem
wartoœci, nowymi paradygmatami i ogromnymi si³ami wp³ywu stanowi dalsz¹
próbê przemiany œwiata. Jako chrzeœcijanie wierzymy, ¿e tylko Bo¿a ³aska mo¿e
wzmocniæ, odnowiæ i przemieniæ ludzkoœæ i stworzenie. Na tym Zgromadzeniu
Ogólnym bêdziemy siê modliæ „Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ œwiat” i zastanawiaæ siê, jakie znaczenie ma ten temat dla ruchu ekumenicznego i szczególnie dla
ekumenicznego œwiadectwa Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Modlitwa ta jest krzykiem ubogich o sprawiedliwoœæ; krzykiem chorych o uzdrowienie; krzykiem
zmarginalizowanych o wyzwolenie; krzykiem ludzkoœci i stworzenia o pojednanie. Umocniony ³ask¹ Ducha Œwiêtego (Mk 13, 11; J 16, 13) Koœció³ jako wspólnota przeobra¿ona i przeobra¿aj¹ca jest wezwany byæ œwiadkiem Chrystusa a¿ po
krañce ziemi, a¿ wszystkie rzeczy zostan¹ pojednane w Chrystusie i ca³e stworzenie przemieni siê w „nowe niebo i now¹ ziemiê” (Ap 21, 1).

Kontekst latynoamerykañski
6. Jest to pierwsze Zgromadzenie Ogólne ŒRK, które odbywa siê w Ameryce
£aciñskiej. Jestem pewny, ¿e nadzieje i zmagania tego kontynentu o sprawiedliwoœæ i godnoœæ wywr¹ silny wp³yw na nasze obrady i uchwa³y.
7. Spo³eczeñstwa latynoamerykañskie cierpi¹ tak¿e dzisiaj jeszcze z powodu
kolonialnej przesz³oœci. Kraje europejskie, przede wszystkim Hiszpania i Portugalia, narzuci³y miejscowym narodom swoje systemy spo³eczno-polityczne i wartoœci kulturalne, niszcz¹c w ten sposób miejscowe kultury i religie. Tyrania i represyjna kultura kolonizatorów pozostawi³y w spo³eczeñstwach latynoamerykañskich g³êbokie rany. Ubóstwo, dyskryminacja i zale¿noœæ od zagranicy trwa³y
nadal po przejœciu z epoki kolonialnej do niepodleg³oœci.
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8. Chocia¿ miêdzy poszczególnymi spo³eczeñstwami latynoamerykañskimi
istnieje wiele ró¿nic, to jednak maj¹ one tak¿e wiele wspólnego. Wiêkszoœæ
z nich przez ca³y wiek XX cierpia³a z powodu niepokojów politycznych, ekonomicznych i spo³ecznych. W po³owie lat siedemdziesi¹tych wieloma krajami latynoamerykañskimi rz¹dzi³y re¿imy wojskowe, które gwa³ci³y prawa ludzkie, przeœladowa³y i mordowa³y przywódców politycznych i spo³ecznych oraz delegalizowa³y organizacje polityczne. W latach osiemdziesi¹tych wiêkszoœæ rz¹dów tego
regionu przejê³a strategie gospodarcze, których inspiracj¹ lub podstaw¹ by³y neoliberalne zasady i doktryny. W ostatnich dziesiêciu latach wiêkszoœæ krajów regionu prze¿y³a trudne kryzysy ekonomiczne i polityczne, które prowadzi³y w
efekcie do spo³ecznych niepokojów i protestów. Przez ca³y ten czas ludzie w
Ameryce £aciñskiej walczyli o przetrwanie, godnoœæ i prawa ludzkie. Globalizacja mia³a dramatyczne skutki dla politycznego, spo³ecznego i kulturalnego ¿ycia
spo³eczeñstw tego regionu. Z powodu niej ludzie w Ameryce £aciñskiej utracili
kontrolê nad bogactwami naturalnymi i polityk¹ gospodarcz¹ swoich krajów oraz
powiêkszy³a siê przepaœæ miêdzy bogatymi i biednymi. W ostatnim czasie wiele
krajów wybra³o rz¹dy, których strategie rozwojowe koliduj¹ z polityk¹ instytucji
miêdzynarodowych (IWF, Bank Œwiatowy itd.).
9. Wiele Koœcio³ów œledzi te zmiany, tendencje i wyzwania z wielk¹ uwag¹.
Wierz¹, ¿e ich rola duszpasterska i prorocka polega na aktywnym anga¿owaniu
siê w odbudowê kraju. Ich praktyczne zaanga¿owanie pomog³o Koœcio³om zrozumieæ Bo¿¹ misjê w nowym kontekœcie i w nowy sposób. Wiara nale¿y w sposób
istotny do codziennego ¿ycia ludzi w Ameryce £aciñskiej. Duchowoœæ, zapa³
ewangelizacyjny i zaanga¿owanie ekumeniczne odgrywaj¹ w Koœcio³ach wa¿n¹
rolê. Wzrost Koœcio³ów nie-zinstytucjonalizowanych i ruchów charyzmatycznych
jest znacz¹c¹ cech¹ chrzeœcijañstwa w Ameryce £aciñskiej.
10. Temat Zgromadzenia Ogólnego w obecnym momencie historii tego kontynentu ma szczególne znaczenie. Przez obrady plenarne poœwiêcone Ameryce
£aciñskiej jak równie¿ przez nabo¿eñstwa w lokalnych wspólnotach i codzienne
kontakty z miejscowymi Koœcio³ami i ludŸmi bêdziemy mieæ okazjê dowiedzieæ
siê czegoœ wiêcej o tym kontynencie w ogóle i o Brazylii w szczególnoœci.

Faza prze³omów i przetrwania
11. Ostatnie siedem lat stanowi¹ fazê niepewnoœci i skomplikowanych przemian w historii œwiata. Raport Od Harare do Porto Alegre (1998-2006) mówi
o najwa¿niejszych przemianach i najistotniejszych aspektach œwiadectwa Rady
w tym okresie czasu. Daje on przegl¹d pracy, jak¹ ŒRK wykona³a pomiêdzy
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Ósmym i Dziewi¹tym Zgromadzeniem Ogólnym, a tak¿e informuje o poczynionych przez ni¹ doœwiadczeniach. W za³¹czniku do raportu znajdziemy tak¿e sprawozdanie dotycz¹ce Oceny programu przed Zgromadzeniem Ogólnym, które
podejmuje krytyczn¹, obszern¹ i obiektywn¹ ocenê pracy Rady w jej ró¿nych
aspektach i formach ekspresji.
12. Gdy spogl¹damy na znajduj¹cy siê za nami odcinek czasu, to mo¿emy
s³usznie zadaæ sobie pytanie, jak dalece uda³o siê osi¹gn¹æ postêp w realizacji
naszych celów ekumenicznych. Nie jest bynajmniej ³atwo daæ pe³ne i wyczerpuj¹ce sprawozdanie na temat drogi, jak¹ kroczy³a wspólnie nasza wspólnota. Jednym z pojêæ, którego u¿ywano czêsto w ostatnich latach do opisu ¿ycia i pracy
Rady, jest „kryzys”. Prze¿yliœmy ró¿nego rodzaju kryzysy. Byliœmy konfrontowani z niesamowitymi napiêciami i kontynuowaliœmy œwiadectwo Rady w sytuacji
ogromnego nacisku. Kryzysy mog¹ inspirowaæ do wielkich dokonañ i prowadziæ
do urzeczywistnienia wielkich celów. Czy¿ inkarnacja Chrystusa nie by³a rezultatem kryzysu? Czy utworzenie ŒRK nie daje siê wyjaœniæ kryzysem? W ten lub
inny sposób Rada bêdzie zawsze konfrontowana z kryzysem. Jesteœmy wezwani
do dania na te kryzysy odpowiedzi, która jest zakorzeniona w naszej wierze i naszej nadziei i oferuje wizjê przysz³oœci.
13. Ostatnie siedem lat w ¿yciu Rady by³y czasem prze³omów, lecz równie¿
przetrwania. Rada odczu³a silne oddzia³ywanie globalnych przemian. Mimo negatywnych nastêpstw tych przemian, zatroskanych nastrojów w sztabie wspó³pracowników, wynikaj¹cych z wyraŸnego spadku przychodów i niezbêdnych redukcji programowych i personalnych, i mimo ró¿norodnych problemów, zwi¹zanych
z relacjami pomiêdzy Rad¹ a Koœcio³ami cz³onkowskimi, Rada zrealizowa³a w
du¿ej mierze zalecenia i priorytety programowe sformu³owane w Harare. Refleksja i dzia³alnoœæ Rady koncentrowa³y siê w pierwszym rzêdzie na czterech kwestiach; by³y to: „byæ Koœcio³em”, „s³u¿yæ ¿yciu”, „s³u¿ba pojednania” oraz
„wspólne œwiadectwo i wspólna s³u¿ba poœród globalizacji”. Ograniczenia finansowe, programy dostosowawcze i zmiany personalne na funkcjach kierowniczych
nie umniejszy³y œwiadectwa Rady. Z tego powodu nie ucierpia³a tak¿e moralnoœæ
i zaanga¿owanie wspó³pracowników ŒRK. Sztab, pod kierownictwem Komitetu
Naczelnego i Wykonawczego, wspomagany przez komitety programowe i komisje, kontynuowa³ z powodzeniem swoj¹ pracê i y tego powodu zas³uguje na nasz
g³êboki szacunek.
14. Zgromadzenie Ogólne jest w pierwszym rzêdzie dla Rady sposobnoœci¹
do przedstawienia bilansu dokonañ przez ukazanie osi¹gniêæ, niepowodzeñ i b³êdów. Stanowi te¿ okazjê do uzyskania pe³niejszego i bardziej realistycznego obrazu ruchu ekumenicznego, do s³u¿enia któremu jest powo³ana ŒRK. W gruncie
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rzeczy bêdziemy mogli spogl¹daæ z wiêksz¹ ufnoœci¹ i jaœniejsz¹ wizj¹ w przysz³oœæ, gdy podejmiemy powa¿n¹ próbê przeanalizowania sytuacji panuj¹cej w
ekumenii, przedstawienia zarysowuj¹cych siê realiów i problemów oraz wyraŸnego poznania nowych ekumenicznych form ekspresji i wyzwañ. W ostatnim
dziesiêcioleciu ruch ekumeniczny wspó³uczestniczy³ w wa¿nych przemianach,
które ze swoimi daleko id¹cymi konsekwencjami bêd¹ mieæ niew¹tpliwie decyduj¹ce znaczenie dla przysz³ego kierunku ekumenii. Chcia³bym swoje obserwacje
skupiæ na trzech obszarach; s¹ to: eklezjologia, dialog miêdzyreligijny oraz
nowe formy organizacji lub kszta³tu ruchu ekumenicznego.

O Koœció³ z drugiej strony murów koœcielnych
15. Centraln¹ trosk¹ ruchu ekumenicznego jest „bycie Koœcio³em”. Ruch ekumeniczny bêdzie stale przypomina³ Koœcio³om, ¿e w kontekœcie zmieniaj¹cych
siê czasów i okolicznoœci musz¹ byæ stale wierne temu, co wi¹¿e siê z ich bytem
i powo³aniem. W moim raporcie na Zgromadzeniu Ogólnym w Harare postawi³em pytanie: „Jakiego chcemy Koœcio³a w XXI stuleciu? Koœcio³a, który skupia
siê na sprawach narodowych lub etnicznych, zajêtego wy³¹cznie w³asnym trwaniem; czy Koœcio³a misyjnego, który otwiera siê na œwiat i gotów jest stawiæ czo³o jego wyzwaniom?”1 . W swoich programach, relacjach i dzia³aniach Rada zajmowa³a siê w dalszym ci¹gu t¹ centraln¹ kwesti¹, podobnie jak nasze Koœcio³y
cz³onkowskie, które we w³asnym œrodowisku zmaga³y siê ze znalezieniem odpowiedzi na to pytanie.
16. Koœcio³y chrzeœcijañstwa tradycyjnego przechodz¹ proces starzenia siê i
zmniejszania liczby wiernych. Z drugiej strony rozwija siê chrzeœcijañstwo wyposa¿one w nowe oblicza i formy ekspresji. Tworzenie wspólnot transkonfesyjnych,
organizacji parakoœcielnych i struktur mega-koœcielnych ca³kiem zmieni³o krajobraz chrzeœcijañski. Równie¿ wewn¹trz Koœcio³ów dokonuj¹ siê wa¿ne zmiany:
zinstytucjonalizowany Koœció³ traci w spo³eczeñstwie wiele z zakresu swej si³y i
wp³ywu; w wielu Koœcio³ach dochodzi do napiêæ i podzia³ów w kwestiach etycznych, spo³ecznych i pastoralnych i przez to do zamieszania i wyobcowania; roœnie przepaœæ miêdzy „przynale¿noœci¹” (belonging) a „wiar¹” (believing); w masmediach s³yszy siê coraz bardziej, ¿e Koœció³ utraci³ orientacjê, ¿e jest spolaryzowany, ¿e milczy. Wielu ludzi, zw³aszcza ludzi m³odych, zdaje siê byæ
rozczarowanych instytucjonalnym Koœcio³em, gdy¿ maj¹ wra¿enie, i¿ nie jest on
zdolny do dania odpowiedzi na wyzwania i problemy dzisiejszej epoki. Poszu1
Gemeinsam auf dem Weg. Offizieller Bericht der Achten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der
Kirchen, K. Wilkens (red.), Frankfurt am Main 1999, s. 121.
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kuj¹ Koœcio³a, który mo¿e zaspokoiæ têsknotê za duchowoœci¹, Koœcio³a, który
mo¿e spe³niæ ich potrzeby duszpasterskie, Koœcio³a, który mo¿e daæ odpowiedŸ
na ich pytania.
17. Te nowe tendencje s¹ dla Koœcio³ów wyzwaniem do przekroczenia w³asnych granic instytucjonalnych, transcendowania tradycyjnych form ekspresji i
zainteresowania siê ludŸmi ¿yj¹cymi na p³aszczyŸnie lokalnej. Przez ca³e stulecia
mury lub granice dogmatyczne, etyczne, teologiczne, etniczne i konfesyjne by³y
warstw¹ ochronn¹ dla naszych Koœcio³ów. Zastanawiam siê, czy te mury mog¹
chroniæ tak¿e w przysz³oœci Koœcio³y w œwiecie, w którym interakcja i wzajemne
przenikanie sta³y siê integraln¹ czêœci¹ sk³adow¹ ¿ycia ludzkiego. Koœció³ jest
poddany wszelkim nie daj¹cym siê przewidzieæ zmianom i prze³omom spo³ecznym. Niektóre Koœcio³y reagowa³y na to wycofaniem siê do sfery narodowej,
konfesyjnej lub instytucjonalnej, chc¹c przez to uchroniæ swoj¹ specyfikê. Inne
jako reakcjê na zmieniaj¹ce siê otoczenie poszukuj¹ nowych form „bycia Koœcio³em”. Koœció³ nie mo¿e pozostaæ d³u¿ej w zamkniêtej rzeczywistoœci, w swojej
„twierdzy”; musi wejœæ w interakcjê ze swoim otoczeniem. Koœció³ nie mo¿e
zmieniæ œwiata, gdy pozostaje w swojej twierdzy; musi wyjœæ na zewn¹trz.
W nowym kontekœcie œwiatowym „bycie Koœcio³em” stanowi faktycznie wielkie
wyzwanie z konkretnymi implikacjami:
a) Oznacza to pojmowanie Koœcio³a z perspektywy jego istoty jako rzeczywistoœci misyjnej a nie jako skostnia³ej instytucji. Koœció³ postêpuje zgodnie ze
swoj¹ prawdziw¹ istot¹ i eksponuje swoje pe³ne znaczenie wówczas, gdy jest
Koœcio³em misyjnym, tzn. gdy udziela siê na zewn¹trz. Koœció³ jest pos³any do
œwiata w celu poznania i wype³nienia w nim woli Boga mimo panuj¹cych w nim
z³o¿onych i ambiwalentnych warunków.
b) Oznacza to, ¿e Koœció³ przerasta sam siebie, zwraca siê ku ubogim i wykluczonym, dzieli ich troski i problemy, identyfikuje siê z ich cierpieniem i zaspokaja ich potrzeby. Koœció³ traci swoj¹ wiarygodnoœæ, gdy nie udaje mu siê wejœæ w
relacjê z ludŸmi z ³awek koœcielnych. Musi staæ siê „Koœcio³em dla innych”, Koœcio³em, który umacnia wykluczonych i uzdalnia ich do dzia³añ.
c) Oznacza to, ¿e Koœció³ staje siê wspólnot¹ wszystkich i dla wszystkich –
wspólnot¹, w której ludzie ze wszystkich obszarów spo³eczeñstwa spotykaj¹
siê, dziel¹ ze sob¹ swe ¿ycie i wspólnie podejmuj¹ decyzje, w której wys³uchuje siê g³osu kobiet, wspiera m³odych ludzi i spe³nia oczekiwania ludzi niepe³nosprawnych; wspólnot¹, w której faktycznie zostaj¹ usuniête wszelkie formy
dyskryminacji.
d) Oznacza to, ¿e Koœció³ podejmuje takie tematy, jak bioetyka, biotechnologia, ludzka seksualnoœæ i inne kwestie etyczno-moralne. Debata ekumeniczna
nauczy³a nas, ¿e bycie Koœcio³em i jednoœæ koœcielna s¹ œciœle zwi¹zane z
kwestiami etycznymi. Koœcio³y w relacjach wewn¹trz- i miêdzykoœcielnych nie
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mog¹ ju¿ d³u¿ej ignorowaæ tych tematów. Musz¹ one na p³aszczyŸnie duszpasterskiej poszukaæ wspólnej bazy i przy tym uwzglêdniæ specyficzne aspekty
kontekstu. Takie zaanga¿owanie pomo¿e Koœcio³om w du¿ej mierze unikn¹æ
napiêæ i podzia³ów.
e) Oznacza to, ¿e Koœció³ przynosi rozdartej ludzkoœci i stworzeniu uzdrowienie i pojednanie. Jako wspólnota przemieniona przez Boga, która jest przedsmakiem i znakiem Królestwa Bo¿ego, Koœció³ zosta³ przez Chrystusa pos³any do
œwiata, aby przemieniæ go w mocy Ducha Œwiêtego. Misj¹ Koœcio³a jest sprawowanie odpowiedzialnej pieczy nad stworzeniem.
f) Oznacza to, ¿e Koœció³ poznaje na nowo centralne znaczenie jednoœci. Koœció³ podzielony nie mo¿e z³o¿yæ wiarygodnego œwiadectwa w rozdartym œwiecie; nie mo¿e wyst¹piæ przeciw mocom globalizacji, które wywo³uj¹ tendencje
rozk³adu i utraty orientacji, nie mo¿e te¿ podj¹æ odpowiedzialnego dialogu ze
œwiatem. Przemawianie jednym g³osem i przyjmowanie wspólnie prorockiego
powo³ania Koœcio³a, to w rzeczywistoœci istotne warunki „bycia Koœcio³em” w
spolaryzowanym œwiecie.
18. Koœcio³y ¿yj¹ dzisiaj w kontekstach, które przyjmuj¹ ca³kiem nowe formy
i domagaj¹ siê od nich ponownego zbadania i poszerzenia ich teologicznej refleksji; rozwijaj¹ siê nowe formy pracy misyjnej, które wymagaj¹ od Koœcio³ów wyjœcia poza tradycyjne wyobra¿enia w sprawie ewangelizacji i diakonii; powstaj¹
nowe formy „bycia chrzeœcijaninem”, które przypominaj¹ Koœcio³om o koniecznoœci zmiany koncepcji i metod chrzeœcijañskiego nauczania. Jest jasne, ¿e skoncentrowany na sobie, introwertyczny Koœció³ nie mo¿e przetrwaæ w spo³eczeñstwach, które przechodz¹ radykaln¹ przemianê. Tylko Koœció³, który wyzwala siê
z niewoli, któr¹ sam wybra³, Koœció³, który znajduje siê w kreatywnym dialogu
ze swoim otoczeniem, Koœció³, który odwa¿nie stawia czo³o problemom swojej
epoki, Koœció³, który egzystuje z ludŸmi i dla ludzi, mo¿e staæ siê ¿ywym Ÿród³em wyzwalaj¹cej, przemieniaj¹cej i uzdrawiaj¹cej ³aski Bo¿ej. Nie chcê staæ siê
przez to rzecznikiem bezkrytycznej otwartoœci Koœcio³a wobec œwiata, lecz dynamicznego i zdecydowanego odejœcia od egocentryzmu ku dialogicznej interakcji,
od koncentracji na sprawach w³asnej egzystencji ku pracy misyjnej, od zaanga¿owania re-aktywnego ku pro-aktywnemu, od samoobrony ku troszczeniu siê o innych. W przypadku „bycia Koœcio³em” chodzi o eklezjologiê Koœcio³a; oznacza
to powrót do prawdziwych korzeni katolickoœci, œwiêtoœci, apostolskoœci i jednoœci Koœcio³a. W przypadku „bycia Koœcio³em” chodzi o misjê Koœcio³a; oznacza
to zdefiniowanie na nowo i wyartyku³owanie esse Koœcio³a jako rzeczywistoœci
misyjnej. W przypadku „bycia Koœcio³em” chodzi te¿ o ekumeniczne zaanga¿owanie Koœcio³a; oznacza to sk³onienie Koœcio³a i pomaganie mu stawaæ siê skutecznym i wiarygodnym instrumentem Bo¿ej przemiany w zmieniaj¹cym siê
œwiecie. „Bycie Koœcio³em” musi stale pozostawaæ j¹drem ruchu ekumenicznego.
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Samozrozumienie w spo³eczeñstwach pluralistycznych
19. „Bycie Koœcio³em” odbywa siê w konkretnym kontekœcie religijnego pluralizmu. Nasza teologia, nasze tradycje, nasze wartoœci i nasz tryb ¿ycia znajduj¹
siê pod miarodajnym wp³ywem naszego pluralistycznego otoczenia. Koœció³ jest
wezwany do zdefiniowania na nowo swojej to¿samoœci i misyjnego powo³ania
poœród religijnego pluralizmu. Koœció³ ¿y³ zawsze w dialogu ze swoim otoczeniem. Globalizacja sprawi³a, ¿e dialog sta³ siê jeszcze bardziej egzystencjaln¹ potrzeb¹ i jeszcze bardziej niezbêdnym elementem sk³adowym codziennego ¿ycia
Koœcio³a. Dialog jest gotowoœci¹ do prze¿ywania istniej¹cych miêdzy nami ró¿nic w sposób racjonalny i koherentny jako jedna ludzkoœæ w jednym œwiecie.
Dialog jest tak¿e prób¹ wspó³pracy ze sob¹ mimo dziel¹cych nas ró¿nic i istniej¹cych napiêæ. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce refleksje:
a) W kontekœcie religijnego pluralizmu przypada centralne znaczenie chrzeœcijañskiemu samozrozumieniu. Fenomenologiczne za³o¿enia w zagadnieniu to¿samoœci w zglobalizowanym œwiecie i w pluralistycznych spo³eczeñstwach s¹ bez
znaczenia. Nowe otoczenie, w którym ¿yjemy, stawia pod znakiem zapytania ekskluzywistyczne, monologiczne i egocentryczne samozrozumienie i wzywa do samodefinicji opartej siê na dialogu. Chocia¿ nasza to¿samoœæ jest merytorycznie
uwarunkowana nasz¹ wiar¹, to wskutek specyficznego otoczenia, w którym jest
prze¿ywana i definiowana, podlega ka¿dorazowo nowym wyzwaniom i sprawdzianom. Mimo potencjalnych niebezpieczeñstw to interaktywne postrzeganie
chrzeœcijañskiej to¿samoœci wzbogaca i poszerza nie tylko nasze samozrozumienie, lecz tak¿e oddzia³uje na sposób organizowania przez nas naszej chrzeœcijañskiej pracy formacyjnej i edukacyjnej.
b) Taka koncepcja samozrozumienia chrzeœcijañskiego pomaga nam tak¿e dojrzeæ we w³aœciwej perspektywie „innoœæ” innego, który nie jest ju¿ obcym, lecz
naszym s¹siadem. Globalizacja przemieni³a dialog z obcymi w dialog z s¹siadami. Jako wyraz zainteresowania i respektu dialog z naszymi s¹siadami stanowi
rozstrzygaj¹cy wymiar naszej nauki biblijnej. Poznaæ „innego” oznacza poznaæ
na nowo samego siebie. Ale nasze rozumienie „innego” winno byæ zawsze wystawione na próbê przez samozrozumienie „innego”. Nasze postrzeganie „innego”
ma te¿ centralne znaczenie dla misyjnego samozrozumienia i misyjnego kszta³tu
Koœcio³a. Misyjn¹ pracê Koœcio³ów nie nale¿y widzieæ jako reakcjê „przeciw”
obcym, lecz jako pro-aktywn¹ wspó³pracê „z” naszym s¹siadem. Z tego powodu
jest rzecz¹ konieczn¹, byœmy zajêli siê intensywnie znaczeniem i implikacjami
Missio Dei w kontekœcie religijnego pluralizmu.
c) Postawa chrzeœcijañska wobec pluralizmu religijnego opiera siê zawsze na
konkretnych za³o¿eniach; oparciem dla niej jest nasza wiara w trójjedynego Boga
i nasza wiernoœæ wobec Missio Dei. Musimy przypomnieæ sobie teologiê biblijn¹
i chrystologiê Logosu Starego Koœcio³a, które pomog¹ nam zrozumieæ, ¿e podsta-
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wy naszej wiary musimy widzieæ w szerszej perspektywie. Zgodnie z nauk¹ biblijn¹ Bo¿y dar zbawienia w Chrystusie sta³ siê udzia³em ca³ej ludzkoœci. Podobnie dzia³anie Ducha Œwiêtego wed³ug pneumatologii chrzeœcijañskiej obejmuje
ca³y kosmos; w tajemniczy sposób rozszerza siê ono na wszystkich wyznawców
innych religii. Tote¿ Koœció³ jest wezwany do rozpoznawania oznak „ukrytego”
Chrystusa i obecnoœci Ducha Œwiêtego w innych religiach i w œwiecie oraz do
dawania œwiadectwa o Bo¿ym zbawieniu w Chrystusie.
d) W dialogu miêdzyreligijnym nie mo¿emy relatywizowaæ naszego roszczenia do prawdy. Nasze wyznawanie Chrystusa nie mo¿e jednak wykluczaæ dialogu
i wspó³pracy z innymi religiami. W dialogu ma byæ respektowana to¿samoœæ i
integralnoœæ ka¿dej religii. Chc¹c, ¿eby nasz dialog by³ wiarygodny i oparty na
solidnych podstawach, musimy pog³êbiæ nasze wspólne wartoœci i zaakceptowaæ
nasze ró¿nice. Z jednej strony coraz pilniejsz¹ spraw¹ staje siê potrzeba dialogu
miêdzyreligijnego na tematy wspólnego zainteresowania w oparciu o wspólne
wartoœci. Z drugiej zaœ strony rola religii w spo³eczeñstwie staje siê coraz bardziej ambiwalentna, coraz czêstsze s¹ te¿ oznaki nadu¿ywania jej. Koœcio³y s¹
zak³adnikami tego dylematu. Ta trudna sytuacja czyni dialog miêdzyreligijny
niezbêdn¹ koniecznoœci¹, tote¿ Koœcio³y i ruch ekumeniczny musz¹ traktowaæ go
bardzo powa¿nie.

O relewantn¹ i wiarygodn¹ ekumeniê
20. Weszliœmy w nowy etap historii ruchu ekumenicznego. Krajobraz ekumeniczny podlega szybkim i radykalnym zmianom; tradycyjne instytucje ekumeniczne trac¹ swoj¹ motywacjê i zainteresowanie; wy³aniaj¹ siê nowe ekumeniczne modele i systemy wartoœci; dochodzi do zawierania nowych ekumenicznych
przymierzy i partnerstw; powstaj¹ nowe programy ekumeniczne. Krajobraz ekumeniczny przedstawia siê dzisiaj inaczej ni¿ w przesz³oœci. Chcia³bym w tym
miejscu wskazaæ na niektóre z tych wa¿nych zjawisk:
a) Ekumenia u podstaw. W ostatnim dziesiêcioleciu ekumenia zinstytucjonalizowana zaczê³a popadaæ w obojêtnoœæ a nawet wyobcowanie, a swój zwyciêski
pochód rozpoczê³a ekumenia rozumiana jako ruch ca³ego ludu Bo¿ego. Ekumenia
opuszcza powoli, lecz konsekwentnie w¹skie granice instytucji i nawet oddala siê
od Koœcio³ów. Dla niektórych Koœcio³ów ma ona znaczenie marginalne, podczas
gdy najwiêkszy priorytet przypisuj¹ jej ekumeniczne dzie³a pomocy i grupy akcyjne. Ekumenia u podstaw zyskuje w wielu regionach na sile przyci¹gania.
Wzrasta œwiadomoœæ, ¿e ruch ekumeniczny traci mocno na swojej autentycznoœci
i wiarygodnoœci, gdy nie jest zakorzeniony w ¿yciu ludzi i postrzegany z perspektywy zwyk³ego cz³owieka. Ekumenia nie jest w rzeczywistoœci czymœ, co zosta³o
zaszczepione z zewn¹trz lub ¿e w jej centrum znajduje siê instytucja, która decy-
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duje o jej rozwoju; raczej musi ona wynikaæ z ¿ycia ludzi i przez nich zostaæ
przyjêta. Musi ona oddzia³ywaæ na ludzi we wszystkich obszarach i wymiarach
ich ¿ycia. Jako rezultat ekumenii u podstaw, której oœrodkiem jest cz³owiek, jawi
siê jako mo¿liwy do zrealizowania paradygmat wizja ekumenii, w której centrum
znajduje siê ¿ycie. Taka wizja, która ma wszelkie dane, by wywieœæ ruch ekumeniczny z jego instytucjonalnych form ekspresji, znajduje siê ju¿ na etapie powstawania. Ruch pod nazw¹ „Koœcio³y pomagaj¹ wspólnie” jest konkretnym wyrazem tej wizji.
b) Ekumenia, która dostosowuje siê do zmienionej rzeczywistoœci. Niektórzy
s¹ zdania, ¿e ruch ekumeniczny powoli starzeje siê; dla innych jest on ju¿ zjawiskiem przestarza³ym. Aktualne systemy wartoœci ekumenicznej kultury i ekumenicznych struktur nie daj¹ siê ju¿ zastosowaæ do nowych kontekstów. Poza tym
ekumeniczna agenda jest ju¿ w du¿ej mierze przestarza³a i nie odpowiada wspó³czesnym potrzebom i wymogom. Swoj¹ rolê w konfrontacji z aktualnymi problemami postrzega³ ruch ekumeniczny w pierwszym rzêdzie w analizie i opisie.
Oczekuje siê, ¿e ruch ekumeniczny wyjdzie poza sw¹ tradycyjn¹ rolê, poszukuj¹c
rozwi¹zañ, daj¹c wskazówki i – w miarê potrzeby – podnosz¹c swój prorocki
g³os. Moim zdaniem istnieje te¿ powa¿ny problem instytucji ekumenicznych ze
zdolnoœci¹ reagowania niezw³ocznie i skutecznie na oczekiwania Koœcio³ów i
globalny kryzys. Zinstytucjonalizowana ekumenia jest zajêta w³asnymi problemami i dlatego utraci³a kontakt z realiami, z którymi s¹ konfrontowane Koœcio³y.
Musimy zaj¹æ siê krytycznie t¹ rosn¹c¹ przepaœci¹ pomiêdzy zinstytucjonalizowan¹ ekumeni¹ a Koœcio³ami. W miejsce ekumenii reaktywnej, któr¹ rozwinêliœmy, musimy zbudowaæ ekumeniê wspieraj¹c¹, towarzysz¹c¹ czynnie Koœcio³om
w ich staraniach o odnowê, ekumeniê, która stawia pod znakiem zapytania przestarza³e wzorce i zachêca do kreatywnej refleksji, ekumeniê, która stara siê zast¹piæ tradycyjne style pracy przez metody innowacyjne a konserwatywne za³o¿enia
przez realistyczne sposoby postêpowania.
c) Zabezpieczyæ komplementarnoœæ i integralnoœæ ruchu ekumenicznego.
Coraz wiêcej Koœcio³ów podejmuje bilateralne rozmowy teologiczne (forma relacji ekumenicznych, któr¹ preferuje przede wszystkim Koœció³ rzymskokatolicki
po Soborze Watykañskim II) i bilateraln¹ wspó³pracê ekumeniczn¹. Rezultat jest
taki, ¿e ekumenia multilateralna maleje a ekumenia koncyliarna prze¿ywa stagnacjê. Ruch ekumeniczny rozwija siê w czterech kierunkach; s¹ to: bilateralny dialog teologiczny, bilateralne partnerstwa ekumeniczne, ekumenia zinstytucjonalizowana i ekumenia u podstaw. Ekumenicznym instytucjom i Koœcio³om nie uda³o
siê dotychczas zagwarantowaæ komplementarnoœci tych ró¿nych kierunków. De
facto obserwujemy obecnie w wielu dziedzinach i na ró¿nych p³aszczyznach
¿ycia ekumenicznego nowe oznaki polaryzacji i w wielu instytucjach ekumenicznych nieustanne tendencje likwidacyjne. Decyduj¹ce znaczenie mia³aby koordynacja dzia³añ w odniesieniu do ekumenicznych struktur, inicjatyw lub akcji na

28

RAPORT PRZEWODNICZ¥CEGO KOMITETU NACZELNEGO

p³aszczyŸnie globalnej, regionalnej i krajowej. Jeszcze wa¿niejsze jest jednak
zagwarantowanie jednoœci i integralnoœci ruchu ekumenicznego. Jak to stwierdzono w deklaracji ekumenicznej „Ku wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji
Œwiatowej Rady Koœcio³ów” (CUV), ŒRK, jako zinstytucjonalizowana i najlepiej zorganizowana forma wyra¿ania ruchu ekumenicznego, ma obowi¹zek
uczestniczenia w tym wielkim zadaniu2 . W ostatnim dziesiêcioleciu Rada podjê³a znacz¹ce wysi³ki na rzecz wzmocnienia inkluzywnoœci ruchu ekumenicznego, jednak moim zdaniem w rzeczywistoœci nie uda³o siê nam dobrze i konkretnie ukazaæ jednoœæ i integralnoœæ ruchu ekumenicznego, tak¿e nie w odniesieniu do Koœcio³a rzymskokatolickiego. Jeœli Koœcio³y, jako najwa¿niejsi
rzecznicy i aktorzy ruchu ekumenicznego, nie podejm¹ tego niezwykle wa¿nego zadania, to mo¿e siê zdarzyæ, ¿e organizacje ekumeniczne zostan¹ zdominowane przez ekumenicznych partnerów i praca ekumeniczna Koœcio³ów ograniczy siê do bilateralnych rozmów teologicznych.
d) Ekumenia – czynnikiem jednocz¹cym czy dziel¹cym? W chwili powo³ywania do ¿ycia ruchu ekumenicznego jego nadrzêdnym celem by³o zburzenie
dziel¹cego „muru wrogoœci” (Ef 2, 14) i doprowadzenie Koœcio³ów do widzialnej jednoœci. Wskutek rozwoju wewn¹trz- i miêdzykoœcielnego oraz zmienionych warunków w œwiecie, ruch ekumeniczny sta³ siê jednak miejscem nowych
napiêæ i wyobcowania. Kontrowersje i podzia³y w kwestiach etycznych, politycznych i spo³ecznych powtarzaj¹ siê czêsto tak¿e w ruchu ekumenicznym.
Wiele Koœcio³ów czyni sobie fa³szywy obraz ekumenii: stawiaj¹ znak równoœci
miêdzy ni¹ a si³ami liberalizmu i sekularyzmu oraz obawiaj¹ siê, ¿e zagra¿a ona
nauce moralnej Koœcio³a oraz prowadzi do prozelityzmu i synkretyzmu. ŒRK i
wiele rad regionalnych i krajowych a nawet œwiatowych wspólnot chrzeœcijañskich cierpi z powodu tej fa³szywej oceny. Ta sytuacja wymaga g³êbokiej refleksji, kompleksowego podejœcia i roztropnego postêpowania. Jedyna mo¿liwoœæ, jak¹ maj¹ Koœcio³y i instytucje ekumeniczne, by postêpowaæ adekwatnie
z t¹ z³o¿on¹ sytuacj¹, jest wzajemne wys³uchanie siê i okazywanie zaufania,
rozumienie i respektowanie wra¿liwych punktów i spraw, które s¹ wa¿ne dla
partnera. Ruch ekumeniczny tak¿e w przysz³oœci musi zaoferowaæ Koœcio³om
przestrzeñ, w której bêd¹ mog³y wejœæ z sob¹ w szczery dialog i kreatywn¹ interakcjê, by w ten sposób dojrzeæ wyraŸniej istniej¹ce miêdzy nimi przeciwieñstwa. Musi im tak¿e pomóc w d¹¿eniu do wiêkszej koherencji i konsensu przy
jednoczesnym zapewnieniu ró¿norodnoœci.
e) Tworzenie nowych modeli ekumenicznych. Przez d³ugi czas odpowiedzialnoœæ za sprawy ekumenizmu ponosi³y Koœcio³y i ich hierarchowie; dzisiaj
do tego grona do³¹czaj¹ organizacje ofiarodawców i koœcielne dzie³a pomocy.
Ekumeniczne „bycie” i ekumeniczna „praktyka” przybieraj¹ nowe formy: sieci
2

Ku wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji Œwiatowej Rady Koœcio³ów, SiDE 2000 nr 1 (45), s. 100-102.
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grup nieformalnych zastêpuj¹ instytucje, praca orêdowników zajmuje miejsce
programów; ekumenia oparta na cz³onkostwie traci na znaczeniu, coraz bardziej
liczy siê natomiast ekumenia partnerstwa. Coraz wiêcej Koœcio³ów i krêgów
ekumenicznych traktuje ruch ekumeniczny jako „forum” lub „przestrzeñ” spotkania i wspó³pracy. Te nowe ekumeniczne modele nie tylko wspieraj¹ ekumeniê nieformaln¹, lecz tak¿e spychaj¹ cel widzialnej jednoœci z pola widzenia.
Wierzê wprawdzie, ¿e nie powinniœmy traciæ czasu i energii na podtrzymywanie szcz¹tków coraz bardziej przestarza³ej ekumenii. Ruch ekumeniczny musi
dalej s³u¿yæ œwiêtej sprawie, wobec której jest zobowi¹zany, i nie mo¿e byæ zak³adnikiem skostnia³ych struktur. Jednak wierzê tak¿e, ¿e ka¿da forma ekumenii, której nie przenika wewnêtrzny ogieñ, œwiêty niepokój, nie jest ekumeni¹.
Ekumenia, która jest uprawiana „opieszale”, „dowolnie”, jest przeszkod¹ na naszej dalszej ekumenicznej drodze. Potrzebujemy ekumenicznych modeli, które
nie zadowalaj¹ siê zwyk³¹ kohabitacj¹ Koœcio³ów, lecz bêd¹ zmierzaæ do
wspólnego wzrastania, przechodziæ z samowystarczalnoœci do ¿ycia wspó³zale¿nego, zastêpowaæ œwiadectwo unilateralne multilateralnym. Tak¹ jest prawdziwa droga ekumenii.
f) Kryzys instytucji czy wizji? Ruch ekumeniczny by³ od samego pocz¹tku
konfrontowany kryzysami. Wielu uwa¿a, ¿e kryzys jest immanentnym elementem instytucji. Zgadzam siê z tym pogl¹dem. Moim zdaniem tak¿e wizjê ekumeniczn¹ czeka kryzys. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e problem ten ma do czynienia nie
tyle z sam¹ wizj¹, co raczej ze sposobem, w jaki s¹ postrzegane i realizowane
jej cele i wyzwania. Inni natomiast s¹ przekonani, ¿e deklaracja zasad w sprawie wspólnej wizji i wspólnego rozumienia (CUV) jest ju¿ nieaktualna i ¿e
musimy d¹¿yæ do opracowania nowej wizji dla XXI stulecia. Prawdziwy problem ma moim zdaniem dwa aspekty; z jednej strony instytucje ekumeniczne
zaczê³y traciæ kontakt z wizj¹; z drugiej strony wizja jawi siê jako coœ mglistego i ambiwalentnego. Instytucje ekumeniczne nie mog¹ nas obezw³adniaæ, lecz
nie mo¿emy byæ tak¿e zak³adnikami naszej ekumenicznej wizji. Ruchu ekumenicznego nie mo¿na uto¿samiaæ z jego dzia³alnoœci¹ programow¹; nie mo¿na go
te¿ redukowaæ do dzia³alnoœci orêdowniczej i nieformalnej sieci kontaktów. Instytucja nie mo¿e zastêpowaæ duchowoœci, a dzia³alnoœæ wizji. Jako dar Ducha
Œwiêtego i ruch zorientowany na przysz³oœæ ekumenia transcenduje swoje instytucjonalne ograniczenia i geograficzne formy ekspresji. Ruch ekumeniczny
potrzebuje nowego kszta³tu w zakresie duchowoœci i wizji. Dymensji horyzontalnej ruchu ekumenicznego musi towarzyszyæ dymensja wertykalna, tzn. duchowoœæ, która pozwala ruchowi ekumenicznemu stawaæ siê Ÿród³em odnowy i
przemiany. Poza tym wizji ekumenicznej musz¹ stale towarzyszyæ nowe przemyœlenia i próby nowego zdefiniowania, gdy¿ tylko wtedy zachodzi mo¿liwoœæ
zachowania wiernoœci przes³aniu Ewangelii jak równie¿ adekwatnego reagowania na zmienione warunki.
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21. Te przemiany bêd¹ te¿ w dalszym ci¹gu mieæ wp³yw na ŒRK, tote¿ musimy mieæ odwagê akceptowania nie tylko mocnych stron Rady, lecz tak¿e jej s³aboœci i podatnoœci na zranienie. Musimy posiadaæ pokorê, która umo¿liwia przyznanie siê obok jej powodzeñ tak¿e do b³êdów i deficytów. Triumfalizm przyczyni siê jedynie do stagnacji a pragnienie wziêcia Rady w opiekê mo¿e sprawiæ, ¿e
zostanie jeszcze bardziej odizolowana od ruchu ekumenicznego. ŒRK nie jest organizacj¹, któr¹ wystarczy tylko dobrze zarz¹dzaæ. Jest ona wspólnot¹ modlitwy i
nadziei. Rada jest powo³ana, by staæ siê znakiem, poœrednikiem i instrumentem
wiarygodnej, zaufania godnej i udzielaj¹cej wsparcia ekumenii. Chc¹c osi¹gn¹æ
ten cel musi Rada przebyæ g³êboki proces przemiany i odnowy w zakresie refleksji i organizowania swojej pracy.

Po Zgromadzeniu Ogólnym: Spojrzenie do przodu
22. Zgromadzenie Ogólne jest te¿ jedyn¹ w swoim rodzaju okazj¹ spojrzenia
do przodu i prób¹ zidentyfikowania zarysowuj¹cych siê nowych priorytetów i
najwa¿niejszych problemów, które zadecyduj¹ o agendzie i kursie Rady w przysz³oœci. W okresie po Zgromadzeniu Ogólnym winno nast¹piæ intensywne planowanie strategiczne, stawiaj¹ce sobie za cel opracowanie nowych ram programowych Rady. W ramach tego procesu, który winien siê zacz¹æ na tym Zgromadzeniu Ogólnym, nale¿a³oby wed³ug mojego mocnego przekonania rozwa¿yæ
powa¿nie nastêpuj¹ce punkty:

Budowa wspólnoty – ekumenicznym priorytetem
23. Mimo ustawicznych wysi³ków wype³nienia swojego powo³ania jako
wspólnota Koœcio³ów, ŒRK jest i pozostaje organizacj¹ z siedzib¹ w Genewie.
Bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem Rada w swym charakterze wspólnotowym
jest skonfrontowana z ogromnymi wyzwaniami, które maj¹ ró¿ne przyczyny.
Pierwsz¹ z nich jest wzrastaj¹ca przepaœæ miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi a
Rad¹, drug¹ wzrastaj¹ce wspó³dzia³anie ekumenicznych partnerów w ¿yciu i
œwiadectwie Rady, trzeci¹ coraz wiêksze przechodzenie g³ównego zainteresowania z tworzenia wspólnoty na raczej orêdowniczo zorientowan¹ funkcjê Rady.
a) Dla wielu jednoœæ nie stanowi ju¿ ekumenicznego priorytetu, lecz teologiczny temat, nad którym siê dyskutuje, lub w najlepszym przypadku cel eschatologiczny. De facto Rada powi¹za³a jednoœæ – w ramach nowej ekumenicznej metodyki i strategii – z problematyk¹ etyczn¹, spo³eczn¹ i teologiczno-misyjn¹. Rezultat jest taki, ¿e w du¿ej mierze zosta³a os³abiona centralna rola i pilna potrzeba
jednoœci. Rada musi podkreœlaæ na nowo rozstrzygaj¹ce znaczenie widzialnej jednoœci, uruchamiaj¹c nowe procesy konwergencji i recepcji, i to szczególnie
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w ramach nastêpuj¹cych studiów: „Chrzest, Eucharystia i pos³ugiwanie duchowne”3 , „Wspólnie wyznawaæ jedn¹ wiarê”4 oraz „Istota i misja Koœcio³a”5 . Z drugiej strony Rada musi jednak tak¿e pog³êbiæ teologiczne przekonanie, ¿e d¹¿enie
do jednoœci i zaanga¿owanie na rzecz wspólnego œwiadectwa i s³u¿by w œwiecie
nie wykluczaj¹ siê wzajemnie, lecz raczej wzajemnie siê wzbogacaj¹.
Jakim rodzajem Rady jesteœmy: organizacj¹, która planuje dzia³alnoœæ, opracowuje programy i trudni siê wstawiennictwem lub wspólnot¹, która d¹¿y do widzialnej jednoœci? Powiedzia³bym: jednym i drugim. I nie widzê w tym ¿adnego
dylematu i ¿adnej ambiwalencji. Te dwa aspekty pracy Rady wzajemnie siê warunkuj¹ i umacniaj¹. Poniewa¿ jesteœmy organizacj¹, przeto absolutnie niezbêdne
jest to, ¿e dzia³amy w szerokim kontekœcie wspó³pracy i cz³onkostwa, który obejmuje tak¿e ekumenicznego partnera. Ponadto dla przysz³oœci ruchu ekumenicznego centralne znaczenie ma to, byœmy wspólnie z naszymi ekumenicznymi partnerami pracowali nad rozwiniêciem poczucia wspólnoty i komplementarnoœci.
Rada jest uzale¿niona od wiedzy fachowej i œrodków finansowych ekumenicznych partnerów. Jednak musimy sobie uœwiadomiæ, ¿e tworzenie nowych przymierzy i sieci powi¹zañ oraz rosn¹ca wspó³praca z nimi mo¿e doprowadziæ wczeœniej lub póŸniej do uszczuplenia wspólnotowego charakteru ŒRK. Rada nie
mo¿e siê przekszta³ciæ w globaln¹ organizacjê ekumeniczn¹, która jedynie realizuje, koordynuje i organizuje dzia³alnoœæ programow¹. By³oby to sprzeczne z
prawdziw¹ istot¹ i powo³aniem Rady. ŒRK musi pozostaæ wspólnot¹ Koœcio³ów,
zobowi¹zan¹ do rozliczania siê wobec nich. Potrzebuje jednak wiêcej przestrzeni
dla kreatywnej refleksji i dzia³alnoœci. Jak czytamy w CUV, „pog³êbienie” i „poszerzenie” wspólnoty Rady s¹ z sob¹ nieroz³¹cznie zwi¹zane6 . Tote¿ trzeba na
nowo okreœliæ, potwierdziæ i ukszta³towaæ specyficzny profil Rady jako wspólnoty Koœcio³ów i jej jedyn¹ w swoim rodzaju rolê jako organizacji w obrêbie œwiatowego ruchu ekumenicznego.
c) Niektóre Koœcio³y uwa¿aj¹, ¿e istniej¹ inne mo¿liwoœci w zakresie wi¹¿¹cego wyra¿ania ekumenicznego zaanga¿owania. Tote¿ chc¹ one raczej wspó³pracowaæ ni¿ byæ uczestnikami zrastania siê ze wspólnot¹ Rady i wzajemnego dialogu.
Jak uruchomiæ proces, w trakcie którego Koœcio³y zaczn¹ identyfikowaæ siê coraz
bardziej z Rad¹ i rozwin¹ silniejsze poczucie przynale¿noœci do niej? Rada – to
Koœcio³y cz³onkowskie w ich wspólnym wspieraniu Ewangelii i siebie nawzajem.
Rada musi uwa¿niej wys³uchiwaæ g³osu Koœcio³ów; jej g³ówn¹ trosk¹ musi byæ
3
Komisja „Wiara i Ustrój” Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Chrzest, Eucharystia, Pos³ugiwanie duchowne.
Tekst Dokumentu z Limy (1982), w: W. Hryniewicz, S.J. Koza (red.), Chrzest, Eucharystia, Pos³ugiwanie
duchowne. Dokument z Limy – tekst i komentarze, Lublin 1989, s. 15-63.
4
Gemeinsam den einen Glauben bekennen. Eine ökumenische Auslegung des apostolischen Glaubens,
wie er im Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel (381) bekannt wird, Frankfurt am Main 1991.
5
Wesen und Auftrag der Kirche – Ein Schritt auf dem Weg zu einer gemeinsamen Auffassung, Genf 2005.
6
Por. przypis 2, s. 101.
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pog³êbianie wspólnoty. A Koœcio³y musz¹ traktowaæ powa¿niej swoje cz³onkostwo w Radzie i uznawaæ, ¿e ich przynale¿noœæ do wspólnoty ŒRK ma implikacje
duchowe, ekumeniczne i finansowe. Gdy kiedyœ zapyta³em pewnego przywódcê
koœcielnego, co jego Koœció³ robi dla ŒRK, odpowiedzia³: „Przeprowadzamy
kampanie zbierania ofiar”. Odpowiedzia³em mu na to: „Ale musicie tak¿e przeprowadzaæ kampanie informacyjne i prowadziæ pracê uœwiadamiaj¹c¹”. Faktycznie budowanie wspólnoty prowadzi do kszta³towania œwiadomoœci, wzrostu zaufania i gotowoœci ponoszenia ofiar. Na Zgromadzeniu Ogólnym w Harare Koœcio³y oœwiadczy³y: „Teraz pragniemy zobowi¹zaæ siê do bycia razem i
wzrastania razem na drodze do widzialnej jednoœci”7 . Jesteœmy wezwani, by daæ
naszej wspólnocie now¹ jakoœæ przez: lepsze wype³nianie obowi¹zku rozliczania
siê Rady wobec Koœcio³ów oraz wzmacnianie poczucia przynale¿noœci i odpowiedzialnoœci Koœcio³ów za Radê; poszukiwanie nowych dróg wspólnej refleksji,
akcji i wspó³pracy; znajdowanie nowych dróg wspólnego manifestowania „bycia
Koœcio³em”. Jeœli Rada nie bêdzie dysponowaæ minimaln¹, lecz solidn¹ baz¹
eklezjologiczn¹, wówczas nasza wspólnota bêdzie opieraæ siê zawsze na glinianych nogach i posiadaæ charakter ambiwalentny. Czy¿ nie nadszed³ czas nowej
refleksji nad Deklaracj¹ z Toronto?8

Od zmiany regu³ do zmiany etosu
24. Od zakoñczenia zimnej wojny ŒRK i Koœcio³y prawos³awne zaczê³y
zmierzaæ zasadniczo w ró¿ne strony, kieruj¹c siê innymi d¹¿eniami i priorytetami.
ŒRK nie zrozumia³a ani w ca³oœci ani w³aœciwie oczekiwañ Koœcio³ów prawos³awnych w ich próbie odnalezienia i ponownego odkrycia w³asnej to¿samoœci i
miejsca w spo³eczeñstwie postkomunistycznym; jednoczeœnie Koœcio³y prawos³awne krytykowa³y nadmiernie Radê, id¹c nawet tak daleko, ¿e zaczê³y ignorowaæ fundamentalne osi¹gniêcia ekumeniczne, do których w znacz¹cy sposób
same siê przyczyni³y. Napiêcia i wyobcowanie miêdzy ŒRK a Koœcio³ami prawos³awnymi zosta³y spowodowane czêœciowo stosunkami wewn¹trzprawos³awnymi, zmienionymi realiami w spo³eczeñstwach zamieszka³ych w wiêkszoœci przez
ludnoœæ prawos³awn¹ oraz wewnêtrzn¹ struktur¹ i agend¹ Rady. Po siedmiu latach intensywnej pracy Komisja Nadzwyczajna powo³ana w Harare ustali³a pewne dziedziny, które wymagaj¹ konsekwentnego i powa¿nego przemyœlenia. Zalecenia Komisji zosta³y przyjête przez Komitet Naczelny, tote¿ zagadnienia, które
VIII Zgromadzenie Ogólne ŒRK, Pos³anie, SiDE 1999 nr 1 (43), s. 78.
Komitet Naczelny ŒRK sformu³owa³ w 1950 roku tekst zatytu³owany Koœció³, Koœcio³y i Œwiatowa Rada
Koœcio³ów. Eklezjologiczne znaczenie ŒRK (polski przek³ad: SiDE 1988 nr 4 (24), s. 48-54). Tekst ten, który w
literaturze ekumenicznej sta³ siê znany jako „Deklaracja z Toronto”, ma fundamentalne znaczenie dla
wspólnego rozumienia ŒRK. Sk³ada siê on z dwóch czêœci; czêœæ pierwsza zawiera piêæ negacji, czym nie jest
ŒRK; w czêœci drugiej, w oœmiu wypowiedziach, mamy pozytywne za³o¿enia, na których opiera siê ŒRK.
7
8
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maj¹ do czynienia z konstytucj¹ i statutem ŒRK, znajduj¹ siê w porz¹dku obrad
obecnego Zgromadzenia Ogólnego.
a) Najwa¿niejszym rezultatem pracy Komisji Nadzwyczajnej jest wprowadzenie procedury konsensu podczas g³osowañ. Przejœcie od parlamentarnej procedury g³osowania do systemu dochodzenia do decyzji przez tworzenie konsensu spowoduje gruntown¹ zmianê Rady. Celem modelu konsensu jest nie tylko zmiana
trybu g³osowania, lecz ma on ponadto prowadziæ do wzmocnienia partycypacji,
poczucia odpowiedzialnoœci i przynale¿noœci oraz wspólnoty. Konsens nie musi
oznaczaæ koniecznie jednomyœlnoœci; chodzi raczej o zachowanie wieloœci, respektowanie ró¿nic i jednoczesne przezwyciê¿enie przeciwieñstw i wyobcowania. W tworzeniu konsensu chodzi zatem nie tylko o kwestiê proceduraln¹, lecz o
rzucone nam wyzwanie, byœmy nasze teologiczne intuicje i duchowe doœwiadczenia dzielili ze sob¹ oraz skuteczniej przedstawiali nasze punkty widzenia i d¹¿enia. W ten sposób mo¿emy siê wzajemnie wzmocniæ i wspólnie wypracowaæ postawê Koœcio³a. Pierwotnie model ten tworzono z myœl¹ o wzmocnieniu wspó³dzia³ania Koœcio³ów prawos³awnych. Ale trzeba nañ spojrzeæ szerzej i
przypomnieæ Koœcio³om cz³onkowskim, ¿e – wszystkie razem – tworz¹ wspólnotê i s¹ zatem powo³ane do dyskutowania w duchu otwartoœci i wzajemnego zaufania nad kwestiami i problemami bez szukania przy tym konfrontacji.
b) Czy procedura konsensu i inne zalecenia Komisji Nadzwyczajnej zmieni¹
etos Rady? „Konsultacje prawos³awne”, które organizowaliœmy, „deklaracje prawos³awne”, które wydawaliœmy, i „prawos³awny wk³ad”, który od za³o¿enia
Rady w 1948 roku wnosiliœmy, da³y z pewnoœci¹ pewne efekty, ale nie wnios³y
rzeczywistych zmian do stylu pracy, struktur i metod naznaczonych zachodnim
protestantyzmem. Powodowane to by³o g³ównie tym, ¿e Koœcio³y prawos³awne
nie anga¿owa³y siê uporczywie i konsekwentnie w swoje sprawy, zaœ Koœcio³y
protestanckie podchodzi³y z rezerw¹ i obojêtnoœci¹ do prawos³awnych d¹¿eñ i
prawos³awnego dorobku. Tutaj tkwi prawdziwy problem; tutaj tkwi tak¿e prawdziwe wyzwanie. Komisja Nadzwyczajna zaproponowa³a nowe formy wspó³pracy w kwestiach kontrowersyjnych i dziel¹cych, które pozwalaj¹ oczekiwaæ, ¿e
obecnie bêdzie siê bardziej uwzglêdniaæ opiniê Koœcio³ów prawos³awnych. Mam
nadziejê, ¿e Koœcio³y prawos³awne ze swej strony wykorzystaj¹ tê szansê i ¿e w
sposób bardziej zorganizowany i skuteczny bêd¹ siê udzielaæ we wszystkich dziedzinach i na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia i pracy Rady. Etos Rady nie mo¿e
byæ automatycznie zmieniony przez wyniki Komisji Nadzwyczajnej. Musimy
kierowaæ siê realiami i okazywaæ cierpliwoœæ. Krytyczne pytanie zachowuje jednak swoj¹ aktualnoœæ: Jak Rada mo¿e przejœæ od zmiany regu³ do zmiany etosu?
W tym ¿mudnym i trudnym procesie kluczowa funkcja przypada Koœcio³om
cz³onkowskim.
c) Czy intuicje Komisji Nadzwyczajnej wychodz¹ naprzeciw „prawos³awnym
d¹¿eniom”? Niektóre Koœcio³y prawos³awne nie s¹ w pe³ni zadowolone prac¹
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komisji. Równie¿ niektóre protestanckie Koœcio³y cz³onkowskie Rady wypowiedzia³y zastrze¿enia wobec pewnych aspektów tej pracy. Obok wspólnego ogl¹du
równie¿ w przysz³oœci bêd¹ istnieæ ró¿nice i niejasnoœci. To, co osi¹gnê³a dotychczas Komisja Nadzwyczajna, nie jest koñcem lecz pocz¹tkiem pewnego procesu. Trzeba pracowaæ w dalszym ci¹gu nad tymi zagadnieniami. Dotyczy to
szczególnie kwestii cz³onkostwa, wspólnego nabo¿eñstwa, eklezjologii oraz zagadnieñ spo³ecznych i etycznych. Czasy prawos³awnego „wk³adu” minê³y; nadszed³ czas prawos³awnej integracji w ŒRK. Proces ten trzeba zapocz¹tkowaæ w
Koœcio³ach prawos³awnych przede wszystkim przez programy uœwiadamiaj¹ce
na p³aszczyŸnie lokalnej, które uwra¿liwi¹ ludzi na znaczenie ekumenii w ¿yciu
Koœcio³a. Musi on znaleŸæ konkretny wyraz w aktywnym uczestnictwie przedstawicieli prawos³awia w jednostkach programowych, które w pewnym sensie odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w pracy Rady. Procedura konsensu i zalecenia Komisji
Nadzwyczajnej posuwaj¹ ten proces do przodu. Mam nadziejê, ¿e kryzys miêdzy
ŒRK a Koœcio³ami prawos³awnymi poruszy wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie i
umotywuje je do wzmo¿onego zaanga¿owania ekumenicznego.

Nowy kszta³t: proces odnowy
25. Instytucje ekumeniczne rozwinê³y siê jako reakcja na stary ³ad panuj¹cy w
œwiecie. Nie daj¹ siê one pogodziæ z nowym kontekstem œwiatowym. Aktualny
krajobraz ekumeniczny z jego nowymi tendencjami i realiami mo¿e ju¿ wnet doprowadziæ do zamieszania i utraty orientacji, jeœli nie zostanie krytycznie przeanalizowany i na nowo ukszta³towany. W ostatnim dziesiêcioleciu ŒRK, z pomoc¹ Deklaracji zasad CUV i Komisji Nadzwyczajnej, podjê³a próbê zajêcia siê
pilnymi i wa¿nymi kwestiami, z którymi ruch ekumeniczny jest konfrontowany w
sposób ogólny a Rada w sposób szczególny. Proces zmierzaj¹cy do nadania nowego kszta³tu, podjêty w ostatnim czasie przez Radê, musi zaj¹æ wa¿ne miejsce
w ekumenicznej agendzie. Moim zdaniem trzeba przy tym uwzglêdniæ w odpowiedni sposób nastêpuj¹ce kwestie i czynniki:
a) Koncepcja nowego kszta³tu wywo³uje w ró¿nych regionach inne skojarzenia,
Koœcio³y i partnerzy ekumeniczni wi¹¿¹ z ni¹ ró¿ne wyobra¿enia i oczekiwania.
Wspólne przekonanie wyra¿a siê w tym, ¿e ruch ekumeniczny we wszystkich swoich aspektach i formach ekspresji potrzebuje pe³niejszej i bardziej realistycznej
wspólnej oceny, jak równie¿ restrukturyzacji i nowego ukierunkowania. Tote¿ nowego kszta³tu nie nale¿y rozumieæ jako projektu ŒRK o ograniczonym zasiêgu i
oddzia³ywaniu. Trzeba go postrzegaæ i organizowaæ jako globalne i wspólne przedsiêwziêcie, w którym uczestnicz¹ wszystkie Koœcio³y, ³¹cznie z Koœcio³em rzymskokatolickim, instytucje ekumeniczne, partnerzy i ró¿ni ekumeniczni aktorzy.
b) Nowy kszta³t nie mo¿e siê ograniczyæ do zwyk³ej inwentaryzacji i nowego
uporz¹dkowania ekumenicznej sceny. Jego podstawowym celem musi byæ raczej
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odnowa ¿ycia i œwiadectwa ekumenicznego przez dostosowanie ekumenicznej
kultury do nowych warunków, restrukturyzacjê instytucji ekumenicznych, zrewidowanie programów i relacji, pog³êbienie jakoœci zrastania siê, zharmonizowanie
ró¿nych form aktywnoœci ekumenicznej i poszerzenie ram ekumenicznego partnerstwa. Radzie nie uda³o siê pe³ne zintegrowanie Deklaracji zasad CUV z programem pracy. Chocia¿ deklaracja ta w dalszym ci¹gu wyra¿a wizjê ŒRK i zachowuje swoje znaczenie dla ca³ego ruchu ekumenicznego, to jednak wymaga
nowej interpretacji. CUV i praca Komisji Nadzwyczajnej musz¹ byæ odpowiednio uwzglêdnione w procesie nadawania nowego kszta³tu.
c) Ruch ekumeniczny w swojej rewizji instytucji, agendy i celów, jak równie¿
w swojej refleksji i aktywnoœci potrzebuje integralnej wizji. Dotyczy to tak¿e
jego zmagañ z centralnymi kwestiami i wyzwaniami wspó³czesnego œwiata. W
przypadku tej integralnej wizji, która rezygnuje z inicjatyw unilateralnych i wyizolowanych na korzyœæ dzia³añ interaktywnych i skoordynowanych, chodzi nie
tylko o kwestiê metodyki lub strategii, lecz o rzeczywistoœæ ontologiczn¹, która
nale¿y do esse wiary chrzeœcijañskiej. Taka wizja mo¿e tak¿e zagwarantowaæ
skutecznoœæ chrzeœcijañstwa œwiadectwa.
d) Ruch ekumeniczny znajduje siê obecnie w dylemacie, w stanie wahañ pomiêdzy integracj¹ i dezintegracj¹, partnerstwa i fragmentaryzacji, orêdownictwa i
wspólnoty, bilateralizmu i multilateralizmu. Jako rosn¹cej wspólnocie Koœcio³ów
przypada ŒRK, ze wzglêdu na jej istotê, rola wspieraj¹ca i koordynuj¹ca w œwiatowym ruchu ekumenicznym. To specjalne i uprzywilejowane powo³anie Rady
wymaga bardziej wyrazistego, widzialnego i skutecznego spe³nienia w tej decyduj¹cej fazie ekumenicznych dziejów.
e) Ruch ekumeniczny tkwi w kryzysie wiarygodnoœci i relewancji. Nie wolno
nam reagowaæ na to tylko nowym kszta³tem instytucji. Tym, czego ruch ekumeniczny potrzebuje pilnie u progu XXI stulecia, by móc reagowaæ odpowiedzialnie
i skutecznie na problemy wspó³czesnego œwiata i oczekiwania Koœcio³ów, jest w
gruncie rzeczy aggiornamento, tj. odnowa i przemiana.
f) Koœció³ rzymskokatolicki odnoœnie do fundamentu teologicznego ekumenii
i ekumenicznej wizji wezwa³ do „klarownoœci”. W pe³ni popieram ten apel. Jednym z najcenniejszych wk³adów w proces dochodzenia do nowego kszta³tu móg³by byæ rozwój wspólnej wizji ekumenicznej. Przez wspóln¹ wizjê mam na myœli
daleko id¹c¹ rewizjê i sformu³owanie na nowo ekumenicznych celów, z którymi
mog¹ siê identyfikowaæ wszystkie Koœcio³y, tak¿e Koœció³ rzymskokatolicki i
partnerzy ekumeniczni. Ta wspólna wizja – bez baczenia na ramy instytucjonalne
lub koœcielne – musi okreœlaæ nasze ekumeniczne dzia³ania. Rozwój takiej wizji
przybli¿y³by nam znacz¹co realizacjê ekumenicznych celów. Jeœli siê nam to nie
uda, wówczas musimy liczyæ siê z tym, ze rosn¹cy aktywizm os³abi duchowe i
teologiczne podstawy ruchu ekumenicznego. Nowy kszta³t musi uwzglêdniæ tak¿e tê wa¿n¹ kwestiê.
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Przemoc: wa¿n¹ trosk¹ ekumeniczn¹
26. W odpowiedzi na szerz¹c¹ siê kulturê œmierci Zgromadzenie Ogólne w Harare og³osi³o Dekadê Przezwyciê¿ania Przemocy: Koœcio³y na rzecz Pokoju i Pojednania (2001-2010) [DOV]. Podczas inauguracji tego historycznego procesu
Rada oœwiadczy³a: „Chcemy d¹¿yæ wspólnie do przezwyciê¿enia ducha, logiki i
praktyki przemocy”. Nasze prorockie powo³anie wzywa nas do „wspó³pracy na
rzecz ustanowienia pojednania i pokoju przez sprawiedliwoœæ”9 . Uroczystoœci inauguracyjne w ró¿nych regionach, doroczne kampanie z ka¿dorazowym szczególnym
punktem ciê¿koœci (w roku 2006 uwaga jest skoncentrowana na Ameryce £aciñskiej), projekty i materia³y informacyjne na temat „Pokój dla miasta”, wykona³y
pracê uœwiadamiaj¹c¹ i przyczyni³y siê do umocnienia wartoœci ¿ycia, tolerancji i
wspó³czucia. Zwalczanie i przezwyciê¿anie przemocy musi pozostaæ ekumenicznym priorytetem. Dziêki ocenie intuicji i doœwiadczeñ wynikaj¹cych z pierwszej
po³owy dekady Zgromadzenie Ogólne da nam z pewnoœci¹ pomoc orientacyjn¹ na
nastêpne lata. W tym kontekœcie chcia³bym siê podzieliæ pewnymi obserwacjami:
a) Potwierdzaliœmy wielokrotnie, ¿e dekada jako zasadniczy element pracy
Rady jest co do swojej istoty ekumenicznym procesem. Tote¿ podstawowe znaczenie ma to, ¿eby ruch ekumeniczny wraz z jego wszystkimi instytucjonalnymi
formami ekspresji widzia³ w „przezwyciê¿aniu przemocy” zasadniczy element,
który zas³uguje na bardzo powa¿ne potraktowanie. Wk³ad chrzeœcijañski do tej
globalnej kampanii przeciw przemocy musi na tle aktualnych przemian zostaæ
zrewidowany, trzeba te¿ uwypukliæ szczególny charakter tego wk³adu.
b) Przemoc to z³o¿one zjawisko z ró¿nymi obliczami. DOV musi robiæ wiêcej, nie wystarczy zajmowaæ siê symptomami najgorszych form przemocy. Musi
zaj¹æ siê tak¿e podstawowymi przyczynami i ideologi¹, które sprzyjaj¹ przemocy.
c) Przezwyciê¿enie przemocy zak³ada, ¿e rozumie siê „drugiego” oraz udziela
wsparcia takim wartoœciom jak wspó³czucie, tolerancja i pokojowa koegzystencja. Religie mog¹ odegraæ w tym kontekœcie kluczow¹ rolê. Dialog miêdzyreligijny i wspó³praca mog¹ tworzyæ odpowiednie ramy dla budowania spo³eczeñstwa.
d) Przezwyciê¿anie przemocy oznacza uzdrawianie wspomnieñ przez akceptowanie prawdy oraz otwarcie siê na przebaczenie i pojednanie. Dekada wzywa
Koœcio³y do anga¿owania siê na rzecz pojednania. Rada musi to zaanga¿owanie,
które stanowi skuteczn¹ drogê do rozwi¹zania konfliktów i podstawow¹ dymensjê wiary chrzeœcijañskiej, traktowaæ bardzo powa¿nie.
e) Podstawow¹ przyczyn¹ przemocy jest czêsto odmowa sprawiedliwoœci. Zaanga¿owanie na rzecz sprawiedliwoœci stanowi wa¿n¹ drogê do przezwyciê¿enia
przemocy. Z drugiej strony stosuje siê niekiedy przemoc w celu ustanowienia
sprawiedliwoœci. Wzajemna relacja miêdzy sprawiedliwoœci¹ i przemoc¹ jest
9

Pos³anie Komitetu Naczelnego ŒRK z 2001 roku.
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krytyczn¹ kwesti¹, która wymaga szerszej i g³êbszej analizy. W tym kontekœcie
Rada musi wróciæ do przygotowanego przez Komisjê Koœcio³ów do Spraw Miêdzynarodowych (CCIA) dokumentu studyjnego na temat ochrony zagro¿onych
grup ludnoœci w sytuacjach zbrojnej przemocy10 , który przys³ano Koœcio³om dla
refleksji i podjêcia dzia³añ.
f) Koœció³ musi zaj¹æ wobec przemocy postawê proaktywn¹; nie wolno mu
tylko na ni¹ reagowaæ. Niestosowanie przemocy musi byæ traktowane jako wp³ywowa strategia i aktywna metoda przezwyciê¿enia przemocy. Koœció³ musi g³osiæ
tolerancjê, wzajemn¹ otwartoœæ i akceptacjê. Jesteœmy jako chrzeœcijanie wezwani do tego, by byæ narzêdziem pojednania, uzdrowienia i przemiany Bo¿ej. Strategia innych brzmi: „wojna przeciw terrorowi”, nasza – „przezwyciê¿enie przemocy”; celem innych jest „bezpieczeñstwo”, osi¹gane tak¿e przez interwencjê militarn¹, nasz¹ strategi¹ jest pokój przez sprawiedliwoœæ oraz wzmocnienie
wzajemnego zrozumienia i zaufania.

M³odzie¿ – katalizatorem nowej orientacji w ekumenii
27. Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ daj m³odzie¿y zmieniæ œwiat. To s¹ s³owa, jakie m³odzi
ludzie, pe³ni pokory, œwiadomi odpowiedzialnoœci i odwa¿nie wypowiedzieli na
ostatnim posiedzeniu Komitetu Naczelnego. Zaapelowali oni o bardziej otwarty
Koœció³, bardziej relewantn¹ teologiê, wiarygodniejsz¹ ekumeniê, bardziej partycypatorskie spo³eczeñstwo. W pe³ni przy³¹czam siê do tego zdecydowanego zaanga¿owania i tej klarownej wizji m³odych ludzi. Jako przywódca koœcielny i przewodnicz¹cy ŒRK ws³uchiwa³em siê zawsze w s³owa m³odzie¿y w moim Koœciele i w
krêgach ekumenicznych z radoœci¹, jej wspó³dzia³anie wzbogaci³o mnie. Ws³uchiwaæ siê w s³owa m³odzie¿y! Co za wyzwanie dla tych wszystkich wœród nas, którzy
sprawuj¹ wysokie urzêdy w naszych Koœcio³ach i instytucjach ekumenicznych.
Oczywiœcie m³odzi ludzie w naszych Koœcio³ach, w ruchu ekumenicznym i w naszych spo³eczeñstwach musz¹ odgrywaæ wa¿n¹ rolê. Lecz nie wystarczy to powiedzieæ. Musimy ich tak¿e w sposób nieograniczony w³¹czyæ do ca³ego ¿ycia Koœcio³ów i ruchu ekumenicznego. Pozwólcie na kilka uwag w tym kontekœcie:
a) M³odzie¿y przypada szczególna rola przy „byciu Koœcio³em”, która w mojej
opinii polega zasadniczo na tym, ¿e jest ona narzêdziem przemiany. Musimy pomóc m³odym ludziom przejœæ z obrze¿y do centrum ¿ycia i œwiadectwa koœcielnego, a tak¿e umo¿liwiæ jej uczestnictwo w procesach decyzyjnych. Nie mogê
sobie wyobraziæ Koœcio³a bez m³odych ludzi. M³odzie¿ jest gwarantem ¿ywotnoœci i odnowy Koœcio³a. Ma ona aktywnie wspó³dzia³aæ, nie tylko przys³uchiwaæ
siê; ma kierowaæ, nie tylko okazywaæ pos³uszeñstwo.
10
Komitet Naczelny ŒRK 2001, Der Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen in Situationen
bewaffneter Gewalt: ein ökumenischer ethischer Ansatz.
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b) M³odzie¿y przypada wa¿na rola w „stawaniu siê ekumenii”. Jest ona wezwana do aktywnego uczestnictwa w nadawaniu nowego kszta³tu i przemianie
ruchu ekumenicznego. Organizuj¹c posiedzenia lub powo³uj¹c komitety, winniœmy m³odych ludzi traktowaæ nie tylko jako dodatek lub odrêbn¹ kategoriê.
W kwestii uczestnictwa m³odzie¿y nie chodzi ani o kwoty ani o programy, które
s¹ specyficznie kierowane do m³odych ludzi. Chcia³bym, ¿eby m³odzie¿ wszystkich kategorii wspó³dzia³a³a aktywnie w ka¿dym miejscu, we wszystkich dziedzinach i na wszystkich p³aszczyznach ogólnego ¿ycia i œwiadectwa Koœcio³ów i
ruchu ekumenicznego.
c) Edukacja ekumeniczna m³odych ludzi ma decyduj¹ce znaczenie dla przysz³oœci ruchu ekumenicznego. Zmniejsza siê profil jakoœciowy i liczba osób – czy
to w ŒRK czy w innych miejscach – które interesuj¹ siê ¿yciem ekumenicznym.
Przetrwanie ruchu ekumenicznego zale¿y jednak w du¿ej mierze od aktywnego i
odpowiedzialnego wspó³dzia³ania m³odych ludzi. Wizja potrzebuje wizjonerów,
którzy marz¹ i walcz¹ o urzeczywistnienie swojej wizji. Przygotowanie nowej
ekumenicznej generacji do jej roli jest niezbêdnie konieczne i musi staæ siê dla
ruchu ekumenicznego wa¿nym priorytetem. Przysz³oœæ nale¿y do tych, którzy
maj¹ wizjê i odwagê kszta³towania jej.
d) Jeœli naszej m³odzie¿y nie damy mo¿liwoœci w³¹czenia siê, to znajdzie ona
inne „pomieszczenia” poza Koœcio³ami i ruchem ekumenicznym, w których
utworzy w³asne sieci inicjatyw; pójdzie ona inn¹ drog¹ umo¿liwiaj¹c¹ jej realizacjê w³asnych d¹¿eñ, marzeñ i wizji. Ósme Zgromadzenie Ogólne by³o zgromadzeniem jubileuszowym. Dziewi¹te Zgromadzenie Ogólne musi staæ siê zgromadzeniem m³odzie¿y, i to nie tylko na podstawie silnej liczebnie obecnoœci m³odych ludzi, lecz tak¿e dziêki ich trwa³emu uczestnictwu i perspektywom
maj¹cym charakter wyzwania. M³odzi ludzie winni staæ siê pionierami nowego
kszta³tu ekumenii i awangard¹ nowej ekumenicznej przysz³oœci.

Podró¿ wiary i nadziei
28. Moj¹ w³asn¹ ekumeniczn¹ podró¿ rozpocz¹³em jako delegat m³odzie¿owy
w³aœnie z takimi odczuciami i takim zaanga¿owaniem. Poczu³em siê g³êboko
szczêœliwy, gdy grupa m³odych ludzi z ró¿nych czêœci œwiata, która przed paru
laty przyby³a do Antelias, w Libanie, odwiedzaj¹c mój Koœció³, oœwiadczy³a:
„Postawa ekumeniczna nale¿y do prawdziwej istoty Koœcio³a”11 . W³aœnie tego
nauczy³y mnie moje osobiste doœwiadczenia w ruchu ekumenicznym.
Neugestaltung der ökumenischen Bewegung: Junge Menschen fordern Gerechtigkeit und integrative
Gemeinschaft, Konsultation über die Neugestaltung der ökumenischen Bewegung, einberufen vom
Ökumenischen Rat der Kirchen, 17.-21. November 2003, Antelias, Libanon.
11
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Postawa ekumeniczna oznacza zaanga¿owanie w sprawy wspólnej misji i diakonii oraz na rzecz widzialnej jednoœci Koœcio³a.
Postawa ekumeniczna oznacza, ¿e wspólnie siê modlimy, wspó³pracujemy,
wspólnie cierpimy, dzielimy siê ze sob¹, dajemy wspólne œwiadectwo.
Postawa ekumeniczna oznacza, ¿e nasz¹ zasadnicz¹ to¿samoœæ widzimy nie
w obszarach, które nas dziel¹, lecz w naszej wiernoœci nakazom Ewangelii.
Postawa ekumeniczna oznacza, ¿e potwierdzamy nasz¹ ró¿norodnoœæ i jednoczeœnie transcendujemy j¹ po to, by poznaæ nasz¹ wspóln¹ to¿samoœæ i jednoœæ
w Chrystusie.
Postawa ekumeniczna oznacza byæ jednym Koœcio³em, który w odpowiedzi na
Bo¿e wezwanie w zmieniaj¹cym siê œwiecie uwa¿a siê stale za Koœció³ misyjny.
Postawa ekumeniczna oznacza, ¿e czujemy siê zwi¹zani z podró¿¹ wiary i nadziei i w tej podró¿y przejmujemy aktywn¹ odpowiedzialnoœæ.
29. Na Pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w 1948 roku w Amsterdamie
powiedzieliœmy: Jest nasz¹ stanowcz¹ wol¹ trwaæ w ³¹cznoœci ze sob¹. W Porto
Alegre musimy powiedzieæ: Bêdziemy trwaæ w ³¹cznoœci ze sob¹ w tej podró¿y
wiary i nadziei na Bo¿¹ przysz³oœæ.
30. Gdy w 1991 roku przejmowa³em urz¹d przewodnicz¹cego, powiedzia³em:
„Morze jest wzburzone; Bóg wezwa³ nas, byœmy kierowali ekumeniczn¹ ³odzi¹
w mocy Ducha Œwiêtego na wzburzonym morzu”. Ruch ekumeniczny jest ³odzi¹,
która ¿egluje do przodu. G³êboka symbolika tego obrazu bêdzie dla nas zawsze
wyzwaniem. Podczas ¿eglowania po wzburzonym morzu nala³o siê sporo wody
do ekumenicznej ³odzi. Niektórzy powiedz¹ nawet, ¿e ona tonie. Jestem g³êboko
przekonany, ¿e nasza odwaga duchowa, która otwiera nam drogê ku nowym wizjom, nasza g³êboka wiara, która daje nam ufnoœæ w now¹ przysz³oœæ, i nasze
wi¹¿¹ce zaanga¿owanie dla ekumenicznej sprawy sprawi¹, ¿e nasza ekumeniczna ³ódŸ mimo strasznych sztormów przechodz¹cych przez œwiat w sposób pewny
i bezpieczny utrzyma swój kurs.
31. Podró¿ ekumeniczna jest pielgrzymk¹ wiary i nadziei. Uczestniczê w tej
pielgrzymce od 1970 roku – jaki¿ to krótki czas w tak d³ugiej podró¿y. W czasie
tej podró¿y wiary i nadziei mia³em sny:
Œni³em, ¿e wzajemne uznanie chrztu, pieczêci naszej chrzeœcijañskiej to¿samoœci i fundamentu naszej chrzeœcijañskiej jednoœci, nast¹pi w krótkim czasie. Œni³em, ¿e wszystkie Koœcio³y œwiata bêd¹ wspólnie obchodziæ tego samego dnia
zmartwychwstanie naszego wspólnego Pana – jako jednej z widzialnych cech
chrzeœcijañskiej jednoœci. Œni³em, ¿e zostanie zwo³ane Ekumeniczne Zgromadzenie Ogólne z udzia³em wszystkich Koœcio³ów dla zamanifestowania wspólnoty
w Chrystusie i podjêcia wyzwañ, które s¹ wspólne dla Koœcio³a i ludzkoœci. Sny
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s¹ istotn¹ dymensj¹ ekumenicznego zaanga¿owania. Ufam, ¿e przysz³e generacje,
wzmocnione odnowion¹ wiar¹ i nadziej¹, now¹ wizj¹ i nowym zaanga¿owaniem, bêd¹ kontynuowaæ te sny.
Jestem wdziêczny tym wszystkim, którzy podczas tej podró¿y wzmocnili moj¹
wiarê, pog³êbili moj¹ refleksjê, wspierali moje aktywne zaanga¿owanie i wzbogacili moj¹ pos³ugê diakonack¹. Mia³em przywilej wspó³pracowaæ blisko z trzema
sekretarzami generalnymi – ks. dr. Emilio Castro, ks. dr. Konradem Raiserem i
ks. dr. Samuelem Kobi¹ – oraz z czteroma zastêpcami przewodnicz¹cego – biskup dr Nelid¹ Ritchie, biskupem dr. Soritua Nababanem, dr Marion Best i sêdzin¹ Sofi¹ Adinyira – jak równie¿ z wieloma siostrami i braæmi w Chrystusie z
ró¿nych czêœci oikoumene. Niech Bóg os¹dzi, co da³em ŒRK. To co od ŒRK
otrzyma³em, zmieni³o moje ¿ycie i moj¹ pos³ugê. Dziêkujê Bogu, ¿e da³ mi przywilej s³u¿enia Mu przez ŒRK.
Niedawno pewien ekumeniczny przyjaciel zapyta³ mnie: „Czy to Zgromadzenie Ogólne bêdzie epilogiem w twojej podró¿y ekumenicznej?” Odpowiedzia³em
mu: „Wrêcz przeciwnie, stanie siê prologiem do mojej nowej ekumenicznej podró¿y”. Ekumenia sta³a siê czêœci¹ samego mnie. Wzbogacony doœwiadczeniami,
jakie w tych latach zgromadzi³em, bêdê siê jeszcze intensywniej anga¿owa³ ekumenicznie. Z Bo¿¹ pomoc¹ bêdê kontynuowa³ tê podró¿ nadziei i wiary jako jeden z wielu zaanga¿owanych ekumenicznych pielgrzymów i wraz z nimi i wieloma ludŸmi na ca³ym œwiecie siê modli³:
Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ Koœcio³y.
Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ ruch ekumeniczny.
Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ œwiat.
Katolikos Aram I
T³umaczenie: Karol Karski
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Œwiêto ¿ycia – a festa de vida
Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie!
1. Jest cudownie byæ tutaj w Brazylii i cudownie, ¿e jesteœmy tutaj razem! Równie¿ z mojej strony chcia³bym was wszystkich powitaæ na tym pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym XXI stulecia, które jest tak¿e pierwszym w tym regionie œwiata.
Specjalne podziêkowanie kierujê do naszych brazylijskich gospodarzy za ich
ogromn¹ goœcinnoœæ i znakomite przygotowanie tego Zgromadzenia Ogólnego.
2. „Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ œwiat” – ten temat wype³ni³ siê dla mnie
¿yciem w ostatnich dwóch latach przez wizyty sk³adane Koœcio³om cz³onkowskim. Tutaj podczas naszego spotkania na tym kontynencie cieszymy siê z mieszkañcami Ameryki Po³udniowej z powodu wyboru Michelle Bachelet pierwsz¹
prezydentk¹ Chile i Evo Morales pierwszym autochtonicznym prezydentem Boliwii. Pewien ekumeniczny przyjaciel z Ameryki £aciñskiej tak skomentowa³ te
historyczne procesy: „Tu pokazuje siê, ¿e ziarno pokoju, sprawiedliwoœci i demokracji, zasiane przed dwudziestu lub trzydziestu laty, z up³ywem lat wzesz³o i teraz daje owoce”. I dziêkowa³ on ŒRK za wszystko, czym przyczyni³a siê to tego,
¿e mo¿emy ten plon zebraæ.
3. To przypomina mi o wzruszaj¹cych prze¿yciach podczas mojej wizyty w
Ameryce Po³udniowej w listopadzie 2004 roku. Szczególnie pozostaje mi w pamiêci spotkanie w Buenos Aires (Argentyna). Matki i babcie na Plaza de Mayo
oœwiadczy³y mi, ¿e pod w³adz¹ dyktatur w po³owie lat siedemdziesi¹tych Koœcio³y i organizacje ekumeniczne by³y miejscem azylu, w którym mogli spotykaæ
siê krewni zaginionych i dzieliæ siê swoim smutkiem i nadziej¹. Jedna z nich nie
mog³a siê powstrzymaæ od ³ez, gdy oznajmi³a mi, co znaczy³o dla nich poparcie
udzielone przez ŒRK. Gdyby nie doœwiadczy³a tego wsparcia, to pewnie nie by³oby ju¿ jej wœród ¿yj¹cych i nie opowiedzia³aby swojej historii. Jednak wra¿enie
zrobi³o na mnie przede wszystkim to, co opowiedzia³y te matki i babcie na temat
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zaginionych. Od przesz³o 30 lat podtrzymuj¹ one p³omyk nadziei i anga¿uj¹ siê
na rzecz prawdy i sprawiedliwoœci. Ich ludzka wielkoœæ znajduje swój odpowiednik tylko w nieprawdopodobnej sile oporu.
4. Podczas moich podró¿y by³em stale œwiadkiem takich niespodziewanych
znaków nadziei. W miejscach, gdzie po ludzku s¹dz¹c ujawnia siê tylko œmieræ i
zw¹tpienie, ludzie œwiêtuj¹ ¿ycie. Ten dar wspólnego œwiêtowania i wzmacniania
¿ycia we wspólnocie jest tym czynnikiem, który ochrania Afrykê przed za³amaniem siê. Przypomina mi o tym, co moje w³asne doœwiadczenie jako Afrykañczyka ³¹czy z histori¹ Brazylii i tego kontynentu. W ¿ywotnym i ¿ycie œwiêtuj¹cym
karnawale znajdujê podobieñstwa z dziedzictwem afrykañskim.
5. Jako chrzeœcijanin rozpoznajê Bo¿y dar ³aski w tych momentach, które
przemieniaj¹ ¿ycie i w których iskra nadziei staje siê rzeczywistoœci¹. Z tej perspektywy marzê o ruchu ekumenicznym jako ruchu ludzi, którzy s¹ pos³añcami
Bo¿ej ³aski jako lud, który jest otwarty na wzajemne spotkanie i który w bliŸnim
rozpoznaje obecnoœæ Chrystusa i ³askê Boga. Rozpoznawanie w innym cz³owieku Chrystusa przewy¿sza zdecydowanie wszystko, co nas dzieli. Nagroda za d¹¿enie do widzialnej jednoœci Koœcio³ów w Chrystusie polega na tym, ¿e w tej
wspólnocie drogi odkrywamy wzajemnie w bliŸnim obecnoœæ ³aski Bo¿ej.
6. W moim dzisiejszym raporcie chcia³bym sformu³owaæ piêæ tez mówi¹cych
o tym, jakim móg³by byæ ruch ekumeniczny, który jest otwarty na te oznaki przemieniaj¹cej ³aski Boga jako ruchu ¿ycia. Chcia³bym na tym Zgromadzeniu Ogólnym podj¹æ bli¿ej istotne wymiary wyzwania, przed jakim stoi ŒRK. Mówiê tutaj
o ruchu ekumenicznym, który
 jest zakorzeniony w duchowoœci,
 powa¿nie traktuje ekumeniczn¹ formacjê i m³odzie¿,
 ma odwagê anga¿owaæ siê na rzecz sprawiedliwoœci powoduj¹cej przemianê,
 w centrum swoich zainteresowañ umieszcza relacje,
 z nara¿eniem na ryzyko rozwija nowe i kreatywne metody pracy.

Ruch ekumeniczny,
który jest nieustannie zakorzeniony w duchowoœci
7. Zgromadziliœmy siê w Porto Alegre, aby zastanawiaæ siê, dzieliæ siê doœwiadczeniami, dyskutowaæ i podejmowaæ decyzje. Przede wszystkim jednak jesteœmy tutaj, by wspólnie siê modliæ o jednoœæ Koœcio³ów i w intencji œwiata,
œwiêtowaæ wspólne doœwiadczenie gloryfikacji Boga w Chrystusie i odnowiæ g³êbok¹ wiêŸ duchow¹, która trzyma nas razem mimo g³êbokich dziel¹cych nas ró¿nic. Spróbujmy wyobraziæ sobie, jakie bêd¹ nasze odczucia za dziesiêæ lat, gdy to
Zgromadzenie Ogólne stanie siê odleg³¹ przesz³oœci¹, sprawozdania zostan¹ napi-
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sane i decyzje przyjête do wiadomoœci. Co najbardziej utkwi w waszej pamiêci?
Prawdopodobnie bêd¹ to wspólne nabo¿eñstwa w namiocie, dŸwiêk Modlitwy
Pañskiej rozbrzmiewaj¹cy w stu ró¿nych jêzykach i entuzjazm obecny na tym
Zgromadzeniu Ogólnym wywo³any ogromn¹ ró¿norodnoœci¹ ludzi, którzy zebrali
siê, by oddaæ chwa³ê Bogu, który obdarzy³ nas ¿yciem.
8. Chcia³bym zaprosiæ was do potraktowania duchowego fundamentu ruchu ekumenicznego jako festa da vida – œwiêta ¿ycia. Zaproszenie na œwiêto wypowiada
sam Bóg i wszyscy jesteœmy mile widziani. Œwiêto, festa, staje siê naszym udzia³em jako ³aska. Cud ³aski polega w³aœnie na tym, ¿e jest ona darem, którego nie jesteœmy godni, zap³at¹, na któr¹ nie zas³u¿yliœmy, która dana jest jednak dobrowolnie i któr¹ wystarczy tylko przyj¹æ. W tradycji chrzeœcijañskiej ³aska jest rozumiana
jako duchowy, ziemski dar, którego Bóg udziela ludziom bez jakiejkolwiek zas³ugi
z ich strony. £aska daje siê najlepiej opisaæ jako znak, wiêcej – jako czyny mi³oœci
Bo¿ej. £aska objawia siê jako Bóg, który udziela samego siebie.
9. W kazaniu wielkanocnym œwiêty Jan Chryzostom, ojciec grona œwiêtych,
znalaz³ cudowne s³owa na opisanie tego wydarzenia: „Stó³ jest nakryty, przyst¹pcie doñ wszyscy i delektujcie siê. Utuczony cielak jest przygotowany, nikt nie
wyjdzie st¹d g³odny. Ka¿dy posili siê na uczcie wiary. Ka¿dy bêdzie siê rozkoszowa³ bogactwem dóbr Bo¿ych /.../ Nikt nie bêdzie op³akiwa³ swej winy, gdy¿
grób promieniuje przebaczeniem. Nikt nie musi siê baæ œmierci, gdy¿ œmieræ Zbawiciela sta³a siê naszym wyzwoleniem”.
10. Festa da vida. Fiesta de la vida. The feast of life. Fest des Lebens. Fête de
la vie. Karamu la maisha. Œwiêto ¿ycia!
11. Jako Koœcio³y œwiêtujemy ¿yciodajn¹ obecnoœæ Boga wœród nas w œwiêtej
Eucharystii. Przy Stole Pana przebite cia³o Chrystusa i krew przelana na krzy¿u
tworz¹ wspólnotê pojednan¹ z Bogiem. Ta eucharystyczna wizja œwiata pojednanego i zjednoczonego w Chrystusie z Bogiem stanowi j¹dro widzialnej jednoœci
Koœcio³a, do której zmierzamy, ma ona swoje korzenie w wierze.
12. Zdolnoœæ rozpoznawania duchowego jest niezbêdna dla naszej drogi do
jednoœci. Gdy mówiê o duchowoœci, to chcia³bym wyjaœniæ, ¿e nie odnoszê siê
tylko do wspó³czesnych religijnych lub pseudoreligijnych odpowiedzi na odczuwany deficyt w zakresie sensu ¿ycia w systemach wartoœci spo³eczeñstw dobrobytu – nawet gdy g³ód duchowy w tych spo³eczeñstwach jest autentyczny. Tym,
na co chcia³bym raczej zwróciæ uwagê, jest treœæ i Ÿród³o ¿ycia – Duch Bo¿y.
Wszystkie nasze wysi³ki s¹ daremne i nie osi¹gaj¹ skutku, jeœli Bóg nie daje im
swojego b³ogos³awieñstwa i nie karmi¹ siê ³ask¹ Boga przepe³nion¹ mi³oœci¹.
Gdy takie b³ogos³awieñstwo staje siê naszym udzia³em, wówczas nasze ¿ycie duchowe ulega ca³kowitej przemianie. Nasz rozum, nasza wola i nasza pamiêæ koncentruj¹ siê coraz bardziej na Bogu, przez co powstaje przestrzeñ, w której Go
spotykamy a Jego mi³oœæ staje siê naszym udzia³em. Ruch ekumeniczny tkwi korzeniami we wspólnym poznaniu, ¿e jesteœmy duchowymi istotami, które pragn¹
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poznaæ Boga, i we wspólnej wiedzy, ¿e nasze duchowe poszukiwanie wzbogaca
siê przez spo³ecznoœæ, która nasz ³¹czy.
13. Zdolnoœæ rozpoznawania duchowego daje nam fundament. Obdarza nas
si³¹, przekonaniem i odwag¹ do sprzeciwiania siê twardym realiom w³adzy.
W naszym rozproszonym i naznaczonym niepewnoœci¹ œwiecie ¿ycie samo jest
zagro¿one przez moce globalizacji i militaryzmu. Zwi¹zanie ze S³owem Bo¿ym i
doœwiadczenie Jego obecnoœci w naszym bliŸnim czyni nas zdolnymi do wziêcia
na siebie codziennego trudu zaanga¿owania na rzecz pokoju i sprawiedliwoœci.
14. Zdolnoœæ rozpoznawania duchowego pomaga nam tak¿e w uzyskaniu niezbêdnego dystansu wobec pal¹cych problemów, a to umo¿liwia nam poznanie
szerszego kontekstu. Wszyscy dajemy siê niekiedy tak bardzo spêtaæ konkretnymi sytuacjami, szczegó³ami naszych programów, organizacjami, problemami i celami, ¿e tracimy z pola widzenia w³aœnie ten kontekst. Przejœcie przez proces rozpoznawania duchowego mo¿e nam znowu ukazaæ w³aœciwy kierunek.
15. Chcia³bym zaproponowaæ, byœmy do „spraw”, jakie maj¹ do za³atwienia
nasze posiedzenia robocze, podeszli z innym za³o¿eniem: maj¹ byæ one czêœci¹
procesu duchowego rozpoznawania i w³¹czone do festa da vida. Potraktujmy
Zgromadzenie Ogólne jako duchowe doœwiadczenie a nie tylko jako posiedzenie
robocze wype³niaj¹ce swój mandat zgodnie z wymogami statutowymi.
16. To Zgromadzenie Ogólne jest pierwszym, które stosuje procedurê konsensu:
przy tej okazji w ka¿dej omawianej sprawie ma byæ osi¹gane porozumienie miêdzy
delegatami. Ró¿nice, jakie miêdzy nami istniej¹, s¹ odbiciem realiów w naszych
wspólnotach lokalnych i w naszym wspó³¿yciu z innymi ludŸmi. Co wiêcej, te ró¿nice pomagaj¹ nam dostrzec ró¿norodne oblicza rzeczywistoœci i daj¹ nam impuls
do poszukiwania prawdy, która nie jest nasz¹ prawd¹, lecz raczej prawd¹ bêd¹cego
wœród nas Ducha Œwiêtego (1 J 5, 6). Prawda, która jest ostatecznie domen¹ Boga,
jest t¹ prawd¹, która nas przemieni i wyzwoli (J 8, 32). Dla najbli¿szych dziesiêciu
dni jest wa¿ne, byœmy metody konsensu nie rozumieli jako techniki dochodzenia do
decyzji, lecz jako proces duchowego rozpoznawania.

Powa¿niej traktowaæ ekumeniczn¹ edukacjê i m³odzie¿
17. ¯yjemy w œwiecie, w którym powstaj¹ stale nowe Koœcio³y i organizacje
chrzeœcijañskie, wzmacnia siê konfesjonalizm, centrum chrzeœcijañstwa przesuwa
siê na po³udnie, w ³onie rodzin koœcielnych maj¹ miejsce bolesne spory oraz roœnie w si³ê ruch zielonoœwi¹tkowy i umacniaj¹ siê wp³ywy Koœcio³ów ewangelikalnych, konserwatywnych i charyzmatycznych. W ustabilizowanych Koœcio³ach
zachodnich, które by³y dotychczas g³ównym oparciem rad ekumenicznych, daj¹
siê zauwa¿yæ kompleksowe wzory zmieniaj¹cych siê struktur cz³onkowskich i
procesy odnowy. W ca³ym tym procesie powstawania znajduj¹ siê dopiero jasne
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perspektywy dotycz¹ce ewentualnego kierunku rozwoju tych Koœcio³ów. Wszystkie te trendy i niejasnoœci doprowadzi³y do pewnej destabilizacji ruchu ekumenicznego.
18. M³odzi ludzie dorastaj¹ w tych realiach, w trudnych warunkach poszukuj¹
oni kierunku i sensu. Ruch ekumeniczny powsta³ z podobnego poszukiwania sensu przez wczeœniej ¿yj¹ce pokolenie m³odych ludzi. Dziedzictwo tych, którzy nas
poprzedzili, jest zbyt cenne, byœmy mogli je zachowaæ dla siebie. Trzeba je przekazaæ nastêpnemu pokoleniu. Chcemy energiê i zaanga¿owanie spo¿ytkowaæ dla
wspierania nowego pokolenia, w œwiadomoœci, ¿e przy tej okazji nie tylko formacja i edukacja, lecz tak¿e zaufanie i uczestnictwo odgrywaj¹ rolê.
19. Edukacja ekumeniczna musi opieraæ siê na formacji wiary. Edukacja ekumeniczna wzrasta dziêki doœwiadczeniom. M³odzi ludzie potrzebuj¹ mo¿liwoœci
doœwiadczania radoœci wspólnej pracy i modlitwy z ludŸmi innych tradycji i kontekstów. Potrzebuj¹ wsparcia i opieki, które umo¿liwi¹ im uczestnictwo w pe³nym zakresie w ekumenicznych posiedzeniach i jednoczeœnie wyeliminuj¹ atmosferê onieœmielenia tworzon¹ niekiedy przez starszych uczestników posiedzeñ.
Musimy udaæ siê do miejsc, gdzie s¹ m³odzi ludzie, do szkó³ i uczelni wy¿szych.
Chc¹c podo³aæ wymogom m³odych ludzi, musimy byæ gotowi do zmian. Musimy
stworzyæ im szanse zawierania nowych znajomoœci i uczenia siê od innych ludzi
przez stypendia i podró¿e. W epoce, w której naznaczeni jesteœmy stale nowym
rozwojem w zakresie technologii informacji, musimy naszej m³odzie¿y daæ mo¿liwoœæ wejœcia w g³êbsz¹ wymianê i odkrycia kreatywnych sposobów wykorzystania wirtualnych przestrzeni dla ekumenicznej edukacji.
20. Nadszed³ czas otwarcia m³odym ludziom nie tylko szans w zakresie ekumenicznego wzrostu i udzia³u w procesie przewodzenia, lecz tak¿e przyswajania
przez nas innowacyjnych i dynamicznych modeli ekumenicznych relacji, których
mog¹ nas nauczyæ m³odzi ludzie. Jako rodzina ekumeniczna i ponad pokoleniowa
musimy æwiczyæ siê w pokorze i s³uchaæ g³osu m³odzie¿y. Wszak od niej zacz¹³
siê ruch ekumeniczny. Pasja i przekonania m³odych ludzi zapewni¹ dziœ ich poczynaniom relewancjê i si³ê ¿yciow¹. Bez nich jest nasza ekumeniczna rodzina
niepe³na. Aktualnie chodzi o zbudowanie sensownych relacji i zatroszczenie siê o
to, by wszystkie pokolenia otrzyma³y udzia³ w zadaniach zwi¹zanych z przewodniczeniem. M³odym ludziom trzeba przekazaæ, ¿e s¹ wa¿nymi partnerami i ¿e
jesteœmy otwarci na korzystanie z ich ekumenicznego doœwiadczenia.
21. Oni mog¹ nam wszystkim pomóc lepiej zrozumieæ, dok¹d prowadzi nasza
droga i czego siê od nas oczekuje. W³aœnie m³odzi ludzie s¹ dzisiaj coraz bardziej
zniecierpliwieni z powodu roz³amów, które nas dziel¹, i otwieraj¹ siê na tych,
którzy myœl¹ podobnie. Bardzo rozpowszechniony jest wœród nich g³ód duchowoœci, nawet gdy czêœciowo neguj¹ struktury koœcielne. Z powodu nadmiaru obowi¹zków jedna z moich kole¿anek poprosi³a w okresie Bo¿ego Narodzenia swoj¹
22-letni¹ córkê o sformatowanie planu przebiegu mutirão. Gdy m³oda kobieta za-
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koñczy³a mozoln¹ pracê nad odpowiednimi tabelami, zwróci³a siê z zachwytem
do swojej matki: „Chcia³abym uczestniczyæ w tym Zgromadzeniu Ogólnym. Grupy robocze s¹ tak ró¿norodne i tak interesuj¹ce – nie mia³am pojêcia, ¿e tak¹ jest
ekumenia. Nabra³am ochoty do wspó³dzia³ania”. Tematy, którymi zajmuje siê
dzisiaj ruch ekumeniczny, s¹ tematami interesuj¹cymi dla m³odych ludzi. Lecz
musimy ich zaprosiæ. A im potrzebne jest odpowiednie przygotowanie i wsparcie,
by móc wspó³dzia³aæ.
22. Mamy nadziejê, ¿e to Zgromadzenie Ogólne bêdzie dla uczestników –
m³odych i „niegdyœ m³odych” – wspania³ym doœwiadczeniem w zakresie edukacji ekumenicznej i ¿e to doœwiadczenie zadomowi siê w naszym ¿yciu codziennym. Festa da vida, œwiêto ¿ycia jest apelem do m³odych ludzi. Jest ono otwartym œwiêtem, lecz niekiedy udzia³ w takim œwiêcie oznacza, ¿e inne musz¹ mu
ust¹piæ. Proszê was, zwierzchnoœci koœcielne tu na tym Zgromadzeniu Ogólnym
o szukanie mo¿liwoœci zaktywizowania swoich m³odych ludzi. Apelujê do nas
wszystkich – organizacji ekumenicznych, struktur konfesyjnych, miêdzynarodowych i regionalnych gremiów ekumenicznych – o wspieraj¹ce dzia³ania na rzecz
m³odzie¿y. Z ca³¹ moc¹ staraliœmy siê uczyniæ z tego Zgromadzenia Ogólnego
zgromadzenie m³odzie¿y, ale odnieœliœmy tylko ograniczony sukces. Jest to sprawa, która wymaga zaanga¿owania ca³ej naszej woli.

Zaanga¿owanie na rzecz przemieniaj¹cej sprawiedliwoœci
23. W Jezusie Chrystusie pe³na mi³oœci ³aska Bo¿a przemienia œwiat od wewn¹trz. Chrystus sta³ siê cz³owiekiem, ¿y³ wœród nas, dziel¹c nasze ludzkie radoœci i cierpienia (J 1, 14). W Chrystusie wziêliœmy z pe³ni Bo¿ej „³askê za ³ask¹”
(J 1, 16). W Nim i przez Niego wszystko zosta³o stworzone i wszyscy s¹ powo³ani wspólnie do jednoœci, sprawiedliwoœci i pokoju. W Nim wszystko ma zostaæ
pojednane, przemienione i ocalone (Kol 1, 15-23) – w now¹ ludzkoœæ, nowe niebo i now¹ ziemiê (Ap 21, 1). Ca³y œwiat jest wype³niony ³ask¹ Bo¿¹ dziêki ¿yciodajnej sile Ducha Œwiêtego.
24. Temat Zgromadzenia Ogólnego jest zaproszeniem do traktowania œwiata
jako miejsca, które Bóg umi³owa³ i nape³ni³ swoj¹ ³ask¹. To podkreœlenie przemieniaj¹cej ³aski Boga odpowiada nowemu umiejscowieniu punktu ciê¿koœci
przemieniaj¹cej sprawiedliwoœci w naszym zaanga¿owaniu na rzecz zmiany i
przemiany. Z perspektywy naszej wiary zarówno my sami jak i ten œwiat potrzebujemy przemiany.
25. Bóg da³ nam dar ¿ycia a myœmy go nadu¿yli. Ludzka chciwoœæ i ludzka
¿¹dza w³adzy stworzy³y struktury, które zmuszaj¹ ludzi do ¿ycia w ubóstwie i
systematycznie niszcz¹ nasze fundamenty ¿ycia. Nawet klimat znajduje siê
w niebezpieczeñstwie. W epoce, w której istnieje wiêcej ni¿ trzeba œrodków ¿yw-
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noœciowych, by wielokrotnie wy¿ywiæ ca³¹ ludzkoœæ, g³oduje w skali œwiatowej
852 mln ludzi; w roku 2003 by³o ich jeszcze 842 mln. Codziennie umiera z g³odu
25 tys. ludzi. Codziennie umiera ponad 16 tys. dzieci z powodu niedo¿ywienia –
oznacza to œmieræ jednego dziecka co piêæ sekund! ¯ycie – tutaj w Ameryce
£aciñskiej i w skali globalnej – podlega wielu zagro¿eniom. Globalizacja przybli¿a nas do siebie jak nigdy przedtem – i jednoczeœnie pog³êbia nierówny podzia³
w³adzy i dobrobytu. Przemoc – w domu, na ulicy, w naszych krajach ojczystych,
niekiedy nawet w naszych Koœcio³ach – jest nadal powodem niewyobra¿alnego
cierpienia. Asymetria w dostêpie do w³adzy wystêpuje w nieograniczony sposób
w relacjach miêdzy ludŸmi, spo³ecznoœciami, pañstwami. Litania grzechów i cierpienia da³aby siê ci¹gn¹æ w nieskoñczonoœæ.
26. Trudno powiedzieæ, ¿e sytuacja jest w porz¹dku, jeœli na pocz¹tku XXI stulecia maj¹tek trzech najbogatszych ludzi œwiata jest wiêkszy ni¿ ca³y dochód narodowy 48 najmniej rozwiniêtych krajów. Polityczne argumenty i ekonomiczne
próby uzasadnienia nie s¹ w stanie przes³oniæ faktu etycznego bankructwa œwiata,
w którym panuje tak wielka nierównoœæ.
27. Coœ nie jest tak, jeœli nadal istnieje realne niebezpieczeñstwo u¿ycia broni
atomowej jeszcze w okresie naszego ¿ycia. Zbrojenie nuklearne jest czynem wystêpnym wobec ludzkoœci. Najnowsze relacje o pañstwach, które pozyskuj¹ technologiê nuklearn¹, wywo³uj¹ przera¿enie. Równie skandaliczny jest jednak fakt,
¿e pañstwa, które posiadaj¹ ogromne arsena³y broni atomowej, nie okazuj¹ gotowoœci rezygnacji z jej u¿ycia.
28. Oburzaæ musz¹ fakty, gdy sprzedaje siê dzieci z przeznaczeniem na prostytucjê, gdy usuwa siê p³ody, bo s¹ p³ci ¿eñskiej i gdy nadal jeszcze cierpi¹ ucisk ludzie,
którzy przynale¿¹ do okreœlonej grupy etnicznej, rasy lub kasty. Potrzebujemy solidnego fundamentu duchowego, który umo¿liwi nam konfrontacjê z tymi realiami.
29. Jako Koœcio³y w obliczu tego, co zdiagnozowaliœmy w tym œwiecie jako
fa³szywe, jesteœmy wezwane do wspólnego planowania, wspólnego przemawiania i wspólnej aktywnoœci.
30. Wiara w Bo¿e wezwanie do ¿ycia w pe³ni oznacza przede wszystkim anga¿owanie siê na rzecz godnoœci cz³owieka i prawa ubogich do wyzwolenia siê z
niesprawiedliwych warunków ¿yciowych. Zaanga¿owanie na rzecz ¿ycia musi
opieraæ siê na doœwiadczeniach i czynach uciskanych i marginalizowanych. Skoro tylko ubodzy jako podmioty socjalne znikaj¹ z pola widzenia przez ukrycie ich
w rubryce „ubóstwo” zdefiniowanej przez statystyki miêdzynarodowych instytucji finansowych, zmienia siê nasze ogólne postrzeganie tego zjawiska. Ubóstwo
staje siê pojêciem abstrakcyjnym, które nie ma ju¿ nic do czynienia z realiami
¿ycia biednych ludzi. Musimy anga¿owaæ siê na rzecz nag³oœnienia sytuacji ubogich, postrzegaæ ich jako podmioty w³asnej walki o przetrwanie oraz systematycznie im pomagaæ w zakresie aktywnego wystêpowania w w³asnych sprawach
i opowiadania w³asnym jêzykiem swoich historii.
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31. Festa da vida, œwiêto ¿ycia to nie party. Jest ono œwiêtowaniem ¿ycia, które niekiedy jest te¿ bolesne. Festa da vida zaprasza was wszystkich do domu
Boga, by móc tam odczuæ cierpienie naszych bliŸnich oraz poczuæ siê jako czêœæ
zagro¿onej i niedoskona³ej rodziny ludzkiej. Wizja chrzeœcijanek i chrzeœcijan
zgromadzonych wokó³ sto³u w celu œwiêtowania przywo³uje w naszej pamiêci relacjê Ewangelii o Ostatniej Wieczerzy. Tam lud Bo¿y otrzyma³ swoje dary z r¹k
samego Jezusa, wszyscy dzielili siê chlebem i kielichem. W tym tkwi Ÿród³o naszej eucharystycznej wizji i st¹d wytryska nasza radoœæ.
32. Jednak w tym samym czasie uczniowie mieli odczucie, ¿e coœ nie jest w
porz¹dku. Naruszone zosta³o wzajemne zaufanie, zdrada zosta³a przepowiedziana
i wzros³o przekonanie, ¿e stanie siê coœ strasznego. Gdy Jezus potwierdzi³, ¿e jeden z nich go zdradzi, wszyscy mieli na ustach to samo pytanie: „Czy to ja, Panie?” Nie otrzymali bezpoœredniej odpowiedzi, gdy¿ chocia¿ jedenastu z dwunastki go nie zdradzi³o, to jednak wszyscy siê go zaparli. W dzisiejszym œwiecie
prze¿ywamy równie¿, ¿e œwiêta wspólnoty, które uroczyœcie obchodzimy, naznaczone s¹ sprzecznoœciami, deficytem w zakresie wzajemnego zaufania, niezdolnoœci¹ do ¿ycia zgodnie z wezwaniem Ewangelii.

Czy to ja, czy to my, Panie? Naucz nas modliæ siê:
„Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ œwiat”
33. Jako cz¹stka ludzkoœci musimy stale zadawaæ pytanie, dlaczego taki nieporz¹dek panuje w œwiecie. Zbyt czêsto zachowujemy milczenie lub przedwczeœnie
obarczamy win¹ innych, zapominaj¹c przy tym o zasadzie wzajemnego ponoszenia odpowiedzialnoœci. Musimy znaleŸæ drogê od rezygnacji do wzburzenia, od
wzburzenia do uzasadnionego gniewu, by w ten sposób sprzeciwiæ siê si³om, które neguj¹ ¿ycie.
34. Jeœli chcemy inaczej ukszta³towaæ œwiat, to musimy zmieniæ nasze paradygmaty. Np. upowszechni³o siê dzisiaj mówienie o Stanach Zjednoczonych jako
jedynym supermocarstwie œwiata. A przecie¿ wiemy z historii, ¿e mocarstwa i
utworzone przez nie imperia przychodz¹ i odchodz¹. Na koñcu – mówi nam Biblia – okazuje siê, ¿e by³y oparte na glinianych nogach. Imperia s¹ pod wieloma
wzglêdami nara¿one na zranienie. Co sk³ania nas w³aœciwie do uznania jakiegoœ
kraju za supermocarstwo, kiedy widzimy, ¿e jego rz¹d nie jest zdolny ochroniæ
swojej ludnoœci przed atakami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi i daj¹cymi siê unikn¹æ chorobami? Nasze instrumenty pojêciowe s¹ niewystarczaj¹ce
do wyt³umaczenia dwuznacznoœci w³adzy. Dostrzegamy, ¿e w³adza krystalizuje
siê nie tylko w ró¿nych postaciach jakiegoœ imperium. Szybki rozwój nowych
technologii stwarza potê¿ne instrumenty wyposa¿one w ogromny potencja³ konsekwencji dla cz³owieka i natury.

49

DZIEWI¥TE ZGROMADZENIE OGÓLNE ŒRK

35. Skoro jednak panuje tak wielka nierównoœæ i tak nierówny dostêp do ró¿nych œrodków sprawowania w³adzy, to nie jest obojêtne, w jakiej czêœci œwiata siê
¿yje. Stanowiska naszych Koœcio³ów wobec zagadnieñ sprawiedliwoœci ekonomicznej i innych wyzwañ o charakterze etycznym odzwierciedlaj¹ czêsto realia
polityczno-ekonomiczne, w których ¿yj¹ i ich oddzia³ywanie na ich cz³onków.
Niektóre Koœcio³y sk³aniaj¹ siê do opinii, ze dzisiejsza faza globalizacji ekonomicznej stanowi kontynuacjê 500 lat ucisku przez kolonializm i nastêpuj¹ce po
sobie imperia. Inne Koœcio³y na podstawie swojego doœwiadczenia z szybko
zmieniaj¹cymi siê sytuacjami politycznymi podkreœlaj¹ ró¿nicê i zerwanie z
wszelk¹ kontynuacj¹. Te ró¿ne za³o¿enia daj¹ siê z trudem ze sob¹ pogodziæ.
W dalszym ci¹gu musimy zmagaæ siê z tymi napiêciami, gdy¿ pomagaj¹ nam one
lepiej poznaæ otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ i identyfikowaæ ró¿ne punkty wyjœcia w
zakresie orêdownictwa i dialogu.
36. Na tym Zgromadzeniu Ogólnym obchodzimy po³owê Dekady Przezwyciê¿ania Przemocy. Celem Dekady jest nie tyle wytêpienie przemocy, ile raczej
przezwyciê¿enie ducha, logiki i stosowania przemocy za pomoc¹ aktywnego
poszukiwania pojednania i pokoju. Jest to zadanie ekumeniczne, gdy¿, jak siê
okazuje, ¿adna grupa nie jest w stanie sama zapobiec przemocy. Zapobieganie i
przezwyciê¿anie przemocy wymagaj¹ wspólnotowego postêpowania Koœcio³ów
we wspó³pracy z pañstwowymi i spo³ecznymi instytucjami oraz ruchami wolontariuszy.
37. W drugiej po³owie Dekady musimy uwzglêdniæ ró¿ne problemy, jeœli
chcemy postêpowaæ zarazem realistycznie i obiecuj¹co.
38. Po pierwsze, globalizacja stanowi rzeczywistoœæ na wszystkich p³aszczyznach, nie tylko na p³aszczyŸnie gospodarczej. Wygl¹da na to, ¿e terroryzm ma
powi¹zania na ca³ym œwiecie. To samo dotyczy zwalczania terroryzmu. Wynikaj¹ce z tego nastêpstwa s¹ odczuwane praktycznie przez wszystkich ludzi w ich
aktywnoœci i godnoœci ludzkiej. Snuj¹c wiêc plany na temat wspólnego postêpowania w g³oszeniu radosnego orêdzia pokoju musimy zaj¹æ siê wiêc globalizacj¹
i jej ró¿norodnymi skutkami.
39. Po drugie, dialog miêdzyreligijny i wspó³praca miêdzy religiami zyskuj¹
na znaczeniu i staj¹ siê konieczne, gdy chcemy przezwyciê¿aæ przemoc, urzeczywistniaæ pokój i wspieraæ pojednanie. Koœcio³y i wyznawcy wszystkich kierunków religijnych uznaj¹ koniecznoœæ miêdzyreligijnego dzia³ania na rzecz uporania siê z krytycznymi sytuacjami i problemami w spo³eczeñstwach, w których
¿yj¹. Ci¹gle wzrasta liczba ludzi, dla których dzia³alnoœæ miêdzyreligijna staje siê
integraln¹ czêœci¹ sk³adow¹ ich ekumenicznego zadania. Wielu podziela dzisiaj
pogl¹d, ¿e Bo¿a oikoumene nie mo¿e siê ograniczaæ do chrzeœcijanek i chrzeœcijan, lecz musi obejmowaæ ludzi z wszystkich rodzin religijnych.
40. Dialog zostaje czêsto wykorzystywany dla rozwi¹zania trwaj¹cych konfliktów, które pos³uguj¹ siê religijnymi has³ami lub wykorzystuj¹ religiê dla po-
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g³êbienia nieporozumieñ. W przeciwieñstwie do tego kontakt i dialog nawi¹zany
spokojnie i cierpliwie w czasach pokojowych mo¿e w momencie wybuchu konfliktów przyczyniæ siê do unikniêcia instrumentalizacji religii jako broni. Kontakty, które transcenduj¹ linie podzia³u miêdzy ka¿dorazowymi wspólnotami s¹ niezwykle cennymi œrodkami dla konsolidacji pokoju.
41. Po trzecie, prze¿ywana duchowoœæ jest rozstrzygaj¹cym wk³adem do przezwyciê¿enia przemocy i budowania pokoju. Jestem przekonany, ¿e modlitwa i
kontemplacja wziête razem stanowi¹ najwy¿sz¹ dyscyplinê duchow¹ dla przezwyciê¿enia przemocy. Wspólne wprawianie siê w tê dyscyplinê jest sta³ym wyzwaniem wobec naszego spo³eczeñstwa. Temu wprawianiu w ¿ycie duchowe powinniœmy zapewniæ wiêksz¹ przestrzeñ, gdy¿ wp³ynie to na kszta³t naszego postêpowania w wymiarze personalnym i wspólnotowym.
42. W kontekœcie refleksji nad duchowoœci¹ chcia³bym naszym prawos³awnym braciom i siostrom podziêkowaæ za to, ¿e sk³onili ruch ekumeniczny do
bardziej konsekwentnego uznania wymiaru ziemi i natury dla duchowoœci
chrzeœcijañskiej. Nasza duchowoœæ jest pozbawiona zasadniczej dymensji, gdy
w jej œwiadomoœci zostaje pominiêta nasza przynale¿noœæ do stworzenia i nasze
powo³anie do bycia wspó³twórc¹ w œcis³ej relacji z ziemi¹ i wszelkim stworzeniem Bo¿ym.
43. Temat IX Zgromadzenia Ogólnego – „Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ œwiat”
– przypomina mi o temacie I Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie w 1948
roku: „Nie³ad w œwiecie i Bo¿y plan zbawienia œwiata”. Temat Zgromadzenia w
Amsterdamie rozwa¿a³ zarówno przemoc minionych lat wojny jak równie¿ nowe
nadzieje tamtych czasów. Podbój kolonialny przez narody Europy osi¹gn¹³ najodleglejsze zak¹tki œwiata. Ilustracj¹ tego by³o Imperium Brytyjskie, w którym s³oñce nigdy nie zachodzi³o. Narody europejskie podczas tzw. pierwszej i drugiej
wojny œwiatowej wyst¹pi³y przeciw sobie stosuj¹c krwaw¹ przemoc. Przez rozwój i u¿ycie bomby atomowej ludzkoœæ osi¹gnê³a pe³n¹ zgrozy zdolnoœæ zniszczenia wszelkiego ¿ycia na ziemi. Decyduj¹ce pytanie nowej ery brzmia³o zatem,
czy przysz³oœæ naznaczy Bo¿y plan zbawienia dla zachowania tkanki ¿ycia w
zmieniaj¹cym siê œwiecie, czy te¿ bêdzie ni¹ nie³ad ludzki, który zagra¿a ¿yciu i
skazuje miliony na cierpienie.
44. Zgromadzenie Ogólne w Amsterdamie mia³o odwagê mówiæ o „Bo¿ym
planie zbawienia”. By³a to klasyczna wypowiedŸ etyczna w niezwykle niespokojnym czasie. Temat przypomina³ Koœcio³om i œwiatu, ¿e œwiat po stworzeniu
go przez Boga by³ dobry. Istnia³ wystarczaj¹cy powód anga¿owania siê na rzecz
sprawiedliwoœci i pokoju. Istnia³ powód, by mimo wszelkiego ludzkiego grzechu i ¿¹dzy w³adzy udzielaæ wsparcia odpowiedzialnemu spo³eczeñstwu. Istnia³a nie tylko nadzieja, lecz tak¿e etyczny imperatyw utworzenia nowej Organizacji Narodów Zjednoczonych jako podstawy pokoju, praw ludzkich i szans rozwojowych dla wszystkich.
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45. Temat Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie œwiadczy³ o pewnym
optymizmie. Zak³adano, ¿e œwiadome odpowiedzialnoœci polityczne przywództwo skoryguje nie³ad ludzkich spo³eczeñstw w oparciu o Bo¿y plan zbawienia.
Fundamentalna teza ery chrzeœcijañskiej dominowa³a poniek¹d jeszcze w sposób
niekwestionowany. Wychodzi³a ona z za³o¿enia, ¿e historyczny postêp w³asnymi
si³ami wy³oni œwiat, który znajdzie sw¹ jednoœæ pod przewodnictwem potê¿nej
cywilizacji chrzeœcijañskiej. Taki optymizm – który czêsto nie by³ œwiadom swego kontekstualnego Ÿród³a w Europie i Ameryce Pó³nocnej oraz imperialnego posmaku – ¿ywi³ siê szybkim rozwojem nowoczesnych technologii, które zosta³y
uznane za szczyt w³adzy ekonomicznej, politycznej i militarnej.
46. Jak w Amsterdamie tak i my dzisiaj stoimy u progu nowej ery, bêd¹c œwiadomi ogromnej przepaœci miêdzy Bo¿¹ wol¹ zbawcz¹ dla ludzkoœci a widzialn¹
rzeczywistoœci¹. W latach poprzedzaj¹cych Zgromadzenie Ogólne w Amsterdamie œwiat sta³ na skraju spowodowanej przez ludzi katastrofy; w czasie przed
otwarciem Zgromadzenia Ogólnego w Porto Alegre œwiat stoi na skraju pozornych katastrof naturalnych. Wed³ug Bo¿ego planu zbawienia natura posiada zdolnoœæ samoregulacji, która powstrzymuje zniszczenie ca³ego ¿ycia na ziemi. Jednak ludzie, popêdzani niezaspokojonym g³odem za nieograniczonym poszerzaniem w³adzy i bogactwa, dokonali ingerencji w ustalony przez Boga dla naszego
zbawienia porz¹dek naturalny, i to w skali, która mo¿e spowodowaæ katastrofy
naturalne, które mog¹ wymazaæ wszelkie ¿ycie na ziemi, tak¿e ¿ycie ludzkoœci.
47. Dzisiaj znacznie bardziej uœwiadamiamy sobie fakt, ¿e kryzys, przed którym stoimy, siêga znacznie g³êbiej, gdy¿ nie dotyczy tylko niesprawiedliwoœci w
stosunkach miêdzyludzkich i wojny; kryzys ten dotyczy wszelkich form ¿ycia.
Mam tu szczególnie na myœli zagadnienie przetrwania, przed którym stoi nasza
planeta i my jako jej mieszkañcy wskutek zmian klimatycznych. Jak wówczas
broñ atomowa zmieni³a nasze fundamentalne rozumienie ¿ycia, tak dzisiaj potencja³ powa¿nych zmian klimatycznych zagra¿a ¿yciu takiemu, jakie znamy.
48. Zmiana klimatu jest dzisiaj najpowa¿niejszym zagro¿eniem, przed jakim
stoi ludzkoœæ. Nie chodzi przy tym o problem przysz³oœci: miliony ludzi ju¿ dzisiaj powa¿nie odczuwaj¹ jego konsekwencje. Mo¿emy powstrzymaæ katastrofaln¹ zmianê klimatu – przynajmniej dysponujemy wystarczaj¹c¹ wiedz¹ dla zredukowania rozmiaru spowodowanej przez ludzi zmiany klimatu – jeœli znajdziemy skuteczne sposoby po³¹czenia g³osów Koœcio³ów i innych organizacji dla
wymuszenia zmiany postaw. Musimy wezwaæ wszystkie Koœcio³y chrzeœcijañskie do przemawiania wobec opinii publicznej jednym g³osem na temat zagro¿eñ
zwi¹zanych ze zmian¹ klimatu.
49. Podzielony wewnêtrznie œwiat potrzebuje Koœcio³a, który ¿yje jako jedno
Cia³o Chrystusa. Arcybiskup Desmond Tutu powiedzia³ kiedyœ: „Apartheid jest
za silny dla wewnêtrznie podzielonego Koœcio³a”. Ja mówiê, ¿e ta planeta, na
której zagro¿one jest samo ¿ycie, potrzebuje Koœcio³a, który swoim ¿yciem
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daje przyk³ad jednoœci w ró¿norodnoœci, jest znakiem i przedsmakiem wspólnoty ¿ycia zgodnej z wol¹ Bo¿¹ – Bo¿ego domostwa ¿ycia, zamieszka³ej ziemi,
oikoumene. Nawet gdy nasze ró¿nice niekiedy oddalaj¹ nas od siebie, to w g³êbi
serca wiemy bardzo dobrze, ¿e nale¿ymy do siebie. Chrystus pragnie, byœmy
stanowili jedno. Przez Bo¿¹ ³askê zostaliœmy stworzeni jako ludzkoœæ i wspólnota ziemska.

Afryka jako punkt zainteresowania
50. Ósme Zgromadzenie Ogólne ustali³o, ¿e poza Dekad¹ Przezwyciê¿ania
Przemocy jednym z g³ównych punktów zainteresowania ŒRK bêdzie Afryka.
W odpowiedzi na apel plenum afrykañskiego Zgromadzenia Ogólnego w Harare
ŒRK podjê³a uchwa³ê w sprawie towarzyszenia Koœcio³om i ludom Afryki na ich
drodze nadziei ku lepszej przysz³oœci tego kontynentu. W odcinku czasowym,
jaki potem nast¹pi³, ekumeniczne zainteresowanie Afryk¹ ujêto w skoordynowanym programie pracy skupionym na nastêpuj¹cych sprawach: kobiety i m³odzie¿,
wysi³ki na rzecz pokoju, sposób sprawowania w³adzy w poszczególnych pañstwach, prawa ludzkie, odbudowa, HIV/AIDS, ludzie niepe³nosprawni, edukacja
teologiczna i formacja ekumeniczna, stosunki miêdzyreligijne, Koœció³ i relacje
ekumeniczne, sprawiedliwoœæ ekonomiczna (obszerne sprawozdanie na ten temat
znajdujemy w oficjalnym raporcie Od Harare do Porto Alegre). W siedmioletnim
okresie naszego ekumenicznego zaanga¿owania w sprawy Afryki nauczyliœmy
siê tak¿e ws³uchiwaæ w to, co Koœcio³y i mieszkañcy maj¹ nam do powiedzenia
na temat sytuacji na swoim kontynencie. Dzielili siê oni z nami swoim bólem i
³zami, jak równie¿ swoj¹ radoœci¹ i nadziej¹.
51. Intuicje, do jakich doszliœmy na podstawie doœwiadczeñ z ekumenicznym programem afrykañskim, prowadz¹ do wniosku, ¿e przezwyciê¿enie ubóstwa, któremu powinniœmy poœwiêciæ du¿¹ uwagê w przysz³ym zainteresowaniu Afryk¹, domaga siê przeanalizowania dwóch jego przyczyn, z których jedna
ma charakter systemowo-immanentny i strukturalny, druga – etyczny i polityczny. Na p³aszczyŸnie systemowo-immanentnej mamy do czynienia z czteroma
czynnikami, których wspó³dzia³anie zagra¿a bezpieczeñstwu w zakresie zaopatrzenia w artyku³y spo¿ywcze. Po pierwsze, napotykamy politykê ekonomiczn¹,
która niekorzystnie oddzia³uje na inwestycje kapita³owe w rolnictwie i tym samym na rozwój wspólnot wiejskich. Po drugie, sta³a migracja ze wsi do miasta
prowadzi do tego, ¿e dobrze wykszta³ceni i przedsiêbiorczy m³odzi ludzie
opuszczaj¹ regiony rolnicze. A przecie¿ w³aœnie oni s¹ j¹drem zasobów ludzkich dla niezbêdnych zmian w rolnictwie. Trzeci czynnik to klimat przemocy.
Sk³adaj¹ siê nañ wojny domowe i bezsensowna przemoc wobec osób na p³aszczyŸnie rodzinnej i wspólnotowej. Czwartym i najnowszym czynnikiem jest
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pandemia HIV/AIDS w krajach na po³udnie od Sahary. Dla skutecznego zwalczenia ubóstwa w Afryce ka¿da zagraniczna pomoc musi uwzglêdniæ wszystkie
cztery wy¿ej wymienione czynniki.
52. Zachodzi oczywiœcie mo¿liwoœæ zdefiniowania i miejscowego zastosowania odpowiednich strategii rozwojowych. Mo¿na równie¿ podnieœæ zagraniczn¹
pomoc finansow¹ dla Afryki. Zapewne jest te¿ mo¿liwe ustalenie zasad prowadz¹cych do dobrych rz¹dów w poszczególnych pañstwach. Jednak dotychczasowe doœwiadczenie pokaza³o, ¿e dla przezwyciê¿enia ubóstwa i spowodowania
zmian spo³ecznych trzeba czegoœ wiêcej ni¿ tylko mechanicznych bodŸców trwa³ego rozwoju. Brakuje istotnego elementu, a jest nim moralna wola afrykañskich
przywódców. Zbyt d³ugo ludzie odpowiedzialni za sprawy afrykañskie akceptuj¹
rzeczy nie do przyjêcia i toleruj¹ zjawiska nie do zniesienia.
53. Mimo to ostro¿ny optymizm Koœcio³ów afrykañskich i mieszkañców
Afryki zastêpuje stopniowo dominuj¹cy dotychczas afro-pesymizm. Transformacja Organizacji Jednoœci Afrykañskiej w Uniê Afrykañsk¹, utworzenie nowych form partnerstwa dla rozwoju Afryki, trwaj¹cy proces przemian w Ogólnoafrykañskiej Konferencji Koœcio³ów zmierzaj¹cy do przekszta³cenia jej w
strategiczny instrument ekumeniczny, inicjatywy pokojowe kobiet w Sierra Leone i Sudanie oraz niedawno dokonany wybór pierwszej kobiety na prezydenta
pañstwa afrykañskiego – Ellen Johnson-Sirleaf jako prezydenta Liberii – s¹ to
wszystko znaki pe³ne nadziei. W ostatnich siedmiu latach re¿imy jednopartyjne
w wiêkszoœci pañstw afrykañskich zosta³y zast¹pione parlamentarnymi demokracjami.
54. Jednak wed³ug najnowszej analizy Afryka pozostaje dla nas kontynentem pe³nym paradoksów. Jest ona kontynentem niezwykle bogatym, lecz zamieszka³ym przez niezmiernie wielu skrajnie ubogich ludzi. Zapewne zagranica, w tym tak¿e ruch ekumeniczny, wspiera³a Afrykê w ró¿norodny sposób,
miêdzy innymi przez dostarczanie pomocy. W minionych 30 latach wpompowano na kontynent afrykañski niezwyk³¹ sumê wartoœci 330 miliardów dolarów
USA. Jak zatem wyt³umaczyæ, ¿e Afryka znajduje siê dzisiaj w tak przykrej
sytuacji? Otó¿ w tak zwanym miêdzyczasie pojêliœmy jedno: ubóstwa w Afryce
nie da siê przezwyciê¿yæ jedynie przez pomoc finansow¹. Zbyt ³atwo tutaj o
fa³szywe koncepcje, niew³aœciwe kierownictwo, z³e uregulowania lub nadu¿ycia. Prawdopodobnie potrzeba nam podobnej miary ¿aru i gniewu, wrêcz œwiêtego oburzenia, jak w okresie powstawania panafrykanizmu wymierzonego
przeciw kolonializmowi i apartheidowi, by poradziæ sobie z g³odem w Afryce.
Afrykañczycy ¿yj¹cy na kontynencie i afrykañska diaspora bêd¹ musieli siê zebraæ ponownie pod has³em globalnej Afryki i oœwiadczyæ: nie, tak dalej byæ nie
mo¿e! Sprawa, o któr¹ tu chodzi, dotyczy j¹dra afrykañskiego samozrozumienia
– tutaj chodzi o duszê Afryki! A to wymaga czegoœ wiêcej ni¿ dodatkowej pomocy materialnej.
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Chodzi o jakoœæ naszych stosunków
55. Dlaczego jest tak trudno przezwyciê¿yæ to, co nas dzieli? Dlaczego nasze
stosunki z innymi ludŸmi s¹ tak niedorozwiniête i niezadowalaj¹ce, mimo nies³ychanych osi¹gniêæ technologicznych naszej epoki? Czy¿ nie jest zadziwiaj¹ce, ¿e
w tym samym czasie, w którym zastanawiamy siê nad mo¿liwoœciami manipulacji genami lub wys³ania rakiet do najodleglejszych miejsc naszego sytemu s³onecznego, jednoczeœnie jesteœmy uwik³ani w wojny?
56. Istnieje zwi¹zek miêdzy spo³ecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi zagro¿eniami ¿ycia, wobec których stoimy, a dwuznacznym doœwiadczeniem rosn¹cej interdependencji, co prowadzi do coraz wiêkszej fragmentaryzacji i wrogoœci
zamiast pog³êbionej wspó³pracy. Ci, których w³adza ¿ywi siê naszymi obawami i
lêkami, wykorzystuj¹ tê sytuacjê. Obawy i lêki powstrzymuj¹ nas przed z³o¿eniem wspólnego œwiadectwa. Wywo³uj¹ wœród nas polaryzacjê, podkopuj¹ zaufanie wzajemne i zmuszaj¹ do defensywnej i reaktywnej postawy wobec otaczaj¹cych realiów.
57. Najwiêksze wyzwania, przed którymi dzisiaj stoimy, zdaj¹ siê wszystkie
sprowadzaæ w gruncie rzeczy do naszej ludzkiej niezdolnoœci wchodzenia w relacje ze sob¹, ze stworzeniem i Bogiem. Czy bêdzie to nasza rzeczywistoœæ spo³eczna, czy bêd¹ to zagadnienia w³adzy lub problemy spo³eczne, nawet sprawy
rozgrywaj¹ce siê w obrêbie Koœcio³ów i miêdzy nimi – musimy stwierdziæ, ¿e
jakoœæ naszych relacji nie dopiero dzisiaj, lecz od dziesiêcioleci i stuleci pozostawia³a wiele do ¿yczenia.
58. ¯yjemy w œwiecie ró¿norodnoœci – œwiecie pe³nym ró¿nic etnicznych, rasowych, jêzykowych, kulturowych i religijnych. Ruch migracyjny doprowadzi³
do tego, ¿e dzisiaj praktycznie wszystkie nasze spo³eczeñstwa maj¹ charakter
wielokulturowy. Mimo to nasza zdolnoœæ zbudowania miêdzy sob¹ zdrowych relacji pozostaje niestety niewystarczaj¹ca. Stajemy siê napastliwi i obwiniamy ludzi tylko dlatego, ¿e od nas siê ró¿ni¹. Czujemy siê zagro¿eni przez nowych s¹siadów. Separujemy siê od innych ludzi w sposób, który ma czêsto wydŸwiêk
obraŸliwy. Rasizm podnosi w dalszym ci¹gu s¹ brzydk¹ g³owê; szerzy siê wrogoœæ wobec obcych i islamofobia; antysemityzm od¿ywa znowu w miejscach, w
których od wielu lat robi³ wra¿enie wymar³ego. A jednak to co wspólne i co nas
inspiruje znacznie przewy¿sza to wszystko, co nas dzieli. Wszyscy jesteœmy zdolni do mi³oœci, wszyscy czci¹ otaczamy nasze rodziny, wszyscy jesteœmy uzale¿nieni od otoczenia, wszyscy mamy oczywisty interes w tym, by z tej planety
uczyniæ ulubione, goœcinne miejsce.
59. Gdy koncentrujemy siê na naszej zdolnoœci do relacji z bliŸnimi, stworzeniem i Bogiem, uœwiadamiamy sobie, ¿e nasze wyzwania etyczne maj¹ g³êboki
wymiar duchowy. Nie mo¿emy ju¿ d³u¿ej oddzielaæ od siebie etyki i eklezjologii,
poszukiwania jednoœci Koœcio³a i jednoœci rodzaju ludzkiego. Jedno wi¹¿e siê
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œciœle z drugim. To, co przyczynia siê do pog³êbienia naszych podzia³ów i panuj¹cej miêdzy nami nierównoœci, i to, co w przeciwieñstwie do tego przyczynia siê
do uzdrowienia i pojednania, ma w rzeczywistoœci wspólne j¹dro.
60. Nie powinno nas to dalej dziwiæ. Rzeczywistoœæ grzechu odzwierciedla
rzeczywistoœæ zerwanych relacji z Bogiem, bliŸnimi i stworzeniem. Wszak
grzech – z perspektywy biblijnej – jest przede wszystkim spraw¹ zerwanych relacji w tych trzech dymensjach naszej egzystencji. Grzech jest czymœ realnym.
Grzech ma swoje spo³eczne i konkretne sposoby przejawiania siê, sposoby, które przynosz¹ œmieræ zamiast ¿ycia i podkopuj¹ nasz¹ spo³ecznoœæ. O tê rzeczywistoœæ chodzi, j¹ te¿ upatrzy³a sobie ³aska Bo¿a, ¿eby j¹ wybawiæ i przemieniæ. Chrystus, bior¹c na siebie cenê grzechu w swej œmierci na krzy¿u, przywraca ¿ycie i jedna relacje zniekszta³cone przez grzech. Œwiêtujemy w
Eucharystii to misterium odnowionego ¿ycia w Chrystusie, które przemienia
nas jako cz³onków jednego Cia³a Chrystusa. W codziennym ¿yciu rozszerza siê
ta liturgia Eucharystii, s³u¿¹ca uzdrowieniu naszych relacji, przez uczestnictwo
¿ycia w ¿yciu innych.
61. ¯yciem, którym obdarza nas Bóg, jest pokarm, który stwarza now¹ wspólnotê dzielenia siê, wspólnotê usprawiedliwion¹ przez Bo¿¹ ³askê i pojednan¹ z
Bogiem. Festa da vida jest otwartym œwiêtem. Wita ono z radoœci¹ tych, co przyjêli zaproszenie i buduje wspólnoty przez pielêgnowanie relacji. Dla chrzeœcijan
agapa – uczta wspólnotowa, nastêpuj¹ca czêsto po Eucharystii – jest œwiêtem tej
wspólnoty. Jednoczeœnie jest przewodnikiem wskazuj¹cym na nadejœcie Królestwa Bo¿ego.
62. W otaczaj¹cym nas œwiecie bêdziemy najlepiej wyposa¿eni w umiejêtnoœæ
wspierania relacji miêdzyludzkich wówczas, gdy jako Koœcio³y nauczymy siê dzieliæ ze sob¹ wszystkie dary otrzymane od Boga. W du¿ej mierze nasza niedoskona³a
jednoœæ jako Koœcio³ów spowodowana jest niezdolnoœci¹ do praktykowania tego
autentycznego dzielenia darów. Droga do wzbogacenia naszej wspólnoty dzielenia
polega na zmianie i przemianie sposobu kszta³towania naszych relacji jako Koœcio³y i organizacje ekumeniczne – poniek¹d jako horyzontalne dzielenie siê z sob¹
darami ³aski. Jako Koœcio³y jesteœmy sobie dzisiaj wzajemnie potrzebne bardziej
ni¿ kiedykolwiek przedtem. Musimy znaleŸæ nowe sposoby pog³êbienia naszej
wspólnoty jako Koœcio³y w ramach spo³ecznoœci ŒRK. Niezbêdnie potrzebny jest
nowy paradygmat wzajemnego bycia Koœcio³em w XXI stuleciu dla dalszej pracy
nad tematem wspólnoty ekumenicznej i eklezjalnej – dla w³asnego uzdolnienia Koœcio³ów do dzia³añ na rzecz wspólnego dobra i pomagania œwiatu, temu œwiatu, który bezwarunkowo musi nauczyæ siê budowania stosunków ludzkich na trwalszej
podstawie. Jednak jako Koœcio³y mo¿emy te¿ nauczyæ siê od wielu wspólnot, które,
nie bacz¹c na to, czym s¹, dziel¹ siê bogactwem tego, kim s¹.
63. Podczas moich podró¿y do ró¿nych czêœci œwiata mog³em stwierdziæ, ¿e
w wielu miejscach poniek¹d przed³u¿eniem nabo¿eñstwa jest wspólna agapa,
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œwiêtowanie wspólnego ¿ycia, w którym wszyscy uczestnicz¹. Przypominam sobie ubogie kobiety boliwijskie pochodzenia indiañskiego, które po nabo¿eñstwie,
podczas uroczystego posi³ku, dzieli³y siê ró¿nymi gatunkami ziemniaków –
wszystkim, co posiada³y. W tej ubóstwem naznaczonej wspólnocie promieniowa³a wspólna radoœæ z powodu autentycznego spotkania. Dziel¹c siê tym niewielkim dobrem, które posiada³y, kobiety te nie czu³y siê ubo¿sze ni¿ by³y, przeciwnie, one cieszy³y siê z tego, ¿e nikt nie musia³ wróciæ do domu g³odny. Cud nakarmienia piêciu tysiêcy (nie licz¹c kobiet i dzieci!) zdarza siê codziennie wœród
ludzi ubogich. Tylko w ten sposób udaje im siê prze¿yæ w tym okropnym i bezlitosnym œwiecie.
64. Równie¿ karnawa³ brazylijski jest takim wybuja³ym i niezmiernie bogatym
œwiêtem na tle ubóstwa i marginalizacji. Ubogie spo³eczeñstwa zachowuj¹ zdolnoœæ do kreatywnoœci i œwiêtowania ¿ycia poœród ubóstwa i zw¹tpienia. Ta zdolnoœæ do œwiêtowania, któr¹ posiadaj¹ ubodzy, przypomina mi tak¿e o zaproszeniach na te wszystkie uczty, o których w formie podobieñstw opowiadaj¹ Mateusz, Marek, £ukasz i Jan. We wszystkich tych historiach gospodarz jest
rozczarowany odmow¹ tych, których wczeœniej zaprosi³. W akcie przeobra¿aj¹cej
sprawiedliwoœci zaprasza tych wszystkich, którzy ¿yj¹ na ulicy i na obrze¿ach
spo³eczeñstwa. W swoim kazaniu w synagodze w Nazarecie Jezus mówi do ubogich, ¿e przynosi im Dobr¹ Nowinê (£k 4, 18). Oni chc¹ œwiêtowaæ now¹ i dodaj¹c¹ si³ wspólnotê w Chrystusie, kiedy wspólnie œpiewaj¹ i modl¹ siê. Oni chc¹
prze¿ywaæ uzdrawiaj¹c¹ moc Ewangelii w swym ¿yciu codziennym. I jedno jest
pewne: oni bêd¹ œwiêtowaæ z Bogiem, gdy obalone zostan¹ panuj¹ce struktury
wykluczenia i marginalizacji!
65. Festa da vida zachêca nas do spojrzenia na jakoœæ naszych stosunków wzajemnych nowymi oczami i umieszczenia ich w centrum ruchu ekumenicznego.
66. Deklaracja na temat wspólnego rozumienia i wspólnej wizji (CUV) przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne w Harare, wzywa³a ŒRK i jej cz³onków do pog³êbienia stosunków wzajemnych. Do pewnego stopnia to nast¹pi³o, chocia¿by w
wa¿nej pracy Komisji Nadzwyczajnej do spraw prawos³awnego uczestnictwa w
pracach ŒRK. Wizyty duszpasterskie i „¿ywe listy” da³y Koœcio³om sposobnoœæ
okazywania sobie w trudnych sytuacjach solidarnoœci i wspó³czucia. Musimy
poszerzyæ zobowi¹zanie do wzajemnego rozliczania siê przed sob¹, i musimy to
czyniæ konkretnie i jawnie.
67. Poza tym deklaracja CUV uzna³a, ¿e ruch ekumeniczny jest zjawiskiem
szerszym ni¿ Œwiatowa Rada Koœcio³ów, tote¿ wezwa³a ŒRK do nawi¹zania stosunków z innymi gremiami chrzeœcijañskimi, wœród nich szczególnie z Koœcio³ami ewangelikalnymi i zielonoœwi¹tkowymi, jak równie¿ z innymi organizacjami
ekumenicznymi.
68. Nasze relacje z Koœcio³em Rzymskokatolickim (KRK) sta³y siê z up³ywem
lat bardziej dojrza³e. ŒRK i KRK to dwie bardzo ró¿ne instytucje, jednak obie

57

DZIEWI¥TE ZGROMADZENIE OGÓLNE ŒRK

anga¿uj¹ siê bardzo w ekumeniczne przedsiêwziêcia. W minionym czterdziestoleciu wspó³pracowaliœmy owocnie w ramach Wspólnej Grupy Roboczej. ŒRK jest
wdziêczna za bezpoœrednie wspó³dzia³anie KRK w naszych wysi³kach zmierzaj¹cych do zniwelowania barier teologicznych, historycznych i spo³ecznych miêdzy
Koœcio³ami, za wspó³pracê w zakresie zwiastowania, edukacji teologicznej,
œwiadectwa na rzecz sprawiedliwoœci w naszym œwiecie, dialogu miêdzyreligijnego i w innych dziedzinach.
69. Byæ mo¿e od czasu do czasu – i to po obu stronach – istnia³y nierealistyczne oczekiwania. Jednak zawsze okazywaliœmy gotowoœæ do wyjaœnienia aktualnych problemów, umo¿liwiaj¹cego wspólne poszukiwanie takiej jednoœci, jakiej
Chrystus pragnie dla swojego Koœcio³a.
70. Istnieje zawsze pewne napiêcie pomiêdzy staraniami o pog³êbienie a staraniami o poszerzenie wspólnoty Koœcio³ów, które tworz¹ ŒRK. To Zgromadzenie Ogólne daje nam sposobnoœæ zajêcia siê na nowo jakoœci¹ stosunków wewn¹trz wspólnoty, mo¿liwoœæ wspólnego zbadania, co znaczy byæ wspólnot¹ na
drodze do wzrostu jednoœci, i wzajemnego zaproszenia do dania tej jednoœci
intensywniejszego wyrazu. Poza tym Zgromadzenie Ogólne daje nam sposobnoœæ podkreœlenia naszej gotowoœci do poszerzenia tej wspólnoty przez dialog,
interakcjê i wspó³pracê z naszymi siostrami i braæmi spoza zaufanego krêgu
cz³onków ŒRK. Konkretnym przyk³adem jest Globalne Forum Chrzeœcijañskie,
które gromadzi wyznawców Jezusa Chrystusa z szerszego pasma tradycji i
wspólnot religijnych ni¿ kiedykolwiek przedtem. ŒRK zobowi¹za³a siê uczyniæ
wszystko co w jej mocy w zakresie wspierania tego dotychczas bardzo zachêcaj¹cego procesu.
71. Jak wiadomo istnieje te¿ napiêcie pomiêdzy ró¿nymi instytucjonalnymi
formami wyra¿ania ruchu ekumenicznego. Wszystkie ekumeniczne organizacje zmagaj¹ siê dzisiaj z odpowiedzi¹ na pytanie, jak reagowaæ na zmiany w
krajobrazie koœcielnym i ekumenicznym. Dlatego zaczêliœmy siê zajmowaæ
wspólnie wielkimi ekumenicznymi wyzwaniami XXI stulecia, i to w procesie, który przekracza ramy czysto instytucjonalne, co mog³oby sugerowaæ
pojêcie „rekonfiguracja”. Musimy formu³owaæ ci¹gle na nowo teologiczn¹ i
duchow¹ podstawê naszego wspólnego ekumenicznego zaanga¿owania. I musimy pilnie wypracowaæ mechanizmy koordynacji naszego ekumenicznego
zaanga¿owania w dziedzinie diakonii, orêdownictwa i rozwoju. Aktorzy ruchu ekumenicznego podkreœlaj¹ koniecznoœæ zdefiniowania wspólnej wizji
ekumenicznej (nie tylko „wspólnej wizji ŒRK”). Oczekujê, ¿e Zgromadzenie
Ogólne potwierdzi rolê Rady w jednym ruchu ekumenicznym i doda jej otuchy w odgrywaniu wiod¹cej roli i pioniera podczas wype³niania wa¿nych zadañ ekumenicznych w XXI stuleciu.
72. Do tego dochodzi fakt, ¿e istnieje te¿ pewne napiêcie w odniesieniu do
stosunków miêdzyreligijnych. Wielu stawia pytanie, czy maj¹ one znaczenie
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dla ekumenicznego poszukiwania chrzeœcijañskiej jednoœci. Wszyscy wiemy, ¿e
¿yjemy w œwiecie multireligijnym i musimy poœwiêcaæ wiêcej uwagi temu, jak
postêpowaæ z ludŸmi innych wiar, i to zw³aszcza na p³aszczyŸnie lokalnej. Poza
tym ze wzglêdu na liczne kwestie globalne – a nie tylko w odniesieniu do konfliktów miêdzy narodami wyznaj¹cymi ró¿ne religie – musimy nauczyæ siê, jak
postêpowaæ z naszymi bliŸnimi, jak ludzie wyznaj¹cy inn¹ religiê prze¿ywaj¹
swoj¹ wiarê i postrzegaj¹ œwiat, i jak mo¿emy wspólnie anga¿owaæ siê dla dobra naszych wspólnot i naszego œwiata. Coraz wiêksze uznanie zyskuje fakt, ¿e
religia odgrywa wa¿n¹ rolê w sprawach miêdzynarodowych i ¿e zatem musimy
nawi¹zywaæ na wszystkich p³aszczyznach stosunki z innymi wspólnotami religijnymi. Do takich wniosków dosz³a konferencja pod has³em „Decyduj¹cy moment w dialogu miêdzyreligijnym” zorganizowana przez Radê w czerwcu ubieg³ego roku. Jej uczestnikami byli reprezentanci wszystkich wielkich religii z
wszystkich czêœci œwiata. Jedno z najwa¿niejszych zaleceñ tej konferencji zwraca
siê do ŒRK o stworzenie mechanizmów, które religijnym si³om przywódczym z
ca³ego œwiata pozwol¹ rozwa¿aæ wspólnie problemy, z którymi jest dzisiaj konfrontowana ludzkoœæ. Stosunkom miêdzyreligijnym nale¿y przyznaæ w najbli¿szych latach wysoki priorytet i mo¿na mieæ nadziejê, ¿e to Zgromadzenie Ogólne
sformu³uje zalecenia mówi¹ce o tym, jak najlepiej osi¹gn¹æ ten cel.
73. Festa da vida, na które jesteœmy wszyscy zaproszeni, jest tak¿e wezwaniem do interesowania siê nie tylko tymi, których znamy, lecz tak¿e tymi, których
jeszcze nie znamy.
74. Od dawna jesteœmy tego œwiadomi, ¿e relacje s¹ podstaw¹ ca³ej pracy programowej ŒRK, a mimo to w praktyce jest tak, ¿e za programy odpowiadaj¹ inne
osoby lub zespo³y ni¿ za relacje. Mam nadziejê, ¿e w naszej pracy po Zgromadzeniu Ogólnym nast¹pi bardziej integracyjne i interaktywne podejœcie do programów i relacji, co spowoduje, ¿e nasze programy poprawi¹ jakoœæ naszych relacji a nasi cz³onkowie bêd¹ siê bardziej identyfikowaæ z programami. W raporcie
oceny programu przed Zgromadzeniem Ogólnym zosta³o podkreœlone, jak bardzo
s¹ ze sob¹ splecione te dwa aspekty.

Kreatywne formy pracy
75. Na rozpoczêcie tego Zgromadzenia Ogólnego wyra¿am nadziejê i modlê
siê o to, ¿eby uda³o siê nam wykorzystaæ tê nadzwyczajn¹ sposobnoœæ i uczciæ
ten moment, w którym dzielimy siê ze sob¹ tym, co przynieœliœmy ze sob¹ w to
miejsce; przekszta³æmy ten moment w œwiêto ¿ycia. Mamy nadziejê, ¿e posiedzenia plenarne Zgromadzenia Ogólnego, seria rozmów ekumenicznych i imprezy
w ramach mutirão pomog¹ nam rozpoznaæ najwa¿niejsze wyzwania i priorytety,
którym powinny poœwiêciæ swoj¹ uwagê Koœcio³y na ca³ym œwiecie za pomoc¹
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swojego wspólnego instrumentu – Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Mamy nadziejê,
¿e Komitet Wytycznych Programowych przedstawi odpowiedni¹ i realistyczn¹
agendê dzia³añ na rzecz transformacji, i ¿e Komitet Zaleceñ wesprze nasze relacje. Mamy te¿ nadziejê, ¿e Komitet Finansowy udzieli nam praktycznej rady
w sprawie rozwoju koncepcji dynamicznego zarz¹dzania œrodkami finansowymi,
ludzkimi i materialnymi jako integralnej czêœci ca³ej pracy ŒRK. Poza tym bêdziemy chcieli przyj¹æ program ekumenicznej duchowoœci, inspirowany naszym
zobowi¹zaniem do wspólnej modlitwy; jest to program, z którym Koœcio³y cz³onkowskie w pe³ni siê identyfikuj¹. Wiele imprez przed Zgromadzeniem Ogólnym
da³o mo¿noœæ wypowiedzenia siê tym, którzy znajduj¹ siê czêsto na peryferiach
ruchu ekumenicznego: m³odym ludziom, ludnoœci autochtonicznej, dalitom, kobietom i niepe³nosprawnym. Ich krytyka i ich perspektywy s¹ wa¿nym punktem
wyjœcia nie tylko dla zakwestionowania niesprawiedliwoœci i wykluczenia, lecz
tak¿e dla nowego i kreatywnego rozumienia transformacji. Fakt, ¿e obradujemy
w Ameryce £aciñskiej, wywrze wp³yw na nasze debaty, mamy te¿ nadziejê, ¿e
specjalna uroczystoœæ i posiedzenie plenarne poœwiêcone temu kontynentowi pomog¹ nam lepiej go zrozumieæ.
76. W tak zwanej „epoce informacyjnej” ruch ekumeniczny musi zwiastowaæ
odwieczne S³owo Bo¿e w ramach bardzo ró¿nych kultur i za pomoc¹ bardzo ró¿nych technologii. Szukamy nowych sposobów przekazywania tego orêdzia, ale
w dalszym ci¹gu widzimy te¿ nasze zadanie w zwiastowaniu mi³oœci Jezusa,
tworzeniu zaufania i w wspieraniu – realnych i wirtualnych – wspólnot podstawowych, które mog¹ przyczyniæ siê do przemiany ¿ycia.
77. W obliczu tego wszystkiego musimy przemyœleæ cztery aktualne problemy
ruchu ekumenicznego, którymi chcia³bym siê teraz zaj¹æ. W ¿adnym razie nie
nale¿y tego traktowaæ jako propozycji nowej struktury programowej ŒRK, gdy¿
istniej¹ ró¿ne sposoby zajmowania siê nimi.
78. Wiara i duchowoœæ. Centraln¹ kwesti¹ czasów dzisiejszych, jak ju¿ mówi³em, jest problem wiary i obecnoœci Chrystusa w bliŸnim. To jest podstaw¹ naszego rozumienia jednoœci i misji. Wiara musi znajdowaæ siê w centrum naszego
wspó³¿ycia, ona musi byæ podstaw¹ naszej ekumenicznej wizji i ekumenicznego
zaanga¿owania. Jak sprawiæ, ¿eby jednoœæ, która jest nam dana w Chrystusie, sta³a siê widzialna i odczuwalna?
79. Jakie implikacje ma wiara chrzeœcijañska w XXI stuleciu? Kwestia ta
jest relewantna zarówno dla Koœcio³ów Pó³nocny i Wschodu, jak i dla Koœcio³ów ca³ej po³udniowej hemisfery. Realistycznie nie mo¿na ju¿ oczekiwaæ chrzeœcijañskiej formacji religijnej od rodzin, Koœcio³ów i szkó³ niedzielnych, szkolnictwa i spo³eczeñstwa. Konieczne s¹ celowe starania gwarantuj¹ce, ¿e ci, którzy wyznaj¹ chrzeœcijañstwo, dysponuj¹ elementarn¹ znajomoœci¹ wiary
chrzeœcijañskiej. Konieczna jest jednak tak¿e intuicja umo¿liwiaj¹ca zrozumienie chrzeœcijañstwa XXI stulecia, gdy¿ chrzeœcijañstwo Po³udnia nie jest po
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prostu transplantatem chrzeœcijañstwa minionych stuleci. Wzrasta liczba nowych form transkonfesjonalizmu i postkonfesjonalizmu we wszystkich czêœciach œwiata. Nasze chrzeœcijañskie samozrozumienie w spo³eczeñstwie coraz
bardziej multireligijnym bêdzie zyskiwaæ na znaczeniu w nadchodz¹cych latach. Wszystko to domaga siê od nas radykalnie nowej wizji naszej wiary. Taka
wizja by³aby dla nas mo¿liwa, gdybyœmy widzieli chrzeœcijañstwo jako rzeczywistoœæ globaln¹, tzn. gdybyœmy je dostrzegali nowymi oczami a nie tylko
oczami okreœlonego regionu lub z okreœlonej perspektywy teologicznej. Jak powinniœmy reagowaæ teologicznie na ubóstwo tak wielu ludzi, na nadmiar bêd¹cy udzia³em niewielu i na relacjê miêdzy tymi dwoma zjawiskami? Wszystkie
te sprawy wywieraj¹ wp³yw na sposób, w jaki dzisiaj, w XXI stuleciu, uprawiamy i nauczamy teologiê, jak dzia³amy misyjnie i dajemy œwiadectwo.
80. W czasach, w których kwestie zwi¹zane z to¿samoœci¹ odgrywaj¹ rolê w
relacjach politycznych, spo³ecznych i miêdzyludzkich, dialog i wspó³praca miêdzy religiami maj¹ jeszcze wiêksze znaczenie ni¿ dotychczas. Im mocniej jesteœmy zakorzenieni w wierze chrzeœcijañskiej i im bardziej przemawiamy jednym
g³osem, tym wiêksze znaczenie przywi¹zujemy do dialogu miêdzyreligijnego.
81. Edukacja ekumeniczna. Dziedzina ta uzyska³a wyraŸny profil, i to nie
tylko z tego powodu, ¿e jest niezbêdna lub priorytetowa, lecz jako ekumeniczny
imperatyw, decyduj¹cy czynnik, który mo¿e mieæ zasadniczy wp³yw na ruch ekumeniczny w XXI stuleciu.
82. W wielu Koœcio³ach cz³onkowskich nowa generacja przywódcza – nawet
gdy czuje siê zobowi¹zana wobec ekumenicznych zasad – nie jest dostatecznie
poinformowana o bogatym dziedzictwie i skarbcu doœwiadczeñ wspó³czesnego
ruchu ekumenicznego. Przy obecnej zmianie pokoleniowej nale¿a³oby m³odej kadrze przywódczej zaoferowaæ mo¿liwoœæ wykorzystania tej wiedzy i tego doœwiadczenia.
83. Jeœli chrzeœcijanie – wœród nich tak¿e si³y przywódcze i wspó³pracownicy koœcielni – maj¹ dzisiaj ¿yczenie uczestniczenia w sposób kreatywny i odpowiedzialny w poszukiwaniu jednoœci oraz wspólnego wzrastania, wówczas trzeba im zaoferowaæ mo¿liwoœci ekumenicznej edukacji, które uzdolni¹ ich do
lepszego i bardziej ugruntowanego wp³ywania na nasze wspó³¿ycie. W tym
celu musimy zmobilizowaæ personel i materia³y edukacyjne z Koœcio³ów i organizacji ekumenicznych.
84. Kieruj¹c uwagê na Instytut Ekumeniczny w Bossey – wielki wzorzec ekumenicznej edukacji – stwierdzamy, ¿e istniej¹ jeszcze dwa dalsze wyzwania. Po
pierwsze, ewangelikalni i zielonoœwi¹tkowcy okazuj¹ od kilku lat du¿e zainteresowanie ekumenicznymi kursami i seminariami, w tym tak¿e programem wy¿szej
szko³y ekumenicznej. Po drugie, m³odzi ludzie domagaj¹ siê wiêcej spotkañ i seminariów miêdzyreligijnych. Oba trendy pozwalaj¹ poznaæ, w jakim kierunku
zmierza przysz³y rozwój, oba daj¹ te¿ powód do nadziei.
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85. Sprawiedliwoœæ przemieniaj¹ca. Chc¹c pomóc tym, którzy cierpi¹ z powodu skutków niesprawiedliwoœci, która dzieli ludzkoœæ na ubogich i bogatych,
musimy zaanga¿owaæ siê na rzecz przemieniaj¹cej sprawiedliwoœci, która wymaga opiekuñczego traktowania stworzenia, transformacji niesprawiedliwych struktur ekonomicznych i spo³ecznych, jednoznacznego g³osu profetycznego w globalnej dzia³alnoœci orêdowniczej oraz profetycznej diakonii.
86. W latach po Harare ŒRK podda³a próbie pojêcie sprawiedliwoœci przemieniaj¹cej i transformacyjnej zw³aszcza w odniesieniu do przezwyciê¿enia rasizmu.
W odró¿nieniu do czêsto stosowanego pojêcia „sprawiedliwoœci restauracyjnej”,
koncepcja „sprawiedliwoœci transformacyjnej” opiera siê na za³o¿eniu, ¿e tego,
co zosta³o utracone, nie da siê po prostu przywróciæ lub zwróciæ. Wielowiekowej
niesprawiedliwoœci w wszelkiej formie nie da siê po prostu wymazaæ – ani historycznie, ani kolektywnie, ani indywidualnie. ¯ycie ludzi i ich kultura, ich jêzyk i
tryb ¿ycia, ich nabo¿eñstwo i duchowoœæ nie bêd¹ nigdy takie jak przedtem. Sprawiedliwoœæ transformacyjna zajmuje siê przesz³oœci¹ w teraŸniejszoœci. Jej celem
jest przezwyciê¿enie ucisku i dominacji, by przez to dojœæ do uzdrowienia, pojednania i przywrócenia (w znaczeniu „wyprostowania”) relacji.
87. Na przysz³oœæ ¿yczy³bym sobie, byœmy siê zajêli dok³adniej t¹ kwesti¹,
poœwiêcaj¹c siê problemom sprawiedliwoœci i diakonii, orêdownictwa i dialogu.
Prócz tego musimy znaleŸæ nowe sposoby uporania siê z faktem, ¿e historia
misji koœcielnej by³a zwi¹zana niekiedy z upadkiem tradycyjnych form uzdrawiania i pojednania. Uruchomimy te¿ bezpoœrednie procesy wyzwolenia i
uzdrowienia, umo¿liwiaj¹c spotkania i rozmowy miêdzy sprawcami i ofiarami
niesprawiedliwoœci.
88.Wymaga to zmiany paradygmatu, metanoi, która pozwala na przemianê
struktur, kultury i podstawowych wartoœci. Nasze programy bêdziemy musieli
tak przekszta³ciæ, ¿e w sposób bardziej celowy bêd¹ siê przyczyniaæ do budowy
prawdziwie inkluzywnych i sprawiedliwych wspólnot, które respektuj¹ ró¿norodnoœæ, pozwalaj¹ na interakcje ró¿nych to¿samoœci i d¹¿eñ do jednoœci oraz
szanuj¹ prawa i obowi¹zki wszystkich w mi³oœci i wspólnocie. Sprawiedliwoœæ
przemieniaj¹ca oczekuje od Koœcio³ów zobowi¹zania do przezwyciê¿enia podzia³ów w ich w³asnym ¿yciu. Nasze wspólnoty musz¹ siê zmieniæ, jeœli pragn¹
prze¿ywaæ w pe³ni ró¿norodnoœæ swoich narodów i kultur jako wizerunek Bo¿ego stworzenia i jako Jego wizerunek w ramach cz³owieczeñstwa. Bycie Koœcio³em oznacza dzisiaj bycie uzdrawiaj¹cymi, pojednanymi i jednaj¹cymi
wspólnotami.
89. Byæ g³osem moralnym w œwiecie. Wraz ze wzrastaj¹cym uznaniem roli,
jak¹ odgrywa religia w ¿yciu publicznym, dane s¹ nam nowe mo¿liwoœci wywierania wp³ywu na politykê œwiatow¹. Ten zmieniaj¹cy siê kontekst i nowe podkreœlanie roli religii sprawiaj¹, ¿e kwestia odpowiedzialnoœci spo³ecznej Koœcio³ów
jawi siê w nowym œwietle.
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90. Wype³nienie naszej odpowiedzialnoœci w historii domaga siê od nas, byœmy stali siê silnym i wiarygodnym g³osem moralnym w œwiecie – g³osem, który
ma swoje umocowanie w duchowoœci i który dziêki temu ró¿ni siê od wielu konkuruj¹cych ze sob¹ g³osów w œwiecie, który zbyt czêsto zaniedbuje wartoœci
etyczne.
91. To wszystko s¹ wspólne troski naszych Koœcio³ów cz³onkowskich i ekumenicznych partnerów. Mam nadziejê, ¿e w przysz³oœci bêdziemy mogli rozwin¹æ nowe i kreatywne sposoby wspó³pracy, które wzmocni¹ nasze stosunki z
Koœcio³ami i z szerszym spektrum partnerów ekumenicznych. W zale¿noœci od
partnerów wspó³praca mo¿e siê inaczej kszta³towaæ. Np. ¿yczy³bym sobie,
¿ebyœmy z œwiatowymi wspólnotami chrzeœcijañskimi – szczególnie z tymi,
których cz³onkostwo pokrywa siê w du¿ej mierze z cz³onkostwem w ŒRK –
wspó³pracowali na wspólnej drodze do widzialnej jednoœci i w naszej wspólnej
gotowoœci nawi¹zywania stosunków z tymi Koœcio³ami i rodzinami chrzeœcijañskimi, które nie uczestnicz¹ aktywnie w ruchu ekumenicznym. Z zadowoleniem powita³bym œciœlejsze stosunki programowe miêdzy ŒRK a regionalnymi
organizacjami ekumenicznymi. ¯yczy³bym sobie bardziej uzgodnionej wspó³pracy z miêdzynarodowymi organizacjami ekumenicznymi, które pracuj¹ czêsto nad tym samym tematem. Mam nadziejê, ¿e te inicjatywy uka¿¹ nam w najbli¿szych miesi¹cach i latach nowe drogi wspó³pracy z koœcielnymi s³u¿bami i
dzie³ami w zakresie rozwoju i diakonii. I jak ju¿ wy¿ej zaznaczy³em, mam nadziejê, ¿e odnowione podkreœlanie ekumenicznej duchowoœci zmieni sposób
naszej pracy.
92. Chcia³bym te¿ jednak wyjœæ poza te propozycje i zasugerowaæ ponownie,
¿eby nastêpne Zgromadzenie Ogólne ŒRK jako konkretny krok stworzy³o
wspóln¹ platformê dla poszerzonego ruchu ekumenicznego. Jeœli jesteœmy gotowi uczyniæ tego rodzaju znacz¹cy krok, wówczas w miejsce wielu ró¿nych zgromadzeñ œwiatowych i konferencji, zwo³ywanych przez wspólnoty œwiatowe i inne
gremia, moglibyœmy zorganizowaæ jedn¹ wspóln¹ uroczystoœæ w ramach naszych
d¹¿eñ do jednoœci i wspólnego œwiadectwa Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Mówi¹c
bardziej konkretnie, jako najmniejszy najbli¿szy krok proponujê, ¿eby to Zgromadzenie Ogólne da³o nam mandat do przyspieszenia dialogu z Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ i Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych w sprawie
mo¿liwoœci zwo³ania naszych nastêpnych zgromadzeñ ogólnych w ramach jednego wspólnego przedsiêwziêcia. Do udzia³u w tym dialogu powinniœmy tez zaprosiæ inne gremia chrzeœcijañskie.
93. Tak¹ propozycjê trzeba oczywiœcie przemyœleæ troskliwie i we wszystkich
szczegó³ach. Jestem jednak przekonany, ¿e krok ten nam siê uda i ¿e ruch ekumeniczny zostanie wzmocniony przez wspóln¹ globaln¹ platformê. Ta mog³aby byæ
z kolei medium wspólnego planowania, dziêki czemu moglibyœmy jeszcze skuteczniej wypowiadaæ siê i dzia³aæ wspólnie.
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Na zakoñczenie
94. Drodzy przyjaciele, Siostry i Bracia w Chrystusie, delegaci na Dziewi¹te
Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów stoj¹ przed wielk¹ odpowiedzialnoœci¹ – odpowiedzialnoœci¹, w której tkwi wiele mo¿liwoœci. Tutaj w Porto
Alegre stajemy wobec wyzwania zmierzenia siê z twardymi realiami tego œwiata
i rozpoznania znaków czasu. Jednoczeœnie jesteœmy wezwani, aby z ca³ego serca
siê modliæ: „Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ œwiat”! Odnowieni przez modlitwê, w
mocy Ducha Œwiêtego, mo¿emy oczekiwaæ, ¿e jako zwiastunki i zwiastuni ³aski i
zamiarów Bo¿ych z tego miejsca zostaniemy wys³ani do przemiany tego œwiata,
jako zwiastuni nadziei dla naszych dzieci, naszych wnuków i przysz³oœci.
95. S³owo Bo¿e jest s³owem nadziei, Dobr¹ Nowin¹ przemiany przez ³askê.
Jest zwiastowaniem nowego nieba i nowej ziemi, w których nie ma ju¿ rzeczy,
które wczeœniej istnia³y. Jest to Bo¿e zaproszenie do wspó³udzia³u w festa da
vida, w radoœci œwiêta ¿ycia.
96. Oby Duch Bo¿y w trakcie tego Zgromadzenia Ogólnego zechcia³ zapaliæ
niegasn¹cy p³omieñ nadziei, który oœwietli stworzenie, które jest znowu dobre i
które objawia nas jako dzieci Bo¿e, jako cz³onków jednej ludzkiej rodziny i
wspólnoty ziemskiej.
97. Oby Duch Bo¿y obudzi³ w nas na tym Zgromadzeniu Ogólnym ¿arliw¹ têsknotê naszych poprzedników i poprzedniczek w ruchu ekumenicznym, przekonanie, ¿e istnieje i musi istnieæ jeden, œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³ – niepodzielone Cia³o Chrystusa w s³u¿bie dla œwiata, zjednoczone przy jednym stole
w obecnoœci naszego ¿ywego Pana.
98. Z Bogiem wszystkie rzeczy s¹ mo¿liwe. I tak chcemy zmierzyæ siê z nasz¹
z odpowiedzialnoœci¹ i zdaæ siê na przemieniaj¹c¹ ³askê Boga. Wszyscy s¹ serdecznie witani na festa da vida; zacznijmy wiêc nasze œwiêto!
Samuel Kobia
T³umaczenie: Karol Karski
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Zaproszenie do Koœcio³ów
o odnowienie zobowi¹zania
w sprawie poszukiwania jednoœci
i pog³êbienie ich dialogu

Wczeœniejsze Zgromadzenia Ogólne ŒRK przyjê³y teksty, które roztacza³y wizjê „jednoœci, jakiej szukamy” lub definiowa³y istotê jednoœci1 . W zgodzie z tymi
tekstami IX Zgromadzenie Ogólne w Porto Alegre przyjê³o niniejszy tekst i zaprosi³o Koœcio³y do wspólnego kontynuowania dotychczasowej pielgrzymki jako dalszego kroku ku pe³nej widzialnej jednoœci.
To zaproszenie skierowane do Koœcio³ów stawia sobie podwójny cel:
a) chcia³oby wyraziæ to, co Koœcio³y w obecnym momencie swojej ekumenicznej podró¿y mog¹ wspólnie powiedzieæ na temat istotnych aspektów Koœcio³a;
b) chcia³oby zaprosiæ Koœcio³y do nowej rozmowy – u¿ytecznej wzajemnie,
zarazem otwartej i poszukuj¹cej prawdy – na temat jakoœci i stopnia ich spo³ecznoœci i wspólnoty oraz na temat kwestii, które s¹ w dalszym ci¹gu czynnikiem dziel¹cym2 .
1
Niniejsze zaproszenie do Koœcio³ów zosta³o opracowane na proœbê Komitetu Naczelnego ŒRK (2002)
i pod patronatem Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a. Pierwszy projekt powsta³ na posiedzeniu w Nikozji, na
Cyprze, w marcu 2004 roku; projekt ten (w oparciu o szczegó³owe opinie gremiów kierowniczych ŒRK,
Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a oraz komitetu koordynacyjnego Komisji Nadzwyczajnej) zosta³
przeredagowany na drugim posiedzeniu w Nikozji w maju 2005 roku. Wiara i Ustrój Koœcio³a dziêkuje
Koœcio³owi Cypru w imieniu ŒRK za goœcinne przyjêcie tego spotkania przygotowawczego. Ostateczne
sformu³owanie tekstu nast¹pi³o na posiedzeniu Sta³ej Komisji Wiary i Ustroju w Aghios Nikolaos na
Krecie, w czerwcu 2005 roku.
2
Dla wspierania tego procesu Wiara i Ustrój wyda³a nowy dokument studyjny zatytu³owany The Nature
and Mission of the Church: A Stage on the Way to a Comon Statement, Faith and Order Paper No. 198 (Istota
i misja Koœcio³a: Krok na drodze do wspólnego stanowiska), który udostêpniono Koœcio³om.
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I
1. Jako delegaci Dziewi¹tego Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów dziêkujemy trójjedynemu Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Œwiêtemu, który doprowadzi³ nasze Koœcio³y do ¿ywego kontaktu i dialogu. £aska Bo¿a umo¿liwi³a nam pozostawanie w ³¹cznoœci ze sob¹, nawet gdy nie zawsze by³o to
³atwe. Zosta³y podjête znacz¹ce wysi³ki dla przezwyciê¿enia podzia³ów. Jesteœmy
„spo³ecznoœci¹ Koœcio³ów, które zgodnie z Pismem Œwiêtym wyznaj¹, ¿e Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem i dlatego d¹¿¹ wspólnie do wype³nienia
tego, do czego s¹ powo³ane, ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego”3 .
Potwierdzamy, ¿e „g³ównym celem spo³ecznoœci Koœcio³ów w Œwiatowej Radzie
Koœcio³ów jest wzajemne wzywanie do realizacji widzialnej jednoœci w jednej
wierze i w jednej wspólnocie eucharystycznej, manifestuj¹cej siê w nabo¿eñstwie
i wspólnym ¿yciu w Chrystusie, przez œwiadectwo i s³u¿bê w œwiecie, i d¹¿enie
ku tej jednoœci tak, aby œwiat uwierzy³”4 . Trwaj¹ce miêdzy nami podzia³y s¹ realnymi ranami na ciele Chrystusa. Cierpi na tym misja Bo¿a.
2. Koœcio³y w spo³ecznoœci ŒRK trwaj¹ w zobowi¹zaniu wobec siebie na drodze do pe³nej widzialnej jednoœci. Zobowi¹zanie to przyjmujemy jako Bo¿y dar
³aski. Jednoœæ jest zarazem Bo¿ym darem i zadaniem. Nasze Koœcio³y oœwiadczy³y, ¿e jednoœæ, w której pok³adamy ufnoœæ, o któr¹ modlimy siê i dla której pracujemy, „to koinonia, która jest dana i uzewnêtrznia siê we wspólnym wyznaniu
wiary apostolskiej, wspólnym ¿yciu sakramentalnym, w które wkraczamy przez
jeden chrzest i które manifestujemy w jednej wspólnocie eucharystycznej, we
wspólnym ¿yciu, w którym ma miejsce wzajemne uznanie i pojednanie cz³onkostwa i urzêdów koœcielnych, oraz we wspólnym pos³annictwie, które g³osi
wszystkim ludziom Ewangeliê o ³asce Bo¿ej i oddaje siê w s³u¿bê ca³emu stworzeniu”5 . Taka koinonia musi manifestowaæ siê w ka¿dym miejscu, a dziêki koncyliarnej relacji miêdzy Koœcio³ami – w ró¿nych miejscach. Mamy jeszcze do
wykonania wiele pracy w naszym wspólnym staraniu o zrozumienie znaczenia
jednoœci i katolickoœci oraz roli chrztu.

II
3. Zgodnie z Nicejsko-Konstantynopolitañskim wyznaniem wiary (381), wyznajemy jeden, œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³. Jednoœæ Koœcio³a jest odbiciem jednoœci trójjedynego Boga w komunii osób boskich. Pismo Œwiête opisuje
„Baza dogmatyczna” ŒRK (Konstytucja, art. I).
Cele i funkcje ŒRK (Konstytucja, art. III).
5
Dokument Siódmego Zgromadzenia Ogólnego w Canberze (1991): Jednoœæ Koœcio³a jako koinonia:
dar i zadanie, 2.1, cyt. za polskim przek³adem w: SiDE 1993 nr 1 (31), s. 73.
3
4
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wspólnotê chrzeœcijañsk¹ jako Cia³o Chrystusa, którego wzajemnie powi¹zana
ró¿norodnoœæ ma istotne znaczenie dla jego ca³oœci: „Ró¿ne s¹ dary ³aski, ale ten
sam Duch, ró¿ne s¹ te¿ pos³ugi, ale ten sam Pan. Ró¿ne s¹ wreszcie dzia³ania,
lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W ka¿dym jednak
Duch objawia siê dla wspólnego dobra” (1 Kor 12, 4-7). Tak wiêc jako lud Bo¿y,
Cia³o Chrystusa i œwi¹tynia Ducha Œwiêtego, Koœció³ jest powo³any do manifestowania swojej jednoœci w bogatej ró¿norodnoœci.
4. Koœció³ jako wspólnota wierz¹cych zostaje stworzony przez S³owo Bo¿e,
gdy¿ wiara rodzi siê ze s³uchania zwiastowania Ewangelii, dziêki dzia³aniu Ducha Œwiêtego (Rz 10, 17). Poniewa¿ Dobra Nowina, g³oszona dla wzbudzenia
wiary, jest Dobr¹ Nowin¹ przekazan¹ przez aposto³ów, przeto Koœció³ stworzony
przez S³owo jest Koœcio³em apostolskim. Zbudowany na fundamencie aposto³ów
i proroków Koœció³ jest Bo¿ym domostwem, œwiêtym przybytkiem, w którym
¿yje i dzia³a Duch Œwiêty. Przez moc Ducha Œwiêtego wierz¹cy zostaj¹ w³¹czeni
do „œwi¹tyni œwiêtej w Panu” (Ef 2, 21-22)6 .
5. Potwierdzamy, ¿e wiara apostolska Koœcio³a jest jedna, jak jedno jest Cia³o
Chrystusa. Jednak w sposób uprawniony mog¹ istnieæ ró¿ne sformu³owania wiary
Koœcio³a. ¯ycie Koœcio³a jako nowe ¿ycie w Chrystusie jest jedno, jednak do jego
zbudowania przyczyniaj¹ siê ró¿ne charyzmaty i pos³ugiwania. Nadzieja Koœcio³a jest jedna. A przecie¿ manifestuje siê ona w ró¿norodnoœci ludzkich oczekiwañ. Uznajemy, ¿e istniej¹ ró¿ne eklezjologiczne punkty wyjœcia i gama pogl¹dów na stosunek Koœcio³a do Koœcio³ów. Niektóre formy ró¿norodnoœci wyra¿aj¹
Bo¿e mi³osierdzie i dobro; musimy je poznaæ i dostrzec przez Bo¿¹ ³askê i w
mocy Ducha Œwiêtego. Inne dziel¹ Koœció³; te trzeba przezwyciê¿yæ przez dary
Ducha, wiarê, nadziejê i mi³oœæ, gdy¿ podzia³ i wykluczenie nie mog¹ mieæ ostatniego s³owa. Plan Bo¿y dla osi¹gniêcia pe³ni czasu polega na tym, „aby Chrystus
sta³ siê na nowo G³ow¹ wszystkiego” (Ef 1, 10) i ludzkie podzia³y zosta³y zniesione. Bóg wzywa swój lud do poznania i odnowy na drodze do pe³nej koinonii.
6. Katolickoœæ Koœcio³a wyra¿a pe³niê, integralnoœæ i ca³kowitoœæ jego ¿ycia w
Chrystusie przez Ducha Œwiêtego we wszystkich epokach i miejscach. Przejawem tej tajemnicy jest ka¿da wspólnota ochrzczonych chrzeœcijan, w której wyznaje siê i prze¿ywa wiarê apostolsk¹, g³osi Ewangeliê i celebruje sakramenty.
Ka¿dy Koœció³ jest Koœcio³em katolickim, a nie tylko jego czêœci¹. Ka¿dy Koœció³ jest Koœcio³em katolickim, ale nie jego ca³oœci¹. Ka¿dy Koœció³ czyni zadoœæ swojej katolickoœci, gdy znajduje siê we wspólnocie z innymi Koœcio³ami.
Oœwiadczamy, ¿e katolickoœæ Koœcio³a znajduje swój najbardziej widzialny wyraz we wspólnej Wieczerzy Pañskiej i we wzajemnie uznanym i pojednanym pos³ugiwaniu duchownym.

6

The Nature and Mission of the Church, & 23.

67

DZIEWI¥TE ZGROMADZENIE OGÓLNE ŒRK

7. Relacjê miêdzy Koœcio³ami charakteryzuje dynamiczne oddzia³ywanie wzajemne. Wszystkie Koœcio³y s¹ wezwane do wzajemnego dawania i przyjmowania
darów oraz do wzajemnego rozliczania siê. Ka¿dy Koœció³ musi sobie uœwiadamiæ,
co w jego ¿yciu jest prowizoryczne, i mieæ odwagê przyznaæ siê do tego wobec innych Koœcio³ów. Tak¿e dzisiaj, gdy eucharystyczna wspólnota nie zawsze jest mo¿liwa, podzielone Koœcio³y czyni¹ zadoœæ wzajemnemu rozliczaniu siê i aspektom
swojej katolickoœci, modl¹c siê wzajemnie za siebie, dziel¹c siê zasobami, wspieraj¹c siê w czasach trudnych, podejmuj¹c wspólne decyzje, anga¿uj¹c siê wspólnie
na rzecz sprawiedliwoœci, pojednania i pokoju, stymuluj¹c siê wzajemnie w naœladowaniu jako konsekwencji chrztu, podtrzymuj¹c dialog mimo istniej¹cych ró¿nic i
wzbraniaj¹c siê przed wypowiedzi¹: „Nie jesteœ mi potrzebny” (1 Kor 12, 21). Izolowanie siê wzajemne przyczynia siê do naszego zubo¿enia.

III
8. Wszyscy, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusie, s¹ z Chrystusem zjednoczeni w Jego ciele: „Zostaliœmy wiêc pogrzebani z Nim przez zanurzenie w
œmieræ, abyœmy tak, jak Chrystus zosta³ wskrzeszony z martwych dziêki chwale
Ojca, i my prowadzili nowe ¿ycie” (Rz 6, 4). W chrzcie Duch przenosi œwiêtoœæ
Chrystusa na Jego cz³onki. Chrzest w jednoœæ z Chrystusem wzywa Koœcio³y do
bardziej otwartego i szczerego obchodzenia siê z sob¹ nawzajem, nawet gdyby
mia³o to przychodziæ z trudem: „Trwaj¹c zaœ w prawdziwej mi³oœci, wzrastajmy
pod ka¿dym wzglêdem ku Temu, który jest G³ow¹, Chrystusem” (Ef 4, 15).
Chrzest obdarza Koœcio³y wolnoœci¹ i odpowiedzialnoœci¹ na drodze do wspólnego zwiastowania S³owa, wspólnego wyznawania jednej wiary, wspólnego celebrowania jednej Eucharystii i pe³nego uczestnictwa w jednym pos³ugiwaniu duchownym. Równie¿ ci, którzy nie praktykuj¹ sakramentu chrztu wod¹, maj¹
udzia³ w duchowym doœwiadczeniu ¿ycia w Chrystusie7 .
9. Nasza wspólna przynale¿noœæ do Chrystusa przez chrzest w imiê Ojca i
Syna, i Ducha Œwiêtego, czyni Koœcio³y zdolnymi i wzywa je do wspólnego udania siê w drogê, mimo ¿e jeszcze nie dosz³y do pe³nej zgodnoœci pogl¹dów.
Oœwiadczamy, ¿e chrzest jest jeden, jak jedno jest cia³o i jeden Duch, jak te¿ jesteœmy powo³ani do jednej nadziei, jeden Pan, jedna wiara, jeden Bóg i Ojciec
nas wszystkich (Ef 4, 4-6). Przez Bo¿¹ ³askê chrzest manifestuje rzeczywistoœæ,
¿e wzajemnie nale¿ymy do siebie, mimo ¿e niektóre Koœcio³y nie s¹ jeszcze w stanie uznaæ inne za Koœcio³y w pe³nym sensie tego s³owa. Przypominamy s³owa z
Deklaracji z Toronto, w której Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK uzna³y, „¿e cz³onko7
Dokument Siódmego Zgromadzenia Ogólnego w Canberze (1991): Jednoœæ Koœcio³a jako koinonia:
dar i zadanie, 3. 2, cyt. za polskim przek³adem w: SiDE 1993 nr 1 (31), s. 74.
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stwo w Koœciele Chrystusowym jest rozleglejsze ni¿ cz³onkostwo we w³asnym
Koœciele. Dlatego d¹¿¹ do nawi¹zania kontaktu z tymi spoza swoich szeregów,
którzy uznaj¹ Jezusa Chrystusa za Pana”8 .

IV
10. Jako twór S³owa i Ducha Bo¿ego Koœció³ jest tajemnic¹, znakiem i narzêdziem Bo¿ego planu zbawienia œwiata. £aska Bo¿a objawia siê w zwyciêstwie
nad grzechem darowanym nam przez Chrystusa i w uzdrowieniu istoty ludzkiej
jako ca³oœci. Królestwo Bo¿e mo¿e byæ dostrze¿one w pojednanej i jednaj¹cej
wspólnocie, która jest powo³ana do œwiêtoœci – wspólnocie, która d¹¿y do przezwyciê¿enia dyskryminacji dochodz¹cej do g³osu w grzesznych strukturach spo³ecznych i która stara siê uzdrowiæ podzia³y we w³asnym ¿yciu i przyczyniæ siê
do uzdrowienia i jednoœci wspólnoty ludzkiej. Koœció³ ma udzia³ w pojednawczym dziele Chrystusa, który wypar³ siê samego siebie, gdy realizuje sw¹ misjê,
potwierdza i odnawia obraz Boga we wszystkich ludziach oraz gdy wspó³pracuje
z wszystkimi, których ludzka godnoœæ zosta³a zakwestionowana wskutek ekonomicznej, politycznej i spo³ecznej marginalizacji.
11. Misja jest integralnym elementem ¿ycia Koœcio³a. Przez pracê misyjn¹
Koœció³ wyra¿a swoje powo³anie do zwiastowania Ewangelii i przybli¿ania
¿ywego Chrystusa ca³emu stworzeniu. Koœcio³y ¿yj¹ poœród ludzi, którzy s¹ wyznawcami innych wiar i ideologii. Jako instrument Boga, Pana wszelkiego stworzenia, Koœció³ jest wezwany do dialogu i wspó³pracy z nimi, tak aby jego misja
przyczynia³a siê do dobra ca³ego stworzenia i pomyœlnoœci ziemi. Wszystkie Koœcio³y s¹ wezwane do walki z wszelkimi przejawami grzechu, we w³asnym otoczeniu i poza nim, i do wspó³pracy z innymi w zakresie zwalczania niesprawiedliwoœci, ³agodzenia ludzkiego cierpienia, przezwyciê¿ania przemocy i zapewnienia pe³ni ¿ycia wszystkim ludziom.

V
12. W ca³ych swoich dziejach Œwiatowa Rada Koœcio³ów by³a uprzywilejowanym instrumentem, który dawa³ Koœcio³om mo¿liwoœæ wzajemnego s³uchania
i rozmawiania ze sob¹ oraz wspólnego podejmowania kwestii bêd¹cych wyzwaniem dla Koœcio³ów i zagro¿eniem dla ludzkoœci. Koœcio³y zaanga¿owane w ru-

8
Komitet Naczelny ŒRK, Toronto, Kanada, 9-15 lipca 1950: Koœció³, Koœcio³y i Œwiatowa Rada
Koœcio³ów. Eklezjologiczne znaczenie ŒRK IV, 3, cyt. za polskim przek³adem w: SiDE 1988 nr 4 (24), s. 52.
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chu ekumenicznym zbada³y przyczyny dziel¹cych je ró¿nic tak¿e w rozmowach
multilateralnych i bilateralnych. Mimo to nie zawsze traktowa³y z nale¿yt¹ powag¹ wzajemn¹ odpowiedzialnoœæ za siebie i nie zawsze uznawa³y potrzebê rozliczania siê wobec siebie ze swojej wiary, ¿ycia i œwiadectwa oraz artyku³owania
czynników utrzymuj¹cych jeszcze ich podzia³. W œwietle doœwiadczeñ, jakie ju¿
wspólnie poczyniliœmy, oraz postêpów w dialogu multilateralnym i bilateralnym,
nadszed³ czas podjêcia wspólnie konkretnych kroków.
13. Tote¿ Dziewi¹te Zgromadzenie Ogólne wzywa Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów
do wspierania w dalszym ci¹gu pog³êbionych rozmów miêdzy ró¿nymi Koœcio³ami.
Zapraszamy tak¿e wszystkie Koœcio³y do podjêcia trudnego zadania szczerego rozliczenia siê z relacji zachodz¹cej miêdzy ich wiar¹ i ustrojem a wiar¹ i ustrojem innych Koœcio³ów. Do ka¿dego Koœcio³a kierowana jest proœba o wyartyku³owanie
ocen, które kszta³tuj¹ a nawet warunkuj¹ ich stosunki z innymi Koœcio³ami. Szczere
dzielenie siê zbie¿noœciami, rozbie¿noœciami i ró¿nicami pomo¿e wszystkim Koœcio³om ustaliæ, co przyczynia siê do pokoju i buduje wspólne ¿ycie.
14. Na drodze do pe³nej widzialnej jednoœci Koœcio³y winny potraktowaæ w
sposób œwie¿y, bardziej jednoznacznie powracaj¹ce tematy. Do kwestii, które Koœcio³y powinny stale uwzglêdniaæ w swoich dysputach, nale¿y zaliczyæ:
a) W jakiej mierze poszczególny Koœció³ mo¿e rozpoznaæ wierny wyraz wiary apostolskiej w swoim w³asnym ¿yciu, modlitwie i œwiadectwie oraz w ¿yciu
innych Koœcio³ów?
b) Gdzie poszczególny Koœció³ znajduje wiernoœæ wobec Chrystusa w wierze i
¿yciu innych Koœcio³ów?
c) Czy poszczególny Koœció³ rozpoznaje w ¿yciu innych Koœcio³ów wspólny
wzorzec chrzeœcijañskiej inicjacji oparty na chrzcie?
d) Z jakich powodów niektórzy uwa¿aj¹ za konieczne, inni za dopuszczalne a
jeszcze inni za niemo¿liwe uczestnictwo w Wieczerzy Pañskiej z cz³onkami innych Koœcio³ów?
e) W jaki sposób by³oby mo¿liwe uznanie przez poszczególny Koœció³ uregulowanych pos³ugiwañ innych Koœcio³ów?
f) W jakiej mierze by³oby mo¿liwe uczestniczenie poszczególnego Koœcio³a w
¿yciu duchowym innych Koœcio³ów?
g) Jak dalece poszczególny Koœció³ bêdzie siê solidaryzowa³ z innymi Koœcio³ami w rozwi¹zywaniu takich problemów jak hegemonia spo³eczna i polityczna,
przeœladowanie, ucisk, ubóstwo i przemoc?
h) W jakiej mierze poszczególny Koœció³ bêdzie uczestniczy³ w misji apostolskiej innych Koœcio³ów?
i) W jakiej mierze poszczególny Koœció³ mo¿e wspó³dzia³aæ z innymi Koœcio³ami w zakresie formacji religijnej i edukacji teologicznej?
j) Jak dalece poszczególny Koœció³ mo¿e uczestniczyæ we wspólnej modlitwie
i nabo¿eñstwie innych Koœcio³ów?
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W konfrontacji z tymi kwestiami Koœcio³y dojd¹ do przekonania, w jakich obszarach swojego ¿ycia potrzebuj¹ odnowy. Odkryj¹ te¿ nowe mo¿liwoœci pog³êbienia stosunków z Koœcio³ami innych tradycji.

VI
15. Nasze Koœcio³y odbywaj¹ wspóln¹ podró¿ w dialogu i wspólnym dzia³aniu, w pewnoœci, ¿e zmartwychwsta³y Chrystus da³ siê rozpoznaæ, jak to uczyni³
podczas ³amania chleba w Emmaus, i ¿e odkryje g³êbsze znaczenie spo³ecznoœci i
communio (£k 24, 13-35). Wobec postêpów w ruchu ekumenicznym zachêcamy
nasze Koœcio³y cz³onkowskie do dalszego pod¹¿ania t¹ strom¹ i zarazem obiecuj¹c¹ drog¹, ufaj¹c Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Œwiêtemu, którego ³aska przemienia nasze zmagania o jednoœæ w owoce wspólnoty.
Ws³uchujmy siê w to, co Duch mówi Koœcio³om!
T³umaczenie: Karol Karski
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WSPÓLNA GRUPA DORADCZA ŒRK I KOŒCIO£ÓW
ZIELONOŒWI¥TKOWYCH 2000 – 2005

Raport na IX Zgromadzenie Ogólne
(fragmenty)
Wspólna Grupa Doradcza zosta³a utworzona na podstawie decyzji Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Harare i zebra³a siê po raz pierwszy w dniach 19-23 czerwca 2000 roku w Opactwie Hautecombe (Francja). Podczas tego spotkania na³o¿y³a na siebie nastêpuj¹ce zadania:
„Zebraliœmy siê razem, ufaj¹c przewodnictwu Ducha Œwiêtego, na zaproszenie
Ósmego Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Wed³ug naszej
oceny Grupa Robocza ma do spe³nienia nastêpuj¹ce zadania:
 szukanie mo¿liwoœci lepszego wzajemnego zrozumienia,
 poznawanie nowych szans w zakresie mo¿liwoœci wzajemnego uczenia siê
i wspólnego dzia³ania,
dzielenie siê przekonaniami na temat prze¿ywania chrzeœcijañskiego œwiadectwa,
 dyskutowanie wyzwañ, jakie przed nami stoj¹, w nadziei na uporanie siê nimi,
 przekazywanie w³asnym Koœcio³om przekonañ, do jakich doszliœmy i
zamanifestowanie w ten sposób naszego wspólnego ¿ycia w Duchu Œwiêtym.
‘Mówcie do siebie psalmami, hymnami i pieœniami natchnionymi. Œpiewajcie i
grajcie waszym sercem Panu. Zawsze dziêkujcie za wszystko Bogu i Ojcu w imiê
naszego Pana Jezusa Chrystusa’ (Ef 5, 19-20)”.
Nastêpnie odbywa³y siê doroczne spotkania w Quito (Ekwador, 2001), Seulu
(Korea, 2002), Cleveland (USA, 2003), Johannesburgu (RPA, 2004) i Kairze
(Egipt, 2005).
Podczas koñcowych posiedzeñ Grupa Robocza opracowa³a i przyjê³a dwa teksty, które streszczaj¹ wiele wspólnych pogl¹dów stwierdzonych w dialogu, jak
równie¿ wa¿ne w dalszym ci¹gu istniej¹ce wyzwania; sformu³owa³a te¿ zalecenia
dla Zgromadzenia Ogólnego w Porto Alegre. Te trzy teksty maj¹ nastêpuj¹ce
brzmienie:
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Nasza wspólna wiara
Od roku 2000 Wspólna Grupa Doradcza na podstawie mandatu otrzymanego
od Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Harare w 1998 roku skupia przedstawicielki
i przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK i Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych. Jako cz³onkowie Grupy Doradczej przybyliœmy na pierwsze spotkanie w Hautecombe (Francja) pe³ni niepokoju, uprzedzeñ i obaw, ale tak¿e z
ufnoœci¹ i nadziej¹. Wspólna modlitwa, s³uchanie g³oszonego S³owa Bo¿ego,
wspólne prace biblijne i dialog pozwoli³y nam doznaæ autentycznej wspólnoty.
Czas, jaki prze¿yliœmy na modlitwie i na s³uchaniu s³owa Biblii, jak równie¿
œwiadectwo uczestników o tym, jak Bóg dzia³a³ i dzia³a w naszym ¿yciu, utwierdzi³y nas w przekonaniu, ¿e ³¹czy nas wszystkich g³êboka, osobista wiêŸ z Bogiem, tote¿ w ka¿dym z nas zauwa¿yæ siê da³o g³êbokie ¿yczenie dzia³ania zgodnie z wol¹ Bo¿¹. Mieliœmy mo¿liwoœæ przedyskutowania licznych stereotypowych wyobra¿eñ, które sta³y siê przyczyn¹ podzia³ów, nieporozumieñ i b³êdnych
ocen. Wiele fa³szywych wyobra¿eñ, jakie mieliœmy o sobie, sprostowaliœmy a
wiele naszych obaw od³o¿yliœmy na bok jako bezpodstawne.
Doszliœmy do przekonania, ¿e ³¹czy nas wiele wiêcej ni¿ uœwiadamialiœmy sobie na pocz¹tku naszej pracy. Wszyscy podzielamy przekonanie, ¿e istnieje tylko
jeden Koœció³. Nie jest on naszym Koœcio³em, lecz Koœcio³em naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest Tym, który nas gromadzi i powo³uje do bycia Cia³em
Chrystusa, On jest te¿ Tym, którego dotyczy nasza mi³oœæ, oddanie i wiernoœæ.
Uznajemy Go za G³owê Koœcio³a. Poza tym, jako ¿eœmy siê wzajemnie zaakceptowali we wspólnej modlitwie i wspólnej pracy (Ef 4, 2-3), doszliœmy do przekonania, ¿e wszyscy jesteœmy chrzeœcijankami i chrzeœcijanami. Wyznaliœmy Jezusa
Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela wed³ug Pisma oraz staraliœmy siê Go
naœladowaæ. Wezwaliœmy Ducha Œwiêtego, Dawcê i Zachowawcê ¯ycia, prosz¹c
Go, by towarzyszy³ nam w drodze. Prócz tego jedni w drugich dostrzegliœmy
œwiat³o Chrystusa i – mówi¹c s³owami Aposto³a Paw³a – jesteœmy „dla siebie nawzajem cz³onkami” (Rz 12, 5).
Za ka¿dym razem modliliœmy siê ze sob¹. W naszych modlitwach rozpoznawaliœmy obecnoœæ Ducha Œwiêtego. Modliliœmy siê do Boga Ojca, Syna i Ducha
Œwiêtego, który s³yszy nasze modlitwy. Wprowadziliœmy te¿ zwyczaj wspólnego
czytania i rozwa¿ania Biblii. Pismo Œwiête stanowi autorytet dla ca³ego ¿ycia
Koœcio³a i jego cz³onków, innego autorytetu dla nas nie ma. S³owa Pisma, które
Duch Œwiêty inspiruje w naszych sercach, ucz¹ nas, stawiaj¹ pytania, wzmacniaj¹, dodaj¹ otuchy i pocieszaj¹. Wprawdzie nie zawsze istnieje miêdzy nami
zgoda w tym, co dotyczy form i metod czytania i interpretowania Biblii, jednak
wzrasta nasz szacunek wobec ró¿norodnych sposobów rozumienia Pisma. Nie reprezentujemy jeszcze zgodnego pogl¹du w tym, co dotyczy znaczenia wszystkich
tekstów biblijnych, ale doszliœmy do przekonania, ¿e te przez Ducha Œwiêtego
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inspirowane teksty mieszcz¹ w sobie bogatsze znaczenie ni¿ pierwotnie przyjmowaliœmy. W ca³ej naszej pracy z Bibli¹ mogliœmy siê uczyæ wzajemnie od siebie.
W czasie, jaki spêdziliœmy ze sob¹, byliœmy pod wra¿eniem bogactwa i ró¿norodnoœci, jakie ka¿da ze stron ze sob¹ przynios³a. Przybywamy z ró¿nych miejsc,
historia ka¿dego z nas jest ró¿na, wywodzimy siê z wielu tradycji koœcielnych,
mamy ró¿ne oczekiwania, ró¿nimy siê kolorem skóry i nale¿ymy do ró¿nych
grup etnicznych, spotykamy siê jako mê¿czyŸni i kobiety w ró¿nym wieku. Nauczyliœmy siê doceniaæ dary, jakie ka¿da jednostka wnosi do dialogu. Lepiej poznaliœmy ró¿norodnoœæ obecn¹ w Koœciele Jezusa Chrystusa. Uœwiadomiliœmy
sobie, ¿e ka¿demu trzeba daæ mo¿liwoœæ udostêpnienia ca³emu Cia³u darów, jakie otrzyma³ od Boga (1 Kor 12nn). Nasza wspólna praca by³a naznaczona t¹
wymian¹, a raport o naszych spotkaniach by³ w ten lub inny sposób wspó³tworzony przez nas wszystkich. Wierzymy, ¿e przed Bogiem wszyscy mamy tê sam¹
wartoœæ, bez wzglêdu na nasze ró¿nice i ró¿norodnoœæ. Jesteœmy œwiadomi, ¿e
ró¿ne dary, jakie wnosimy, s¹ wa¿ne, ale jeszcze zyskuj¹ na znaczeniu wówczas,
gdy dochodzimy do przeœwiadczenia, ¿e wspólnie jako ca³oœæ wzbogacaj¹ one
jedno Cia³o Chrystusa.
Wszyscy jesteœmy zgodni co do tego, ¿e zostaliœmy upowa¿nieni do zwiastowania œwiatu Bo¿ej dobroci i Dobrej Nowiny Ewangelii. Bo¿e dzia³anie w ¿yciu,
œmierci i zmartwychwstaniu Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, obdarzy³o nas nowym ¿yciem w Chrystusie, i tak w nowy sposób uzyskaliœmy dostêp do
Bo¿ej obecnoœci. Otrzymaliœmy przepustkê do ¿ycia i dzia³ania, którym tak
szczodrze obdarzy³ nas Bóg, uzyskaliœmy te¿ nadziejê na przysz³oœæ. Ustnemu
zwiastowaniu tego orêdzia o zbawieniu i nadziei w Chrystusie nale¿y siê priorytet. Jednak innym priorytetem jest demonstracja rzeczywistoœci tego orêdzia
przez œwiadectwo znaków i cudów. Jeszcze innymi priorytetami bêd¹ konsekwentnie prze¿ywane zwiastowanie lub te¿ czynna s³u¿ba w œwiecie w imieniu
Jezusa Chrystusa. Wiêkszoœæ z nas zaakceptuje dla siebie wiêcej ni¿ jeden taki
priorytet. Doszliœmy do przekonania, ¿e wszystkie te metody wywodz¹ siê z
przyk³adu, jaki da³ Jezus Chrystus, tote¿ nasz¹ praktykê musimy zawsze weryfikowaæ w oparciu o Jego dzia³anie. Musimy zdaæ sobie sprawê z istnienia ró¿nych sposobów zwiastowania Ewangelii i ze wzglêdu na dialog stworzyæ tak¹
metodê dyskusji, która bêdzie nastawiona na gromadzenie wiedzy a nie na wzajemne krytykowanie siebie.
W naszych rozmowach uœwiadomiliœmy sobie, ¿e podzia³y, jakie obecnie istniej¹ wewn¹trz wspólnoty chrzeœcijañskiej, utrudniaj¹ dzia³anie i œwiadectwo
Koœcio³a w œwiecie. Te podzia³y zbijaj¹ z tropu tych, którzy od Ewangelii oczekuj¹ nadziei. S¹dzimy, ¿e wiele chrzeœcijanek i wielu chrzeœcijan, ³¹cznie z nami,
nie potrafi sprostaæ wspólnemu powo³aniu do bycia siostrami i braæmi w Chrystusie, którzy wzajemnie siê mi³uj¹, wzajemnie siê sobie podporz¹dkowuj¹ i którym
le¿y na sercu budowa ca³ego Cia³a Chrystusowego. Centralnym orêdziem Ewan-
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gelii jest to, ¿e przez Jezusa Chrystusa wszyscy maj¹ byæ uzdrowieni i pojednani
z Bogiem i ze sob¹ nawzajem. Jesteœmy œwiadomi naszej w³asnej winy, i¿ nie w
pe³ni byliœmy pos³uszni temu orêdziu.
Kwestia rozró¿niania duchów pojawia³a siê wielokrotnie w naszych dyskusjach. Jak mo¿emy siê dowiedzieæ, czy Duch dzia³a w nas i w naszych wspólnotach lub czy nie s¹ to raczej ludzkie interesy, o których twierdzimy, ¿e s¹ Duchem, który dzia³a? Jak mo¿emy siê dowiedzieæ, gdzie powinniœmy zakreœliæ granice naszej wiary i naszego dzia³ania? Jesteœmy zgodni co do tego, ¿e s¹ to wa¿ne
kwestie, ¿e jednak jest bardzo trudno znaleŸæ na nie odpowiedzi. Nie potrafiliœmy
dotychczas porozumieæ siê w sprawie wspólnego rozumienia kryteriów, za których pomoc¹ by³oby mo¿liwe rozró¿nienie i wyznaczenie granic. I nie zawsze
potrafiliœmy wyraŸnie stwierdziæ, kto jest autorytetem w tej sprawie. Jesteœmy
œwiadomi, ¿e Chrystus naucza nas, byœmy siê wzajemnie nie os¹dzali (Mt 6), lecz
jednoczeœnie Pismo wzywa nas do rozró¿niania duchów, badania owoców naszego postêpowania i przestrzegania dyscypliny wewn¹trz wspólnoty chrzeœcijañskiej. Przez wzajemne s³uchanie siebie uzyskaliœmy œwiadomoœæ, ¿e kwestie te
maj¹ centralne znaczenie dla naszego dialogu i ¿e zachodzi koniecznoœæ dalszego
zajmowania siê nimi.

Kwestie, które s¹ dla nas w dalszym ci¹gu wyzwaniem
Podczas wspólnie spêdzonego czasu dyskutowaliœmy nad ró¿nymi doktrynami
naszych Koœcio³ów i zastanawialiœmy siê nad tym, jak wzajemnie siê postrzegamy. Chocia¿ w ostatnich szeœciu latach spotykaliœmy siê regularnie, to jednak naszej Grupie uda³o siê jedynie omówiæ ogólnie wiele ró¿nic i kwestii, które wyszczególniliœmy podczas naszego pierwszego spotkania. Ponadto okaza³o siê, ¿e
w obrêbie obu grup – ŒRK i Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych – istniej¹ znaczne
ró¿nice. Przedstawiciele i przedstawicielki Koœcio³ów cz³onkowskich Œwiatowej
Rady Koœcio³ów reprezentowali ró¿ne pogl¹dy w sprawie okreœlonych doktryn
teologicznych, podobnie przedstawia³a siê sytuacja wœród przedstawicielek i
przedstawicieli Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych. To wzbogaci³o nasze dyskusje i
zarazem skomplikowa³o przebieg naszych posiedzeñ.
Poni¿ej wyszczególnione s¹ pewne dziedziny, które Grupa Doradcza bêdzie
musia³a pog³êbiæ w przysz³oœci:
1. W niektórych dziedzinach brakuje w dalszym ci¹gu wzajemnego zrozumienia, tote¿ sprawa ta wymaga g³êbszego potraktowania. Jednak byæ mo¿e rzecz¹
wa¿niejsz¹ jest jeszcze potrzeba podzielenia siê z naszymi wspólnotami tym, czego nauczyliœmy siê wzajemnie od siebie.
2. Zosta³y przeprowadzone pierwsze rozmowy na temat misji i ewangelizacji. Znaczenie dialogu miêdzy Koœcio³ami na temat ewangelizacji, wzajemne-
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go poszanowania innych Koœcio³ów i prozelityzmu zas³uguje na powa¿ne
potraktowanie. Grupa Doradcza jest zdecydowana na konfrontacjê z napiêciami, które istniej¹ miêdzy nami i na szukanie mo¿liwoœci wspó³pracy w dziedzinie misji.
3. Dary Ducha Œwiêtego (charismata) spotykaj¹ siê z zainteresowaniem wielu
cz³onków Grupy. Czym one s¹? Jak je definiowaæ? Jak siê manifestuj¹? Jak je
rozpoznajemy?
4. Równie¿ sakramenty okaza³y siê dziedzin¹ wymagaj¹c¹ dalszej dyskusji.
Koœcio³y przypisuj¹ sakramentom ró¿ne znaczenie. Jak¹ rolê odgrywaj¹ sakramenty w ¿yciu Koœcio³a?
5. Chocia¿ Grupa poœwiêci³a wiele czasu studiom nad Bibli¹, to jednak jest
potrzebna dalsza praca na temat ró¿nych sposobów interpretowania i rozumienia
Pisma Œwiêtego.
6. Przez ca³e szeœæ lat naszej wspó³pracy centralnym tematem by³a duchowoœæ.
Nasze dyskusje dotyczy³y ró¿nych sposobów rozpoznawania dzia³ania Ducha.
Jak rozpoznajemy dzia³anie Ducha? Jakie kryteria opracowa³y nasze Koœcio³y w
zakresie poznania dzia³ania Ducha Œwiêtego?
7. I wreszcie, podczas naszych rozmów wy³oni³a siê generalna kwestia, jak
dalece Koœcio³y cz³onkowskie Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe traktuj¹ siê wzajemnie jako „Koœcio³y”. W naszej dyskusji na temat
chrzeœcijañskiej jednoœci postawiliœmy pytanie: Na czym polega istota Koœcio³a?
Kim s¹ cz³onkowie Koœcio³a? Co jest Koœcio³em, a co nim nie jest? Co lub kto
ma ostateczny autorytet w Koœciele? Na podstawie jakich kryteriów poszczególny Koœció³ uznaje inny za Koœció³?
Nasza Grupa przedk³ada te pytania tym, którym zostanie powierzone zadanie
kontynuowania tego dialogu. Wspólna Grupa Doradcza traktuje je jako aspekty,
które wska¿¹ w przysz³oœci kierunek dialogowi miêdzy Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów a Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi.

Zalecenia dla Dziewi¹tego Zgromadzenia Ogólnego
1. Zalecamy kontynuowanie pracy Wspólnej Grupy Doradczej i wyznaczenie jej za cel rozwiniêcie stosunków przez ci¹g³e rozmowy i studia teologiczne
(skoncentrowane na istocie Koœcio³a, misji, rozumieniu darów duchowych, sakramentów i istoty Pisma Œwiêtego oraz inne priorytety wynikaj¹ce z prowadzonych
rozmów), w nadziei, ¿e w sposób pog³êbiony przedyskutujemy nasze teologie i
wzmocnimy œwiadomoœæ ka¿dej z naszych wspólnot.
Wspólna Grupa Doradcza winna w swojej pracy uwzglêdniæ dzia³alnoœæ komisji ŒRK (np. Wiary i Ustroju lub Misji Œwiatowej i Ewangelizacji) i innych
zespo³ów programowych oraz z nimi wspó³pracowaæ.
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2. Zalecamy rozszerzenie tej formy dialogu pod nastêpuj¹cym wzglêdem:
a. Na p³aszczyŸnie regionalnych, subregionalnych i krajowych rad Koœcio³ów,
których zakres zadañ móg³by upodobniæ siê do zadañ Wspólnej Grupy Doradczej, mianowicie w dziedzinie budowania relacji przez edukacjê i teologiczne
rozmowy. Na wszystkich p³aszczyznach dialog móg³by wykorzystaæ wspó³pracê
gremiów ekumenicznych (tzn. regionalnych organizacji ekumenicznych). ŒRK
winna podj¹æ inicjatywê w odniesieniu do takich dialogów przez zwrócenie siê
do rad Koœcio³ów i zachêcenie ich do dialogu i wspó³pracy; winna te¿ przekazywaæ dalej nazwiska tych cz³onków Grupy Doradczej z danego regionu, którzy
byliby gotowi podzieliæ siê ze swymi doœwiadczeniami.
b. Za pomoc¹ inicjatyw poszczególnych cz³onków Grupy Doradczej, szczególnie przez ich w³asne afiliacje koœcielne.
c. Poprzez bie¿¹ce dialogi z œwiatowymi wspólnotami chrzeœcijañskimi (np.
bilateralne konsultacje teologiczne).
d. Przez wspóln¹ inicjatywê i wspó³pracê w zakresie diakonii i praktycznej
pracy w ramach ró¿nych chrzeœcijañskich organizacji rozwojowych i pomocowych oraz towarzystw biblijnych. Zdajemy sobie sprawê, ¿e w niektórych regionach taka praca ju¿ istnieje.
e. Przez dialog wewn¹trz instytucji akademickich polegaj¹cy na:
– organizowaniu konsultacji na temat ruchu zielonoœwi¹tkowego i ekumenii
(z udzia³em naukowców i osób z krêgu przywództwa koœcielnego),
– badaniu mo¿liwoœci w³¹czenia kursów na temat ekumenii do programów
edukacyjnych w zielonoœwi¹tkowych seminariach teologicznych,
– badaniu mo¿liwoœci w³¹czenia kursów na temat ruchu zielonoœwi¹tkowego
do programów edukacyjnych instytucji ekumenicznych i konfesyjnych Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK i
– publikacjach w czasopismach naukowych (przyjmowanie prac naukowców
zielonoœwi¹tkowych do teologicznych czasopism, rozwijanie w³asnych czasopism ekumenicznych przez zielonoœwi¹tkowców) i zak³adaniu stron internetowych w celu wspierania teologicznych badañ i kszta³towania œwiadomoœci
wszystkich osób zainteresowanych.
3. Zalecamy Koœcio³om zielonoœwi¹tkowym
a. Wspieranie dialogów we w³asnym œrodowisku koœcielnym (zw³aszcza dialogu Pó³nocy z Po³udniem),
b. Zachêcanie do dialogu z Koœcio³ami cz³onkowskimi ŒRK na p³aszczyŸnie
lokalnej i krajowej, jak równie¿
c. Zachêcanie Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych, które s¹ cz³onkami ŒRK, i
tych, które nie s¹ cz³onkami, do dialogu.
4. Zalecamy ŒRK i jej Koœcio³om cz³onkowskim
a. Planowanie konsultacji poœwiêconych ruchowi zielonoœwi¹tkowemu i pokrewnym tematom jako czêœci ich programu pracy oraz w³¹czenie Koœcio³ów

77

DZIEWI¥TE ZGROMADZENIE OGÓLNE ŒRK

zielonoœwi¹tkowych do procesu planowania i uczestniczenia w takich konsultacjach,
b. Nawi¹zywanie stosunków z Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi na p³aszczyŸnie lokalnej i krajowej, i
c. Danie przedstawicielkom i przedstawicielom Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych mo¿liwoœci wspó³pracy w charakterze cz³onków w komisjach i grupach doradczych ŒRK i intensywniejszego udzia³u w ich pracy programowej.
Uczestnicy Wspólnej Grupy Doradczej (obu zespo³ów)
Wspó³przewodnicz¹cy: Cecil M. Robeck Jr (Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe),
Bruce Robbins (ŒRK)
Reprezentanci Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych: Miguel Alvarez, Danielle
Augustine, Sheri R. Benvenuti, Harold Hunter, Veli-Matti Kärkkäinen, Japie Jimmy LaPoorta, Young-Hoon Lee, Paulson Pulikottil, Stephen Safwali, Frederick
L. Ware.
Reprezentanci ŒRK: Lesley G. Anderson, José Domingos Caetano, Yo Han
Lee, Cecilia Castillo Nanjari, Grigori Dovgjallo, Katjarina Pastuchowa, Paul
Goodliff, Nahed Fahim Habaschi, Yueh-wen Lu, Hector Osvaldo Petrecca,
Bas Plaisier, Despina Prassas.
T³umaczenie: Karol Karski
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Streszczenie raportu
na Dziewi¹te Zgromadzenie Ogólne
Na VIII Zgromadzeniu Ogólnym (Harare, grudzieñ 1998) zosta³a przed³o¿ona
propozycja utworzenia „Forum Koœcio³ów chrzeœcijañskich i organizacji ekumenicznych”, która by³a dyskutowana w Komitecie wytycznych programowych i na
plenum. Zgromadzenie Ogólne zachêci³o Komitet Naczelny do kontynuowania
procesu konsultacji oraz opowiedzia³o siê za dalsz¹ prac¹ nad tym projektem w
celu utworzenia skuteczniejszej, trwalszej i bardziej inkluzywnej sieci relacji.
Propozycja powo³ania forum zrodzi³a siê w wyniku procesu refleksji nad
wspólnym rozumieniem i wspóln¹ wizj¹ Œwiatowej Rady Koœcio³ów (CUV). Propozycja zmierza³a w kierunku zbadania potencja³u „forum”, które reprezentowa³oby szerszy model relacji ni¿ wspólnota Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK. Tego
rodzaju „forum” mia³o zgromadziæ Koœcio³y, które uczestnicz¹ w ruchu ekumenicznym, tj. Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK, Koœció³ rzymskokatolicki, inne Koœcio³y oraz Koœcio³y ewangelikalne, zielonoœwi¹tkowe i niezale¿ne, jak równie¿
grupy ekumeniczne i parakoœcielne. W tym celu w sierpniu 1998 roku odby³a siê
konsultacja w Bossey, która opracowa³a dokument, który przed³o¿y³a Zgromadzeniu w Harare. Podczas tej konsultacji utworzono ma³y Komitet Kontynuacji
Pracy, który czuwa³ nad procesem po Zgromadzeniu w Harare.

1. Proces konsultacyjny
W okresie miêdzy Ósmym a Dziewi¹tym Zgromadzeniem Ogólnym odby³y siê
nastêpuj¹ce posiedzenia:
Wrzesieñ 2000: Posiedzenie Komitetu Kontynuacji Pracy oraz grupy chrzeœcijan ewangelikalnych i zielonoœwi¹tkowców z ca³ego œwiata w celu przedyskuto-
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wania wspólnego zainteresowania propozycj¹ forum. Miejscem obrad by³o Fuller
Theological Seminary, Pasadena, USA.
Czerwiec 2002: Pierwsza miêdzynarodowa konsultacja forum z udzia³em ok.
60 uczestników z wielu krajów œwiata. Reprezentowane by³y wszystkie licz¹ce
siê tradycje chrzeœcijañskie przy udziale relatywnej wiêkszoœci delegatów Koœcio³ów ewangelikalnych, zielonoœwi¹tkowych i niezale¿nych (50 %). Miejscem
obrad by³o Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA.
Maj 2004: Konsultacja azjatycka poœwiêcona idei forum, z udzia³em ok. 50
osób, które reprezentowa³y wszystkie wa¿ne tradycje chrzeœcijañskie, relatywn¹
wiêkszoœæ stanowili reprezentanci œrodowisk ewangelikalnych i zielonoœwi¹tkowych. Miejscem obrad by³ Hongkong.
Sierpieñ 2005: Konsultacja afrykañska poœwiêcona idei forum, w której wziê³o
udzia³ 60 osób, które reprezentowa³y najwa¿niejsze tradycje w Afryce. Relatywna wiêkszoœæ uczestników reprezentowa³a œrodowiska ewangelikalne i zielonoœwi¹tkowe oraz Koœcio³y niezale¿ne powsta³e w Afryce. Miejscem obrad by³a
Lusaka w Zambii.
Podczas posiedzenia we wrzeœniu 2000 roku zosta³a zaproponowana nazwa
Globalne Forum Chrzeœcijañskie jako okreœlenie mo¿liwe do przyjêcia przez
wszystkie tradycje chrzeœcijañskie uczestnicz¹ce w tym procesie.
Komitet Kontynuacji Pracy spotyka³ siê raz w roku w okresie miêdzy Ósmym
a Dziewi¹tym Zgromadzeniem Ogólnym. Jego sk³ad zosta³ powiêkszony z siedmiu do jedenastu cz³onków i w ten sposób Komitet sta³ siê bardziej reprezentatywny dla uczestnicz¹cych w procesie przygotowywania forum Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych i ewangelikalnych.
W 2003 roku Komitet Kontynuacji Pracy opracowa³ plan dzia³ania na lata
2004-2007. Zgodnie z propozycj¹ konsultacji z czerwca 2002 roku postanowiono
w latach 2004 do 2006 odbyæ spotkania w czterech wiêkszych regionach œwiata
(Azja, Afryka, Europa i Ameryka £aciñska). Jako punkt kulminacyjny tego procesu przewiduje siê zwo³anie „globalnego forum” w 2007 roku.

2. Prowizoryczny cel forum
Podczas pierwszej konsultacji na temat forum (czerwiec 2002) uczestnicy
omówili szczegó³owo motywy uczestnictwa w Globalnym Forum Chrzeœcijañskim i zaaprobowali nastêpuj¹c¹ prowizoryczn¹ deklaracjê:
„Stworzenie otwartej przestrzeni, w której mog¹ siê zgromadziæ reprezentanci
i reprezentantki szerokiego spektrum Koœcio³ów chrzeœcijañskich i organizacji
miêdzykoœcielnych, wyznaj¹cy trójjedynego Boga i Jezusa Chrystusa jako doskona³ego w swojej boskoœci i cz³owieczeñstwie, w celu wspierania wzajemnego
zrozumienia oraz podjêcia wspólnych wyzwañ.
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W duchu Ewangelii Jana 17, 21: „Aby wszyscy byli jedno /.../ aby œwiat uwierzy³, ¿e Ty Mnie pos³a³eœ” i na podstawie naszej wiary w jednaj¹cego Boga (2
Kor 5, 18-21) forum mog³oby sobie postawiæ nastêpuj¹ce cele:
 pog³êbienie naszego zobowi¹zania wobec S³owa Bo¿ego i misji w œwiecie;
 wspieranie naszego rozumienia wspó³czesnych form misji chrzeœcijañskiej;
 przestrzeganie zasad i praktyk umo¿liwiaj¹cych swobodne, odpowiedzialne
i koncyliacyjne obcowanie z naszymi ró¿nicami chrzeœcijañskimi;
 zaanga¿owanie w refleksjê teologiczn¹ w dziedzinach wspólnego zainteresowania;
 wzmocnienie ca³ego Koœcio³a przez zachêcanie do komunikacji wzajemnej
i wspó³pracy;
 wspieranie stosunków, które mog¹ prowadziæ do wspólnego œwiadectwa”.
Ta prowizoryczna deklaracja by³a dyskutowana podczas póŸniejszych konsultacji i trzeba j¹ te¿ rozwa¿yæ na nowo podczas przysz³ych spotkañ. Nie przewidziano jej zmian redakcyjnych na ka¿dym etapie tego procesu. Uwagi i propozycje zostan¹ odnotowane, utoruje to drogê do lepszych sformu³owañ podczas
któregoœ z przysz³ych spotkañ forum.

3. Postêpy
3.1 Wszystkie dotychczas odbyte posiedzenia jak równie¿ liczne dyskusje
przeprowadzone w ró¿nych krêgach wskazuj¹ na to, ¿e Globalne Forum Chrzeœcijañskie jest ide¹, która powsta³a we w³aœciwym momencie. Czas jest dojrza³y
na przezwyciê¿enie linii podzia³u XX stulecia miêdzy œrodowiskami „ekumenicznymi” i „ewangelikalnymi”. Forum jest odpowiedzi¹ na oczekiwanie istniej¹ce
po obu stronach.
3.2 Podczas wszystkich posiedzeñ koncepcja forum spotyka³a siê ze strony
uczestników z entuzjastycznym przyjêciem. Podkreœlali oni znaczenie forum jako
procesu, który mia³by obejmowaæ stale rosn¹c¹ liczbê Koœcio³ów i organizacji
chrzeœcijañskich oraz ich reprezentantów.
3.3 Proces umo¿liwi³ spotkanie i nawi¹zanie dialogu reprezentantom tradycji
chrzeœcijañskich, którzy nie mieli jeszcze udzia³u we wspólnych rozmowach.
Globalne Forum Chrzeœcijañskie spe³nia swój cel przez tworzenie nowej przestrzeni dla spotkania ekumeniczno-ewangelikalnego, przestrzeni, w której mo¿e
wzrastaæ zaufanie.
3.4 Forum przyczyni³o siê do nawi¹zania nowych relacji. Decyduj¹cym momentem wszystkich spotkañ jest dzielenie siê swoimi doœwiadczeniami w zakresie wiary w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym (w przypadku 60 osób
siedz¹cych przy stole taka wymiana doœwiadczeñ mo¿e z ³atwoœci¹ zaj¹æ ca³y
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dzieñ!). Ten tryb postêpowania mia³ siê okazaæ wybitnym œrodkiem do odkrycia
wspólnych przekonañ religijnych i przezwyciê¿enia uprzedzeñ.
3.5 Wszystkie te konsultacje mog³y wyci¹gn¹æ korzyœæ z lokalnych doœwiadczeñ
przedstawionych przez uczestników oraz ze swej strony przyczyniæ siê do dalszej
dyskusji i podejmowania inicjatyw na p³aszczyŸnie regionalnej i lokalnej. W Azji i
Afryce spotkania te by³y inspiracj¹ do dalszych konsultacji regionalnych.
3.6 Œwiatowe Wspólnoty Chrzeœcijañskie, zaanga¿owane w te spotkania w
ró¿ny sposób, bior¹ wspó³odpowiedzialnoœæ za forum. Konferencja Sekretarzy
Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañskich, otrzyma³a tymczasowe raporty z posiedzeñ forum i potwierdzi³a na piœmie swoje poparcie dla tej inicjatywy.
3.7 Jak dot¹d proces zwi¹zany z forum by³ sterowany w ten sposób, ¿e udawa³o siê rezygnowaæ z tworzenia nowej organizacji lub instytucji, z pojêcia
„cz³onkostwa” albo powo³ywania, obok ju¿ istniej¹cej, nowej wspólnoty Koœcio³ów. Forum kontynuuje swoj¹ dzia³alnoœæ w oparciu o partycypacjê, jedyn¹ jej
struktur¹ jest komitet i niewielki sekretariat.

4. Trudnoœci
4.1 Forum wda³o siê w o wiele d³u¿szy proces ni¿ pierwotnie przewidywano.
W propozycji z 1998 roku zak³adano, ¿e reprezentatywne spotkanie forum z
udzia³em 150-250 uczestników bêdzie siê mog³o odbyæ dwa lata po Zgromadzeniu w Harare.
4.2 Jak dot¹d wiele znacz¹cych organizacji i Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych
odrzuca³o zaproszenie do udzia³u w forum, tak by³o w przypadku World Pentecostal Fellowship, World Assemblies of God lub Assemblies of God (USA). Miêdzynarodowy Alians Ewangeliczny uczestniczy³ nieformalnie w forum.
4.3 Nie zawsze by³o mo¿liwe uzyskanie oficjalnej reprezentacji Koœcio³ów
oraz organizacji ewangelikalnych i zielonoœwi¹tkowych. Zaproszenia trzeba adresowaæ niekiedy do konkretnych osób, które w najlepszym wypadku s¹ w stanie
dojœæ ze swoj¹ wspólnot¹ do pewnego porozumienia odnoœnie zasad ich uczestnictwa w forum.
4.4 Liczbowo ograniczona reprezentacja Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK w
Komitecie Kontynuacji Pracy ma odwrotny od przewidywanego skutek dla ich
poczucia przynale¿noœci i identyfikacji z forum.
4.5 Generalnie rzecz bior¹c dyskusje nie wysz³y dot¹d w zasadzie poza
pierwsz¹, przygotowawcz¹ wymianê pogl¹dów na temat rozumienia Koœcio³a i
jego misji. Dla przekszta³cenia tej wymiany w dialog bêdzie konieczne wypracowanie wspólnego porz¹dku obrad. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e gdy pojawi¹ siê tematy
kontrowersyjne, to bêdzie znacznie trudniej przekonywaæ o potrzebie kontynuowania rozmów.
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4.6 Globalne Forum Chrzeœcijañskie jest w du¿ej mierze nieznane w Koœcio³ach. Negatywny aspekt jego elastycznej struktury polega na braku mechanizmów
skutecznej komunikacji i informacji.
4.7 Forum nie ma bazy finansowej. Ka¿da czynnoœæ wymaga gromadzenia
œrodków, a liczba Koœcio³ów i organizacji, które finansowa³y to przedsiêwziêcie,
pozosta³a ograniczona.

5. Forum i ŒRK
Na wszystkich spotkaniach i konsultacjach, jak te¿ w korespondencji i informacji na temat forum, Komitet Kontynuacji Pracy objaœnia³ rolê ŒRK jako inicjatora i si³y napêdowej procesu. Funkcjê tê trzeba by³o niekiedy sprawowaæ ostro¿nie, nigdy jej jednak nie ukrywano. Komitet Naczelny ze swej strony uzna³, ¿e
niezbêdna jest niezale¿noœæ Komitetu Kontynuacji Pracy. Z tej perspektywy Komitet interpretowa³ przyznane mu mo¿liwoœci dzia³ania jako sposobnoœæ odpowiedzialnego zaanga¿owania siê jako samodzielne gremium na rzecz powierzonego mu zadania, zdaj¹c sobie sprawê ze swego obowi¹zku rozliczenia siê wobec
wszystkich uczestników forum.
Podczas ca³ego dotychczasowego procesu instancje rozstrzygaj¹ce ŒRK by³y
regularnie informowane o Globalnym Forum Chrzeœcijañskim. Chc¹c osi¹gn¹æ
postêp trzeba, by ŒRK anga¿owa³a siê dalej w sprawach forum i to z perspektywy CUV, innymi s³owy, jako partner wspólnie z innymi. Jednak rola ŒRK ró¿ni
siê wyraŸnie od roli innych zaanga¿owanych gremiów, gdy¿ ona nie tylko
wszczê³a ten proces, lecz tak¿e dostarczy³a niezbêdne dla jego realizacji œrodki
ludzkie i finansowe. Postêp forum a¿ do chwili obecnej jest w du¿ej mierze zas³ug¹ zdecydowania i umiejêtnoœci ŒRK w udzielaniu poparcia procesowi na
tym poziomie.

6. Plany na przysz³oœæ
Podczas niedawnego spotkania w sierpniu 2005 roku Komitet Kontynuacji
Pracy postanowi³ kontynuowaæ rozpoczêty proces. Zgodnie z planem akcji na lata
2005 – 2007, w roku 2006 Komitet zorganizuje dwa dalsze spotkania w wiêkszych regionach, a w roku 2007 przygotuje „forum o zasiêgu globalnym”. Regionalne spotkania odbêd¹ siê w czerwcu 2006 roku dla Europy i w listopadzie 2006
roku dla Ameryki £aciñskiej. Obie te konsultacje zostan¹ przeprowadzone w zasadzie wed³ug tego samego schematu jak wczeœniejsze. W najbli¿szym czasie
maj¹ zostaæ nawi¹zane kontakty z odpowiednimi Regionalnymi Organizacjami
Ekumenicznymi i innymi gremiami regionalnymi.
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Przedsiêwziêcie globalne, planowane na listopad 2007 roku, jest w zasadzie
urzeczywistnieniem pierwotnej propozycji w sprawie forum. Jednak jego forma,
sk³ad, treœæ i zasiêg wymagaj¹ dalszych przemyœleñ, dyskusji i wk³adu ze strony
ró¿nych Koœcio³ów i organizacji uczestnicz¹cych w procesie na rzecz forum;
wszystko to winno odbywaæ siê w œwietle dotychczas zgromadzonych doœwiadczeñ. W tym celu Komitet Kontynuacji Pracy opracowa³ pewne ogólne wytyczne:
a. Przedsiêwziêcie globalne winno byæ okazj¹ do konsolidacji tego wszystkiego, co do tego momentu zosta³o osi¹gniête.
b. Winno ono obj¹æ wszystkie g³ówne tradycje rodziny chrzeœcijañskiej w skali œwiatowej. Jeœli któraœ z tych tradycji nie by³aby przygotowana do uczestnictwa, to nale¿a³oby przesun¹æ spotkanie na korzystniejszy termin.
c. Co siê tyczy reprezentacji w³adz koœcielnych, to winna ona obejmowaæ wysoki szczebel. Jasnoœæ i porozumienie w sprawie szczebla reprezentacji jest jednym z
istotnych punktów, które wymagaj¹ dalszego przemyœlenia i dalszej dyskusji.
d. Istotny argument dla zwo³ania globalnego forum reprezentantów i reprezentantek wszystkich tradycji chrzeœcijañskich polega na tym, ¿e aktualnie nie istnieje taka „przestrzeñ” dla spotkañ i wspólnoty.
e. Spotkanie winno wspieraæ jednoœæ chrzeœcijañsk¹ oraz byæ „wzbudzaj¹cym
nadziejê” wydarzeniem dla chrzeœcijan, Koœcio³ów i œwiata.
f. Wybór miejsca obrad mo¿e mieæ daleko siêgaj¹ce skutki. Trzeba stworzyæ
listê kryteriów, która umo¿liwi podjêcie decyzji w sprawie miejsca spotkania.
Komitet Kontynuacji Pracy uznaje inicjatywê globaln¹ za moment, w którym
z³o¿y relacjê o wykonanej pracy i odda odpowiedzialnoœæ w inne rêce.

7. Uchwa³y Dziewi¹tego Zgromadzenia Ogólnego
Mamy nadziejê, ¿e Dziewi¹te Zgromadzenie Ogólne:
 przyjmie raport na temat Globalnego Forum Chrzeœcijañskiego, wypowie
swoj¹ opiniê w sprawie procesu „od Harare do Porto Alegre” i wyda wytyczne na
temat przysz³ych przedsiêwziêæ;
 zaleci Koœcio³om cz³onkowskim uczestniczenie w pracach forum oraz
wspieranie go tak¿e pod wzglêdem finansowym;
 zaleci uczestnictwo ŒRK w forum globalnym w listopadzie 2007 roku;
 zastanowi siê nad konsekwencjami Globalnego Forum Chrzeœcijañskiego
dla procesu zwi¹zanego z nowym kszta³tem ruchu ekumenicznego i wyda zalecenia dla relacji zachodz¹cych miêdzy obydwoma procesami.
Cz³onkowie Komitetu Kontynuacji Pracy: Ks. dr W. Granberg-Michaelson,
ŒRK; o. M. Gundjajew, Patriarchat Moskiewski; ks. dr Han Sang-Ehil, Church of
God (Cleveland); ks. Richard Howell, Evangelical Fellowship of India; dr Mu-
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simbi Kanyoro, Œwiatowy Zwi¹zek Chrzeœcijañskich Zwi¹zków M³odych Kobiet
(YWCA); metropolita Mar Gregorios, Syryjsko-Prawos³awny Patriarchat Antiochii; ks. Kuzipa Nalwamba, Zjednoczony Koœció³ Zambii; msgr. John Radano,
Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan; dr Cecil M. Robeck, Ruch Zielonoœwi¹tkowy; ks. Sarah Rowland Jones, Anglikañska Wspólnota Koœcio³ów; dr George
Vandervelde, Institute of Christian Studies.
T³umaczenie: Karol Karski
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PLURALIZM RELIGIJNY
A SAMOZROZUMIENIE CHRZEŒCIJAÑSKIE

Dokument dyskusyjny
Przedk³adany dokument jest rezultatem procesu studyjnego, który zosta³ uruchomiony jako odpowiedŸ na zalecenia Komitetu Wykonawczego ŒRK z 2002
roku skierowane do zespo³u wspó³pracowników komisji lub grup doradczych
Wiary i Ustroju, Relacji Miêdzyreligijnych i Dialogu oraz Misji i Ewangelizacji.
Kwestia teologicznego rozumienia pluralizmu religijnego by³a ju¿ czêsto przedmiotem zainteresowania ŒRK, a w 1989 i 1990 roku zdo³ano osi¹gn¹æ pewien
stopieñ konsensu1 . Ale w ostatnich latach zrodzi³o siê przekonanie, i¿ jest konieczny nowy impuls w tej trudnej i kontrowersyjnej kwestii.
Dwadzieœcia osób, wywodz¹cych siê z ró¿nych kontekstów i konfesji, reprezentuj¹cych takie specjalnoœci jak religioznawstwo, teologia misyjna i teologia
systematyczna oraz nale¿¹cych do któregoœ z trzech zespo³ów wspó³pracowników, pracowa³o przez dwa lata nad tym tekstem. Ich wspó³praca stanowi w najnowszej historii ŒRK godny uwagi wysi³ek ze strony ró¿nych gremiów cz³onkowskich.
Trzeba podkreœliæ, ¿e dokument nie oddaje opinii ŒRK w tej kwestii. Dyskusje
w ró¿nych komisjach pokaza³y, jak wa¿na, ale i kontrowersyjna to kwestia. Zachodzi potrzeba dalszej i szerzej zakrojonej pracy teologicznej. W obecnej postaci
dokument ten ma s³u¿yæ jako tekst dyskusyjny. Dalsze stanowiska, krytyczne komentarze i propozycje uczestników Zgromadzenia Ogólnego lub Koœcio³ów i innych partnerów s¹ mile widziane i zostan¹ w³¹czone do dalszego procesu refleksji nad tematem kluczowym: Chrzeœcijañskie samozrozumienie i œwiadectwo w
religijnie pluralistycznym œwiecie.
1
Por. F. R. Wilson ed., The San Antonio Report, WCC, 1990, zw³aszcza ss. 31-33. Dla konsultacji w
1990 roku w Baar (Szwajcaria) por. „Current Dialogue” 1991 nr 19, s. 47-51.
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Preambu³a
Do Pana nale¿y ziemia i to, co j¹ zape³nia, œwiat i jego mieszkañcy (Ps 23, 1).
Gdy¿ od wschodu s³oñca a¿ do jego zachodu wielkie jest moje imiê wœród narodów i na wszystkich miejscach spala siê kadzid³a i sk³ada siê czyste ofiary na
czeœæ mojego imienia, bo moje imiê jest wielkie wœród narodów – mówi Pan Zastêpów (Mal 1, 11).
Wtedy Piotr przemówi³: Przekonujê siê naprawdê, ¿e Bóg nie ma wzglêdu na
osobê, lecz w ka¿dym narodzie jest Mu mi³y ten, kto siê Go boi i postêpuje sprawiedliwie (Dz 10, 34-35).
1. Jakie znaczenie maj¹ doœwiadczenia Psalmisty, Proroka i Piotra dla nas dzisiaj? Co oznacza zwiastowaæ nasz¹ wiarê w Jezusa Chrystusa z pe³n¹ radoœci¹ i
mimo to staraæ siê rozpoznaæ obecnoœæ i dzia³anie Boga w œwiecie? Jak rozumiemy takie wypowiedzi w religijnie pluralistycznym œwiecie?

I. Pluralizm jako wyzwanie
2. Chrzeœcijanie ¿yj¹ dzisiaj w prawie wszystkich czêœciach œwiata w religijnie pluralistycznych spo³eczeñstwach. Pluralizm religijny okreœla ich ¿ycie codzienne i zmusza do nowego spojrzenia na ludzi innych tradycji religijnych i
rozwiniêcia odpowiednich relacji z nimi. Daj¹cy siê zauwa¿yæ w wielu miejscach wzrost religijnego ekstremizmu i religijnej agresji sprawia, ¿e coraz wa¿niejsze staj¹ siê relacje miêdzyreligijne. Religijne to¿samoœci, wiêzi i uczucia
sta³y siê w wielu konfliktach miêdzynarodowych i miêdzyetnicznych znacz¹cymi komponentami, tak ¿e niekiedy powiada siê, i¿ „polityka ideologii”, która w
XX stuleciu odegra³a centraln¹ rolê, zosta³a zast¹piona w naszych czasach „polityk¹ to¿samoœci”.
3. Wszystkie wspólnoty religijne zmieniaj¹ siê pod wp³ywem nowych spotkañ
i relacji. Globalizacja ¿ycia politycznego, ekonomicznego i nawet religijnego
stwarza ca³kiem nowe formy nacisku na wspólnoty, które wczeœniej ¿y³y w izolacji geograficznej lub spo³ecznej. Wzros³a œwiadomoœæ wspó³zale¿noœci ludzkiego
¿ycia i koniecznoœci zajêcia siê wspólnie pal¹cymi problemami œwiata ponad
granicami religijnymi. Przeto wszystkie tradycje religijne stoj¹ przed wyzwaniem przyczyniania siê do powstawania wspólnoty globalnej, której cz³onkowie
okazuj¹ sobie wzajemny szacunek i ¿yj¹ ze sob¹ w pokoju. Chodzi tutaj o wiarygodnoœæ tradycji religijnych jako si³, które rozbitemu œwiatu przynieœæ mog¹
sprawiedliwoœæ, pokój i uzdrowienie.
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4. Wiêkszoœæ tradycji religijnych ma jednak swoj¹ w³asn¹ historiê, w której
zawiera³a kompromisy z w³adcami politycznymi i ponosi wspó³winê za przemoc,
która tak szkodliwie odcisnê³a siê na historii ludzkoœci. Z jednej strony na przyk³ad chrzeœcijañstwo przynios³o œwiatu orêdzie o bezwarunkowej mi³oœci Boga i
przyjêciu wszystkich ludzi. Z drugiej strony jego historia by³a zwi¹zana w nieszczêsny sposób tak¿e z przeœladowaniami, wojnami krzy¿owymi, niedostatkiem
wra¿liwoœci na kultury autochtoniczne oraz wspieraniem planów imperialistycznych i kolonizatorskich. Ta ambiwalencja i owe kompromisy z w³adz¹ i przywilejami s¹ de facto czêœci¹ wszystkich tradycji religijnych i ostrzegaj¹ nas przed
prób¹ ich romantycznej reinterpretacji. Ponadto wiêkszoœæ tradycji religijnych
charakteryzuje siê bardzo du¿¹ ró¿norodnoœci¹ wewnêtrzn¹, która jest zwi¹zana z
bolesnymi podzia³ami i polemikami.
5. Dzisiaj te wewn¹trzreligijne konflikty trzeba widzieæ w perspektywie koniecznoœci wzmocnienia wzajemnego zrozumienia i pokojowego wspó³¿ycia religii. Wobec rosn¹cej polaryzacji wspólnot, bardzo rozpowszechnionego klimatu
strachu i kultury przemocy, która zaw³adnê³a naszym œwiatem, najwiêksze wyzwanie dla tradycji religijnych polega na sprostaniu ich misji, by uzdrowiæ i zintegrowaæ rozbit¹ wspólnotê ludzk¹.

Zmieniaj¹cy siê kontekst wiary chrzeœcijañskiej
6. Przemianê przechodzi równie¿ globalny krajobraz religijny. W niektórych
czêœciach œwiata zachodniego instytucjonalne formy przejawiania siê chrzeœcijañstwa trac¹ na znaczeniu. Zarysowuj¹ siê nowe formy religijnych wiêzi, gdy¿ ludzie swoj¹ osobist¹ wiarê w coraz wiêkszym stopniu oddzielaj¹ od przynale¿noœci do Koœcio³a jako instytucji. Poszukiwanie autentycznej duchowoœci poœród
sekularnych form ¿ycia stawia Koœcio³y przed nowymi wyzwaniami. Poza tym
cz³onkowie innych tradycji, hinduiœci, muzu³manie, buddyœci, sikhowie i in., którzy wype³niaj¹ coraz czêœciej powsta³¹ lukê, odczuwaj¹ jako mniejszoœci czêsto
potrzebê podjêcia dialogu z wiêkszoœciow¹ wspólnot¹. Zmusza to chrzeœcijan do
takiego formu³owania swojej wiary, by sami uœwiadamiali sobie, co jest w niej
wa¿ne dla nich i to przekonanie przekazuj¹ te¿ swoim partnerom dialogu; dialog
zak³ada zarówno wi¹¿¹ce wyznanie w³asnej wiary jak równie¿ zdolnoœæ przekazywania tej wiary s³owem i czynem.
7. Jednoczeœnie chrzeœcijañstwo, zw³aszcza w swojej ewangelikalnej i zielonoœwi¹tkowej postaci, prze¿ywa w niektórych regionach œwiata szybki wzrost. W
niektórych innych regionach przechodzi ono radykalne zmiany, jako ¿e chrzeœcijanie zwracaj¹ siê ku nowym, bardziej dynamicznym formom ¿ycia koœcielnego i
wchodz¹ w nowe relacje z miejscowymi kulturami. A zatem gdy w niektórych
czêœciach œwiata chrzeœcijañstwo zdaje siê byæ w odwrocie, to w innych staje siê
nadzwyczaj dynamiczn¹ si³¹.
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8. Te zmiany stwarzaj¹ koniecznoœæ poœwiêcania wiêkszej ni¿ dotychczas
uwagi naszym stosunkom z innymi wspólnotami religijnymi. Sk³aniaj¹ nas do
akceptowania „innych” w ich innoœci, witania obcych nawet wówczas, gdy ich
„obcoœæ” zdaje siê nam niekiedy zagra¿aæ, a nawet do d¹¿enia do pojednania z
tymi, którzy uwa¿aj¹ siê za naszych wrogów. Innymi s³owy, stoimy przed wyzwaniem stworzenia duchowego klimatu i teologicznego impulsu, które wnios¹
wk³ad do budowania kreatywnych i konstruktywnych relacji miêdzy religijnymi
tradycjami œwiata.
9. Ró¿nice kulturalne i doktrynalne miêdzy ró¿nymi tradycjami religijnymi
utrudnia³y jednak zawsze dialog miêdzyreligijny. Trudnoœci te pog³êbiaj¹ dzisiaj
napiêcia i oznaki wrogoœci, wywo³ywane przez globalne konflikty oraz wzajemne
podejrzenia i obawy. W dalszym ci¹gu pokutuje przekonanie, ¿e chrzeœcijanie
wykorzystuj¹ dialog tylko jako nowy instrument swej misji, nadal trwaj¹ kontrowersyjne dyskusje na temat „nawrócenia” i „wolnoœci religijnej”. Przeto dialog,
pojednanie i inicjatywy mediacyjne przekraczaj¹ce granice religii sta³y siê znowu
piln¹ potrzeb¹. Jednak nigdy nie mo¿na ich realizowaæ tylko za pomoc¹ pojedynczych imprez lub programów. Musi je poprzedziæ d³ugi i trudny proces, któremu
towarzyszyæ bêd¹ wiara, odwaga i nadzieja.

Pastoralne i religijne wymiary dialogu miêdzyreligijnego
10. Istnieje koniecznoœæ przygotowania duszpasterskiego chrzeœcijan, ¿yj¹cych
w religijnie pluralistycznym œwiecie. Wielu chrzeœcijan szuka sposobów, umo¿liwiaj¹cych im ¿ycie zgodne z zasadami w³asnej wiary a zarazem otwarte wobec
innych. Niektórzy praktykuj¹ duchowe æwiczenia innych tradycji religijnych dla
pog³êbienia swej wiary chrzeœcijañskiej i ¿ycia modlitewnego. Jeszcze inni znajduj¹ w innych tradycjach religijnych dodatkow¹ ojczyznê duchow¹ i mówi¹ o
mo¿liwoœci „podwójnej przynale¿noœci”. Wielu chrzeœcijan prosi o radê w kwestii ma³¿eñstw miêdzyreligijnych, wspólnej modlitwy z innymi oraz adekwatnego
obcowania ze zjawiskami wojowniczoœci i ekstremizmu. Inni prosz¹ o radê dla
swojej wspó³pracy z s¹siadami innych tradycji religijnych w zagadnieniach sprawiedliwoœci i pokoju. Pluralizm religijny i jego skutki maj¹ dzisiaj wp³yw na nasze ¿ycie codzienne.
11. Jako chrzeœcijanie staramy siê budowaæ nowe relacje z innymi tradycjami
religijnymi, gdy¿ wierzymy, ¿e tego rodzaju dzia³ania s¹ integraln¹ czêœci¹ sk³adow¹ zarówno orêdzia Ewangelii jak te¿ naszej misji jako wspó³pracowników
Bo¿ych w zakresie uzdrawiania œwiata. Tajemnica stosunku Boga do wszystkich
ludzi i wielorakie odpowiedzi, jakie da³y narody œwiata na tê tajemnicê, zapraszaj¹ nas zatem do intensywniejszego zajmowania siê rzeczywistoœci¹ naszych
religijnych tradycji i naszej w³asnej to¿samoœci jako chrzeœcijan w religijnie pluralistycznym œwiecie.
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II. Tradycje religijne jako drogi duchowe
Droga chrzeœcijañska
12. Tradycje religijne nazywane s¹ czêsto tak¿e „drogami duchowymi”. Duchowa droga chrzeœcijañstwa wzbogaci³a i naznaczy³a jego rozwój ku tradycji religijnej. Powsta³o ono w kulturze o dominacji ¿ydowsko-hellenistycznej. Chrzeœcijanie doœwiadczyli na w³asnym ciele, co oznacza byæ „obcym”, przeœladowan¹
mniejszoœci¹, która poœród wp³ywowych religii i kultur walczy³a o znalezienie
w³asnej to¿samoœci. A kiedy chrzeœcijañstwo uros³o do rangi religii œwiatowej,
wytworzy³y siê w nim ró¿ne nurty, zosta³o te¿ przekszta³cone przez liczne kultury, z którymi wesz³o w kontakt.
13. Na Wschodzie Koœcio³y prawos³awne w biegu ca³ej swojej historii prze¿y³y z³o¿ony proces kulturowego uwik³ania i odgraniczenia; przez ca³e stulecia zachowywa³y i przekazywa³y one wiarê prawos³awn¹ przez integracjê wybranych
elementów kulturowych. Z drugiej strony Koœcio³y prawos³awne broni³y siê tak¿e
przed pokus¹ synkretyzmu. Na Zachodzie chrzeœcijañstwo, staj¹c siê religi¹
wiêkszoœci silnego pañstwa, przejê³o na jakiœ czas rolê przeœladowcy. Sta³o siê
tak¿e „dominuj¹cym czynnikiem kultury”, który w ró¿ny sposób naznaczy³ pozytywnie kulturê europejsk¹. Jednoczeœnie w swoich relacjach z judaizmem, islamem i tradycjami autochtonicznymi ma ono na swoim koncie niechlubn¹ historiê.
14. Reformacja, w której wyniku powsta³ protestantyzm rozbity na wiele
konfesji i denominacji, zmieni³a zewnêtrzn¹ postaæ zachodniego chrzeœcijañstwa, podczas gdy Oœwiecenie, które przyczyni³o siê do powstania nowoczesnego œwiata, sekularyzacji, indywidualizmu oraz oddzielenia Koœcio³a i pañstwa,
spowodowa³o rewolucjê kulturow¹. Misyjna ekspansja w Azji, Afryce, Ameryce £aciñskiej i innych czêœciach œwiata zaktualizowa³a problem autochtonizacji
i inkulturacji Ewangelii. Spotkanie z bogatym dziedzictwem duchowym religii
azjatyckich i tradycyjnych religii afrykañskich doprowadzi³o do powstania tradycji teologicznych, bazuj¹cych na kulturowym i religijnym dziedzictwie tych
regionów. Wzrost Koœcio³ów o orientacji charyzmatycznej i zielonoœwi¹tkowej
we wszystkich czêœciach œwiata sprawi³, ¿e chrzeœcijañstwo wzbogaci³o siê o
nowy wymiar.
15. Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e „duchowa droga” chrzeœcijañstwa
spowodowa³a, i¿ sta³o siê ono bardzo kompleksow¹ tradycj¹ religijn¹ o zasiêgu
œwiatowym. Chrzeœcijañstwo w swoich staraniach egzystowania poœród ró¿nych kultur, religii i tradycji filozoficznych oraz udzielania odpowiedzi na aktualne i przysz³e wyzwania, bêdzie ulegaæ dalszym zmianom tak¿e w przysz³oœci.
W tym kontekœcie – kontekœcie chrzeœcijañstwa, które podlega³o i nadal podlega przemianie – zachodzi potrzeba dania teologicznej odpowiedzi na religijny
pluralizm.
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Religie, to¿samoœci i kultury
16. Tak¿e inne tradycje religijne znajdowa³y siê w swoim rozwoju wobec podobnych wyzwañ. A wiêc nie ma tylko jednej formy wyra¿ania judaizmu, islamu, hinduizmu, buddyzmu itd. Skoro tylko religie te przekroczy³y granice kraju,
w którym by³y ich pocz¹tki, zosta³y naznaczone przez spotkanie z innymi kulturami, zmienia³y je i same ulega³y zmianie pod ich wp³ywem. Wiêkszoœæ dzisiejszych wielkich tradycji religijnych poczyni³a doœwiadczenie bycia „kultur¹ udzielaj¹c¹ goœciny” innym tradycjom religijnym lub bycia przyjêtym w charakterze
„goœcia” do kultur ukszta³towanych przez inne religie. Oznacza to, ¿e to¿samoœæ
wspólnot religijnych i ich pojedynczych cz³onków nigdy nie jest statyczna, lecz
p³ynna i dynamiczna. ¯adna religia nie mo¿e powiedzieæ, ¿e jej kontakty z innymi tradycjami religijnymi pozosta³y bez wp³ywu na jej w³asne ¿ycie. Mówienie o
„religiach” jako takich, „judaizmie”, „chrzeœcijañstwie”, „islamie”, „hinduizmie”,
„buddyzmie” itd. ma coraz mniej wspólnego z rzeczywistoœci¹, jako ¿e nie s¹ to
statyczne, homogeniczne twory.
17. Z faktem tym wi¹¿e siê wiele pytañ o charakterze duchowym i teologicznym. Jaka zachodzi relacja miêdzy „religi¹” a „kultur¹”? Jaki charakter ma
wp³yw, jaki na siebie wywieraj¹? Jak mo¿emy zinterpretowaæ teologicznie pluralizm religijny? Jakie mo¿liwoœci daje nam nasza w³asna tradycja w zakresie adekwatnego potraktowania tych kwestii? Bogate dziedzictwo wspó³czesnego ruchu
ekumenicznego, który zajmowa³ siê intensywnie tymi pytaniami, mo¿e nam pomóc w naszych poszukiwaniach.

III. Kontynuowanie bie¿¹cej dyskusji
Droga ekumeniczna
18. Od czasów prazboru chrzeœcijanie wierz¹, ¿e orêdzie o Bo¿ej mi³oœci, które znalaz³o wyraz w Jezusie Chrystusie, musi byæ dzielone z innymi ludŸmi. Ale
w³aœnie zwiastowanie tego orêdzia, zw³aszcza w Azji i Afryce, skonfrontowa³o
wspó³czesny ruch ekumeniczny z pytaniem o obecnoœæ Boga wœród wyznawców
innych tradycji religijnych. Czy Bóg objawi³ siê w innych religiach i kulturach?
Czy objawienie chrzeœcijañskie znajduje siê w „kontynuacji” z ¿yciem religijnym
innych lub mamy tu do czynienia z „dyskontynuacj¹”, która otwiera nam ca³kiem
now¹ dymensjê „wiedzy o Bogu”? To s¹ trudne pytania, które prowadz¹ nadal do
podzia³ów miêdzy chrzeœcijanami.
19. Program dialogowy Œwiatowej Rady Koœcio³ów stale podkreœla³, jak
wa¿ne jest respektowanie rzeczywistoœci innych tradycji religijnych oraz uznawanie ich specyfiki i to¿samoœci. Nieustannie te¿ mówi³ o koniecznoœci anga¿owania siê wspólnie z innymi na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju w œwiecie. Program
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dialogowy wyostrzy³ te¿ nasz¹ œwiadomoœæ na to, ¿e sposób, w jaki mówimy o
naszych i innych tradycjach religijnych, mo¿e prowadziæ do konfrontacji i konfliktów. Z jednej strony tradycje religijne wysuwaj¹ roszczenie do zwiastowania
uniwersalnych prawd. Z drugiej jednak strony oznacza to, ¿e roszczenie do prawdy jednej religii mo¿e kolidowaæ z roszczeniami innych religii. Wszystkie te intuicje jak równie¿ konkretne doœwiadczenia w zakresie wspó³¿ycia z wyznawcami
innych religii na p³aszczyŸnie lokalnej doprowadzi³y do tego, ¿e chrzeœcijanie o
swoich relacjach z innymi mówi¹ jako o „dialogu”. Jednak wiele pytañ wymaga
jeszcze tutaj wyjaœnienia. Co oznacza dialog, gdy wspólnoty, które mamy na myœli, znajduj¹ siê ze sob¹ w konflikcie? Jak powinniœmy obchodziæ siê z konfliktem, który dla niektórych zachodzi pomiêdzy nawróceniem a wolnoœci¹ religijn¹?
Jak obchodzimy siê z radykalnie ró¿nym nastawieniem poszczególnych wspólnot
religijnych do relacji miêdzy religi¹ a przynale¿noœci¹ etniczn¹, praktykami kulturowymi i pañstwem?
20. Komisja do Spraw Misji Œwiatowej i Ewangelizacji (CWME) ŒRK w
swoich dyskusjach nad istot¹ zadania misyjnego i jego implikacjami w œwiecie ró¿nych religii, kultur i ideologii opar³a siê na koncepcie missio Dei, Boga
w³asnej i zbawienie przynosz¹cej misji w œwiecie, która wyprzedza œwiadectwo ludzkie; do uczestnictwa w tej misji zostaliœmy powo³ani w Chrystusie.
Przedmiotem zainteresowania CWME jest wiele kwestii, które maj¹ du¿o
wspólnego z przed³o¿onym studium na temat pluralizmu religijnego: Jaka zachodzi relacja miêdzy praktyczn¹ wspó³prac¹ z wyznawcami innych tradycji
religijnych (w zaanga¿owaniu dla sprawiedliwoœci i pokoju), uczestniczeniem
w dialogu miêdzyreligijnym i zadaniem ewangelizacyjnym Koœcio³a? Jakie
wynikaj¹ skutki z wewnêtrznej relacji miêdzy kulturami i religiami dla inkulturacyjnych za³o¿eñ pracy misyjnej? Co oznacza dla relacji miêdzyreligijnych, gdy misja, jak sugeruje Konferencja do Spraw Misji Œwiatowej i Ewangelizacji z 2005 roku, skupia uwagê na budowaniu wspólnot nastawionych na
uzdrawianie i pojednanie.
21. Plenum Komisji do Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a ŒRK, które obradowa³o w 2004 roku po raz pierwszy w kraju o wiêkszoœci muzu³mañskiej (w
Kuala Lumpur, Malezja), mówi³o o „podró¿y wiary”, „wspólnym pielgrzymowaniu” jako drodze, która jest inspirowana wizj¹ „wzajemnego przyjêcia”. Komisja
postawi³a pytanie: Jak Koœcio³y realizuj¹ cel widzialnej jednoœci chrzeœcijañskiej
w dzisiejszym coraz bardziej multireligijnym œwiecie? Jak d¹¿enie do widzialnej
jednoœci miêdzy Koœcio³ami mo¿e byæ skutecznym znakiem dla pojednania spo³eczeñstwa w skali globalnej? W jakiej mierze kwestie to¿samoœci etnicznej i narodowej znajduj¹ siê pod wp³ywem to¿samoœci religijnej, i vice versa? Komisja
zbada³a te¿ dalsze wa¿ne kwestie, wy³aniaj¹ce siê w kontekstach multireligijnych: z jakimi wyzwaniami zostaj¹ skonfrontowani chrzeœcijanie, gdy formu³uj¹
autentyczna teologiê chrzeœcijañsk¹, która przyjmuje i akceptuje innych? Dok¹d
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siêgaj¹ granice ró¿norodnoœci? Czy istniej¹ niezawodne oznaki zbawienia poza
Koœcio³em? Jaki wk³ad wnosz¹ intuicje innych tradycji do naszego rozumienia
cz³owieczeñstwa?
22. Znacz¹ce jest to, ¿e wszystkie trzy zakresy programowe ŒRK podejmuj¹
podobne kwestie, które s¹ wa¿ne dla teologii religii. Tak wiêc w ostatnim czasie
mia³y miejsce konferencje, podczas których podjêta by³a próba zg³êbienia tego
tematu i opracowania stanowiska, która mog³aby dyskusjê posun¹æ do przodu.

Najnowsze wydarzenia
23. W swoim d¹¿eniu do chrzeœcijañskiego konsensu w kwestii zbawczej
obecnoœci Boga w ¿yciu wyznawców innych religii Œwiatowa Konferencja Misyjna w San Antonio (1989) sformu³owa³a stanowisko, które mo¿e byæ reprezentatywne dla ca³ej ŒRK: „Nie znamy innej drogi do zbawienia ni¿ Jezus Chrystus;
zarazem jednak nie mo¿emy wyznaczaæ granic zbawczemu dzia³aniu Boga”.
Konferencja uzna³a, ¿e miêdzy t¹ wypowiedzi¹ a akceptacj¹ Bo¿ej obecnoœci i
Bo¿ego dzia³ania w ¿yciu wyznawców innych tradycji religijnych istnieje napiêcie, tote¿ raport z San Antonio stwierdza: „Doceniamy to napiêcie i nie staramy
siê go przezwyciê¿yæ”.
Kwestia, jaka wy³oni³a siê w nawi¹zaniu do tej konferencji, brzmia³a: czy ruch
ekumeniczny mo¿e zadowoliæ siê tymi powœci¹gliwymi s³owami jako wyrazem
teologicznej pokory, czy te¿ powinien wejœæ w konfrontacjê z tkwi¹cym w nich
napiêciem i staraæ siê sformu³owaæ nowe, kreatywne wypowiedzi na temat teologii religii.
24. W 1990 roku ŒRK podczas konsultacji na temat teologii religii w Baar
(Szwajcaria) podjê³a próbê wyjœcia poza San Antonio i opracowa³a wa¿n¹ deklaracjê, w której jasno wyrazi³a, co implikuje wiara chrzeœcijañska, kiedy powiada,
¿e Bóg jako Stwórca i Zachowawca jest obecny w ¿yciu religijnym wszystkich
ludzi: „To przekonanie, ¿e Bóg jako Stwórca wszystkich rzeczy jest obecny i aktywny w pluralizmie religii, nie jest do pogodzenia z pogl¹dem, ¿e zbawcze dzia³anie Boga mog³oby byæ ograniczone do jakiegoœ kontynentu, krêgu kulturowego
lub grupy ludzi. Brak zgody na powa¿ne potraktowanie wielu i ró¿norodnych
œwiadectw religijnych, odnajdywanych wœród narodów i ludów ca³ego œwiata,
zmierza do zanegowania biblijnego œwiadectwa o Bogu jako Stworzycielu
wszystkich rzeczy i Ojcu rodzaju ludzkiego”.
25. Deklaracje Misji i Ewangelizacji, Wiary i Ustroju Koœcio³a oraz Dialogu
Miêdzyreligijnego uleg³y zatem dalszemu rozwojowi, tak ¿e czujemy siê zachêceni do zajêcia siê na nowo kwesti¹ teologii religii. Taka nowa refleksja jest dzisiaj pilnie potrzebna z perspektywy teologicznej i duszpasterskiej. Temat Dziewi¹tego Zgromadzenia Ogólnego ŒRK „Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ œwiat” zachêca równie¿ do takiej refleksji.
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IV. Ku teologii religii
26. Jak powinna wygl¹daæ dziœ teologia religii? Na ten temat istnia³o ju¿ wiele
propozycji a w Piœmie Œwiêtym mamy liczne impulsy, które pozwalaj¹ uczyniæ
wyzwanie z naszego zadania. Wprawdzie uznajemy ró¿norodnoœæ œwiadectwa
biblijnego, jednak w ramach wprowadzenia do naszej dyskusji i jako klucz hermeneutyczny wybraliœmy temat „goœcinnoœci”.

„Goœcinnoœæ” ³askawego Boga
27. Nasze teologiczne rozumienie pluralizmu religijnego bierze za punkt
wyjœcia wiarê w jednego Boga, który wszystko stworzy³, ¿ywego Boga, który
od samego pocz¹tku by³ obecny i aktywny w ca³ym stworzeniu. Biblia œwiadczy o Bogu jako Bogu wszystkich narodów i ludów, którego mi³oœæ i mi³osierdzie obejmuje ca³¹ ludzkoœæ. W przymierzu z Noem widzimy przymierze z ca³ym stworzeniem, którego Bóg nigdy nie zerwa³. W sposobie, w jaki kieruje
narodami przez swoje tradycje m¹droœci i zrozumienia, poznajemy Jego m¹droœæ i sprawiedliwoœæ, które szerz¹ siê a¿ po krañce ziemi. Bo¿a chwa³a nape³nia ca³e stworzenie. Biblia hebrajska daje œwiadectwo o uniwersalnym dzia³aniu zbawczym i obecnoœci Boga w ca³ej historii ludzkoœci przez S³owo lub m¹droœæ i Ducha.
28. Gdy Pawe³ w Nowym Testamencie nawi¹zuje do inkarnacji S³owa Bo¿ego,
to mówi o goœcinnoœci i ¿yciu dla „innych”. W formie doksologii zwiastuje: „On,
bêd¹c w postaci Bo¿ej, nie wykorzysta³ swojej równoœci z Bogiem, ale umniejszy³ samego siebie, gdy¿ przyj¹³ postaæ s³ugi i sta³ siê podobny do ludzi. A w
tym, co zewnêtrzne da³ siê poznaæ jako cz³owiek i uni¿y³ samego siebie, gdy¿ by³
pos³uszny a¿ do œmierci, i to do œmierci na krzy¿u” (Flp 2, 6-8). Ten umniejszaj¹cy samego siebie Chrystus i Jego gotowoœæ przyjêcia naszego cz³owieczeñstwa,
stanowi¹ wewnêtrzne j¹dro naszego wyznania wiary. Tajemnica inkarnacji Boga
stanowi najg³êbsz¹ identyfikacjê Boga z nasz¹ conditio humana i wyra¿a bezwarunkow¹ ³askê Boga, w jakiej przyj¹³ On ludzkoœæ w jej odmiennoœci i wyobcowaniu. W swojej doksologii Pawe³ kontynuuje wielbienie zmartwychwsta³ego
Chrystusa: „Dlatego te¿ Bóg nad wszystko Go wywy¿szy³ i obdarzy³ imieniem,
które jest ponad wszelkie imiê” (Flp 2, 9). Ta wypowiedŸ doprowadzi³a chrzeœcijan do wyznawania Jezusa Chrystusa jako Jednego, w którym ca³a rodzina ludzka
zosta³a zjednoczona z Bogiem w nieodwo³alnym przymierzu.
29. Ta w Jezusie Chrystusie objawiona ³aska Bo¿a wzywa nas do postawy goœcinnoœci w naszej relacji wobec innych. Pawe³ rozpoczyna wielbienie nastêpuj¹cymi s³owami: „Niech wasze myœlenie bêdzie myœleniem Chrystusa Jezusa” (Flp
2, 5). Nasza goœcinnoœæ wymaga umniejszenia samego siebie. Przyjmuj¹c innych
w bezwarunkowej mi³oœci, mamy udzia³ w podstawowym wzorcu Bo¿ej mi³oœci
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zbawczej. Nasza goœcinnoœæ nie dotyczy tylko tych, którzy nale¿¹ do naszej
wspólnoty; Ewangelia nakazuje nam, byœmy nawet mi³owali naszych wrogów i
prosili o b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla nich (Mt 5, 43-48; Rz 12, 14). Jako chrzeœcijanie musimy zatem znaleŸæ w³aœciw¹ równowagê pomiêdzy nasz¹ to¿samoœci¹
w Chrystusie a otwartoœci¹ wobec innych, która wyra¿a siê w uni¿aj¹cej samego
siebie mi³oœci – mi³oœci, która w³aœnie wyrasta z naszej to¿samoœci w Chrystusie.
30. Podczas swojej publicznej dzia³alnoœci Jezus uzdrawia³ nie tylko ludzi,
którzy przynale¿eli do Jego w³asnej tradycji, lecz reagowa³ te¿ pozytywnie na
g³êbok¹ wiarê kobiety kananejskiej i setnika rzymskiego (Mt 15, 21-28; 8, 5-11).
Jezus wybra³ „obcego”, Samarytanina, aby pokazaæ, ¿e warunkiem wype³nienia
przykazania mi³oœci bliŸniego jest mi³osierdzie i goœcinnoœæ. Poniewa¿ Ewangelie przedstawiaj¹ spotkanie Jezusa z ludŸmi inaczej wierz¹cymi jako przypadkowe a nie jako czêœæ Jego centralnej misji, przeto historie te nie dostarczaj¹ nam
koniecznych informacji do wyci¹gania jasnych wniosków koñcowych w odniesieniu do teologii religii. Jednak charakteryzuj¹ one Jezusa jako kogoœ, który
przyjmowa³ wszystkich, którym brakowa³o mi³oœci i akceptacji. Podobieñstwo
Jezusa o s¹dzie nad œwiatem, przekazane nam w Ewangelii Mateusza, idzie jeszcze krok dalej, przedstawiaj¹c otwartoœæ wobec ofiar spo³eczeñstwa, goœcinnoœæ
wobec obcych i przyjmowanie bliŸniego jako nieoczekiwane formy wyra¿ania
wspólnoty ze zmartwychwsta³ym Chrystusem (Mt 25, 31-46).
31. Znacz¹c¹ wymowê ma to, ¿e goœcinnoœæ Jezusa dotyczy³a wprawdzie ludzi
¿yj¹cych na obrze¿ach spo³eczeñstwa, lecz ¿e On sam doœwiadcza³ odrzucenia i
by³ czêsto zdany na goœcinnoœæ innych. Fakt, ¿e Jezus zajmowa³ siê zmarginalizowanymi i jednoczeœnie sam doœwiadcza³ wykluczenia, s³u¿y za Ÿród³o inspiracji dla ludzi, którzy w dobie obecnej okazuj¹ solidarnoœæ z ubogimi, pogardzanymi i wykluczonymi cz³onkami spo³eczeñstwa. Tak wiêc biblijne rozumienie goœcinnoœci wychodzi poza utarte wyobra¿enie gotowoœci niesienia pomocy i
wielkodusznoœci wobec innych. Biblia rozumie goœcinnoœæ g³ównie jako radykaln¹ otwartoœæ wobec drugiego cz³owieka, otwartoœæ, która opiera siê na uznaniu godnoœci wszystkich ludzi. Przyk³ad Jezusa i Jego przykazanie mi³oœci bliŸniego s³u¿¹ nam przy tym jako Ÿród³o inspiracji.
32. Duch Œwiêty pomaga nam ¿yæ Chrystusow¹ otwartoœci¹ wobec innych we
w³asnym ¿yciu. Osoba Ducha Œwiêtego unosi³a siê i ci¹gle unosi nad obliczem
ziemi, aby tworzyæ, budowaæ, strzec, rzucaæ wyzwanie, odnawiaæ i przemieniaæ.
Wyznajemy, ¿e dzia³anie Ducha przewy¿sza nasze definicje, opisy i ograniczenia
jak wiatr, który „wieje, jak chce” (J 3, 8). Nasze nadzieje i oczekiwania s¹ zakorzenione w naszej wierze, i¿ „ekonomia” Ducha obejmuje ca³e stworzenie. Uznajemy, ¿e Duch Bo¿y dzia³a w sposób, którego nie mo¿emy przepowiedzieæ. Widzimy, jak moc Ducha Œwiêtego staje siê skuteczna w ludziach, buduje ich i inspiruje w uniwersalnym pragnieniu i d¹¿eniu do prawdy, pokoju i
sprawiedliwoœci (Rz 8, 18-27). „Mi³oœæ, radoœæ, pokój, cierpliwoœæ, uprzejmoœæ,
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dobroæ, wiernoœæ, ³agodnoœæ, opanowanie” (Ga 5, 2-23), gdziekolwiek siê przejawiaj¹, s¹ zawsze owocem Ducha (Ga 5, 22-23; por. Rz 14, 17).
33. Wierzymy, ¿e to kompleksowe dzia³anie Ducha Œwiêtego jest obecne tak¿e
w ¿yciu i w tradycjach ludów wyznaj¹cych inne religie. Ludzie wszystkich epok i
wszystkich miejsc dawali odpowiedŸ na dzia³anie Boga wœród nich i sk³adali
œwiadectwo o swoich spotkaniach z ¿ywym Bogiem. W ich œwiadectwie chodzi
zarówno o poszukiwanie jak i znajdowanie ca³oœci, oœwiecenie, Bo¿e przewodnictwo, wewnêtrzny pokój lub wyzwolenie. To jest kontekst, w którym jako
chrzeœcijanie sk³adamy œwiadectwo o zbawieniu, jakiego doœwiadczyliœmy w
Chrystusie. Ta s³u¿ba œwiadectwa poœród naszych bliŸnich maj¹cych inn¹ przynale¿noœæ religijn¹ musi byæ „œwiadectwem tego, co Bóg wœród nich uczyni³ i nadal
czyni” (San Antonio 1989).
34. Pluralizm tradycji religijnych widzimy zarówno jako rezultat ró¿norodnych sposobów, w jakich Bóg udzieli³ siê narodom i ludom, jak równie¿ jako
manifestacjê bogactwa i wieloœci odpowiedzi cz³owieka na Bo¿e dary ³aski. Nasza chrzeœcijañska wiara w Boga jest dla nas wyzwaniem do powa¿nego potraktowania ca³ego sektora pluralizmu religijnego i sta³ego stosowania daru krytycznego rozró¿niania. „M¹droœæ, mi³oœæ i moc, któr¹ Bóg da³ wyznawcom innych
religii” (Raport z New Delhi, 1961) musimy staraæ siê zrozumieæ w nowy i pog³êbiony sposób i byæ „otwarci na mo¿liwoœæ, ¿e Bóg, którego znamy w Jezusie
Chrystusie, mo¿e nas tak¿e spotkaæ w ¿yciu naszych bliŸnich wyznaj¹cych inn¹
wiarê” (San Antonio, 1989). Wierzymy tak¿e, ¿e Duch Œwiêty, Duch Prawdy, bêdzie nas prowadzi³, dziêki czemu nauczymy siê zrozumieæ na nowo skarb wiary,
który nam zosta³ ju¿ dany, a dziêki gotowoœci uczenia siê od naszych s¹siadów
wyznaj¹cych inne religie bêdziemy mogli dojœæ do nowych i nieoczekiwanych
intuicji w zakresie Bo¿ej tajemnicy.
35. A wiêc nasza wiara w trójjedynego Boga – Boga, który jest wieloœci¹ w
jednoœci, który stwarza, przynosi pe³niê oraz buduje i podtrzymuje wszelkie ¿ycie
– jest tym czynnikiem, który nam pomaga spotykaæ wszystkich ludzi w sposób
goœcinny i otwarty. Otrzymaliœmy Bo¿¹ wielkoduszn¹ goœcinnoœæ mi³oœci. Nie
mo¿emy inaczej na ni¹ odpowiedzieæ.

V. Apel o goœcinnoœæ
36. Jak chrzeœcijanie powinni reagowaæ na wielkodusznoœæ i ³askê Boga? „Nie
zapominajcie te¿ o goœcinnoœci, gdy¿ przez ni¹ niektórzy nieœwiadomie goœcili
anio³ów” (Hbr 13, 2). W kontekœcie dzisiejszego œwiata goœcinnoœæ wobec obcych oznacza nie tylko, ¿e przyjmujemy ludzi, których nie znamy, którzy s¹ ubodzy i wyzyskiwani; mówi¹c „obcy” ma siê te¿ na myœli ludzi, którzy pod wzglêdem przynale¿noœci etnicznej, kulturowej i religijnej s¹ „inni” ni¿ my. S³owo
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„obcy” w Biblii nie chce obiektywizowaæ „innych”, lecz uznaje, ¿e s¹ ludzie, którzy ze wzglêdu na swoj¹ kulturê, religiê, rasê i inne formy ludzkiej ró¿norodnoœci
s¹ faktycznie „obcy”. Nasza gotowoœæ akceptowania innych w ich „innoœci” jest
oznak¹ prawdziwej goœcinnoœci. Przez nasz¹ otwartoœæ wobec „innego” mo¿emy
w nowy sposób spotkaæ Boga. Tym samym goœcinnoœæ mieœci w sobie zarówno
wype³nienie przykazania „mi³owania bliŸniego jak siebie samego”, jak równie¿
mo¿liwoœæ nowego odkrywania Boga.
37. Z goœcinnoœci¹ wi¹¿e siê tak¿e obcowanie ze sob¹ wewn¹trz rodziny
chrzeœcijañskiej; niekiedy w naszej wspólnocie jesteœmy wobec siebie tak samo
obcy jak obcy s¹ nam ludzie spoza naszej wspólnoty. W zwi¹zku ze zmieniaj¹cym siê kontekstem œwiatowym, zw³aszcza z rosn¹c¹ mobilnoœci¹ i ruchami migracyjnymi, raz jesteœmy „gospodarzami” dla innych, innym razem „goœæmi” korzystaj¹cymi z goœcinnoœci udzielanej przez innych; raz przyjmujemy „obcych”,
innym razem sami jesteœmy „obcy” u innych. Tote¿ by³oby mo¿e w³aœciwe rozumienie goœcinnoœci jako „wzajemnego otwarcia na siebie”, dziêki czemu uleg³oby
zatarciu rozró¿nienie miêdzy „gospodarzami” a ”goœæmi”.
38. Goœcinnoœæ nie jest tylko prostym, ³atwym sposobem obcowania z innymi.
Czêsto stanowi ona nie tylko dobr¹ sposobnoœæ, lecz tak¿e ryzyko. W sytuacjach
napiêæ politycznych lub religijnych akty goœcinnoœci mog¹ wymagaæ wielkiej odwagi, zw³aszcza kiedy dotycz¹ tych, z którymi jesteœmy g³êboko poró¿nieni lub
którzy uznaj¹ nas nawet za swoich wrogów. Dialog jawi siê jako bardzo trudny
tak¿e wówczas, gdy wystêpuje brak równowagi, istniej¹ zniekszta³cone relacje w
zakresie w³adzy lub przemilczane bywaj¹ problemy miêdzy zaanga¿owanymi
stronami. Niekiedy pojawia siê mo¿e te¿ potrzeba otrzymania odpowiedzi na pytania dotycz¹ce g³êbokich przekonañ tych, którzy korzystaj¹ z naszej goœcinnoœci
lub którzy nam jej udzielili, niekiedy te¿, niejako w odwecie, mog¹ byæ postawione pod znakiem zapytania nasze w³asne przekonania.

Moc wzajemnej przemiany
39. Chrzeœcijanie nie tylko nauczyli siê wspó³¿ycia z wyznawcami innych tradycji religijnych, lecz przez te spotkania zostali te¿ przemienieni. Odkryliœmy
nieznane nam wczeœniej aspekty obecnoœci Boga w œwiecie i elementy naszych
w³asnych tradycji chrzeœcijañskich, któreœmy dotychczas zaniedbywali. Silniej
uœwiadomiliœmy sobie tak¿e wiele miejsc biblijnych, które wzywaj¹ nas do wiêkszej otwartoœci wobec innych.
40. Praktykowana goœcinnoœæ i postawa otwartoœci wobec obcych tworz¹ przestrzeñ dla wzajemnej przemiany a nawet pojednania. Taka oparta na wzajemnoœci
relacja jest przedstawiona wzorcowo w historii spotkania miêdzy Abrahamem,
ojcem wiary, a Melchisedekiem, nieizraelskim królem Salemu (Rdz 14). Abraham otrzyma³ b³ogos³awieñstwo Melchisedeka, opisywanego jako kap³an „Boga
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Najwy¿szego”. Historia ta wyjaœnia, ¿e Abrahamowe rozumienie Boga, który
prowadzi³ go i jego rodzinê z Ur i Haranu, uleg³o odnowie i poszerzeniu.
41. Do wzajemnej przemiany dochodzi te¿ w historii spotkania Piotra i Korneliusza, któr¹ £ukasz opowiada w Dziejach Apostolskich. Duch Œwiêty sprawia,
¿e Piotr wskutek swojej wizji i nastêpuj¹cego po niej spotkania z Korneliuszem
dochodzi do nowego rozumienia samego siebie i wyznaje: „Przekonujê siê naprawdê, ¿e Bóg nie ma wzglêdu na osobê, lecz w ka¿dym narodzie jest Mu mi³y
ten, kto siê Go boi i postêpuje sprawiedliwie” (Dz 10, 34-35). W tym przypadku
Korneliusz, „obcy”, staje siê narzêdziem przemiany Piotra, a Piotr staje siê narzêdziem przemiany Korneliusza i jego ca³ego domu. Jeœli nawet w tej historii nie
chodzi w pierwszym rzêdzie o relacje miêdzyreligijne, to jednak rzuca ona œwiat³o na to, jak Bóg przez spotkanie z innymi mo¿e nas wyprowadziæ poza granice
naszego samozrozumienia.
42. Z tych przyk³adów i przedstawionych w nich ró¿nych doœwiadczeñ ¿ycia
codziennego mo¿emy wyci¹gaæ wnioski dla wizji wzajemnej goœcinnoœci wœród
narodów ró¿nych tradycji religijnych. Z perspektywy chrzeœcijañskiej ma to wiele do czynienia z nasz¹ pos³ug¹ pojednania. Tkwi w tym zarówno za³o¿enie, ¿e
dajemy „innemu” œwiadectwo o Bogu w Chrystusie, jak równie¿, ¿e jesteœmy
otwarci na to, i¿ Bóg przez „innych” mo¿e przemawiaæ do nas. Jeœli misja jest
rozumiana w tym sensie, wówczas nie ma w niej miejsca na triumfalizm, lecz
przyczynia siê ona do usuniêcia przyczyn konfliktów religijnych i po³o¿enia kresu towarzysz¹cej im czêsto przemocy. Goœcinnoœæ zak³ada, ¿e chrzeœcijanie
przyjmuj¹ innych jako „stworzonych na obraz Boga”, w œwiadomoœci, ¿e Bóg
mo¿e przemawiaæ do nas i przemieniaæ nas, podobnie jak mo¿e On nas wykorzystaæ do przemiany innych.
43. Historia biblijna i nasze doœwiadczenia ekumeniczne wyjaœniaj¹, ¿e taka
wzajemna przemiana stanowi j¹dro ka¿dego autentycznego œwiadectwa chrzeœcijañskiego. Otwartoœæ na „innego” mo¿e „innego” przemieniæ, w taki sam sposób
mo¿e ona tak¿e nas przemieniæ. Mo¿e ona przekazaæ innym now¹ wizjê chrzeœcijañstwa i Ewangelii, mo¿e te¿ wprowadziæ w sytuacjê rozumienia w³asnej wiary z
nowej perspektywy. Taka otwartoœæ i wynikaj¹ca z niej przemiana mog¹ wzbogaciæ z kolei nasze ¿ycie w ró¿ny i zdumiewaj¹cy sposób.

VI. Zbawienie jest wy³¹cznie spraw¹ Boga
44. Tradycje religijne ludzkoœci w swej wielkiej ró¿norodnoœci stanowi¹ „drogi” lub „pielgrzymki”, które staraj¹ siê zg³êbiæ prawdê naszej egzystencji i dojœæ
do ludzkiego spe³nienia. Nawet wówczas, gdy jesteœmy dla siebie „obcymi”, istniej¹ przecie¿ momenty, w których nasze drogi siê przecinaj¹, momenty, które
wymuszaj¹ niejako na nas „religijn¹ goœcinnoœæ”. Zarówno nasze osobiste do-
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œwiadczenia dzisiaj jak te¿ okreœlone sytuacje historyczne daj¹ œwiadectwo o tym,
¿e taka goœcinnoœæ jest mo¿liwa i jest udzielana w cichy, dyskretny sposób.
45. Przes³ank¹ udzielania goœcinnoœci jest teologia, która wobec „innego” jest
„goœcinna” i „przyjazna”. Nasza refleksja na temat istoty biblijnego œwiadectwa o
Bogu, na temat tego, co Bóg wed³ug naszego przekonania sprawi³ w Chrystusie i
na temat dzia³ania Ducha pokazuje, ¿e postawa goœcinnoœci, która przyjmuje „innego” w jego innoœci, stanowi j¹dro wiary chrzeœcijañskiej. To jest ten Duch, który musi inspirowaæ teologiê religii w œwiecie potrzebuj¹cym uœwiêcenia i pojednania. I to jest ten Duch, który mo¿e nas sk³oniæ do solidarnoœci z wszystkimi,
którzy zostali zepchniêci na margines spo³eczeñstwa.
46. Musimy uznaæ, ¿e cz³owiekowi i jego jêzykowym mo¿liwoœciom wypowiadania siê s¹ postawione bariery, uniemo¿liwiaj¹ce ca³kowite zg³êbienie tajemnicy zbawienia, którym Bóg obdarzy³ ludzkoœæ. ¯adna wspólnota ludzka nie jest
pod tym wzglêdem uprzywilejowana. Wszelka nasza myœl teologiczna natrafia
ostatecznie na granice naszych w³asnych doœwiadczeñ i kapituluje wobec wielkoœci Bo¿ego planu zbawienia dla œwiata.
47. Uznaj¹c to w pokorze mo¿emy powiedzieæ, ¿e Bóg – i tylko Bóg – rozstrzyga o zbawieniu. Nie jesteœmy w posiadaniu zbawienia; mamy w nim udzia³.
Nikomu nie przynosimy zbawienia; dajemy o nim œwiadectwo. Nie decydujemy o
tym, kto otrzymuje zbawienie; zdajemy siê w tym na opatrznoœæ Bo¿¹. Gdy¿ nasze w³asne zbawienie staje siê naszym udzia³em przez nieustann¹ „goœcinnoœæ”,
któr¹ Bóg sam obdarza tak¿e nas. To Bóg sam i tylko On jest „gospodarzem” zbawienia, jego ostoj¹ i stró¿em. A przecie¿ w eschatologicznej wizji nowego nieba i
nowej ziemi znajdujemy te¿ przejmuj¹cy obraz, ¿e Bóg jest poœród nas zarówno
„gospodarzem” jak te¿ „goœciem”: „Oto miejsce przebywania Boga z ludŸmi, i
bêdzie mieszka³ z nimi. Oni bêd¹ jego ludem...” (Ap 21, 3).

Punkt protoko³u
w sprawie wzajemnego poszanowania i odpowiedzialnoœci
oraz dialogu z wyznawcami innych religii
1. Wspólnota miêdzynarodowa musi pracowaæ wspólnie nad podtrzymywaniem szacunku wobec ró¿norodnoœci kultury i religii w ca³ym œwiecie. Wspólnoty religijne i ich przywódcy ponosz¹ szczególn¹ odpowiedzialnoœæ za wspieranie
tolerancji i pokonywanie niewiedzy wobec innych. My, przedstawiciele i przedstawicielki 348 Koœcio³ów ze 120 krajów, którzy przybyliœmy na IX Zgromadzenie Ogólne ŒRK w Porto Alegre, Brazylii, potwierdzamy nasze zaanga¿owanie
na rzecz pe³nego szacunku dialogu i wspó³pracy miêdzy wyznawcami ró¿nych
religii i przekonañ. W dialogu dowiadujemy siê czegoœ na temat wiary drugiego
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cz³owieka i mo¿emy lepiej zrozumieæ jego ukryte frustracje i urazy. Widzimy samych siebie oczami innych. Mo¿emy te¿ lepiej oceniæ, jak¹ rolê odgrywa religia
w polityce narodowej i miêdzynarodowej.
2. W œwiecie, w którym prze¿ywamy rosn¹c¹ wspó³zale¿noœæ pomiêdzy religi¹
i polityk¹, wiele konfliktów i napiêæ jest naznaczonych religijnie. ŒRK wspiera³a
od zawsze dialog miêdzyreligijny na p³aszczyŸnie globalnej i lokalnej. Wzywamy
usilnie Koœcio³y cz³onkowskie i krajowe rady Koœcio³ów do organizowania forów takiego dialogu. Dialog winien ³¹czyæ siê ze wspó³prac¹, wspólnoty religijne
winny w kwestiach wspólnego zainteresowania zwracaæ siê solidarnie do spo³ecznoœci cywilnej i rz¹dów; ma to znaczenie zw³aszcza wówczas, gdy zagro¿one s¹ religie, œwiête miejsca, prawa mniejszoœci i prawa ludzkie.
3. W zwi¹zku ze spraw¹ karykatur proroka islamskiego Mahometa, które po
raz pierwszy zosta³y opublikowane we wrzeœniu minionego roku w Danii, decyduj¹ce znaczenie ma wspieranie dialogu i wspó³pracy miêdzy chrzeœcijanami i
muzu³manami. Publikacje doprowadzi³y do kontrowersji na ca³ym œwiecie. Dalsze ich rozpowszechnianie i gwa³towne reakcje na nie sta³y siê przyczyn¹ zaostrzenia napiêæ. Jako ludzie wierz¹cy rozumiemy ból wywo³any lekcewa¿eniem
tego, co ma wartoœæ dla w³asnej wiary. Ubolewamy z powodu opublikowania karykatur. Przy³¹czamy siê zarazem do licznych muzu³mañskich autorytetów, które
ubolewa³y z powodu gwa³townych reakcji na te publikacje.
4. Prawo do swobodnego wyra¿ania opinii jest w rzeczywistoœci elementarnym prawem ludzkim, które musi byæ objête gwarancj¹ i ochron¹. Jest to w
równej mierze prawo jak i obowi¹zek. W najlepszym przypadku poci¹ga ono do
odpowiedzialnoœci struktury w³adzy i potêpia jej nadu¿ycie. Podczas publikowania karykatur podstawowe prawo swobodnego wyra¿ania opinii zosta³o wykorzystane do zranienia innych, przez wystawienie na œmiesznoœæ ich religii,
wartoœci i godnoœci. Wskutek tego uleg³ zdeprecjonowaniu fundament tego
prawa. Przypomnijmy sobie, co pisa³ Piotr: „Postêpujcie jako ludzie wolni, nie
jak ci, którzy wolnoœci¹ usprawiedliwiaj¹ z³o, lecz jako s³udzy Boga. Szanujcie
wszystkich” (1 P 2, 16-17). Gdy prawo swobodnego wypowiadania opinii zostaje nadu¿yte, nale¿y na to reagowaæ pokojowymi œrodkami, jak krytyka lub
ostry sprzeciw.
5. Zdajemy sobie sprawê, ¿e przyczyn¹ obecnych napiêæ nie s¹ tylko aspekty
religijne. Niemo¿noœæ sprawiedliwego i pokojowego rozwi¹zania konfliktu miêdzy Arabami i Izraelczykami, brak gotowoœci do zaakceptowania wyników wolnych wyborów, jak równie¿ wojny przeciw Irakowi i Afganistanowi prowadz¹ do
nowych frustracji, które nawi¹zuj¹ do historycznych doœwiadczeñ wypraw krzy¿owych i kolonializmu. W wielu czêœciach œwiata ludzie czuj¹ siê wykluczeni
pod wzglêdem politycznym i ekonomicznym, czêsto czyni¹ te¿ doœwiadczenie, ¿e
w tematach, które s¹ dla nich wa¿ne, dominuj¹ce w³adze i kultury kieruj¹ siê
podwójn¹ miar¹. W wielu bogatych krajach, które nadaj¹ ton w œwiecie, polityka

100

PLURALIZM RELIGIJNY A SAMOZROZUMIENIE CHRZEŒCIJAÑSKIE

integracji zawiod³a. Nowe mniejszoœci nie s¹ mile widziane, lecz spotykaj¹ siê z
postawami rasizmu, uprzedzeñ, wrogoœci wobec obcych i brakiem respektu dla
ich religii.
6. Zasadnicze napiêcia w naszym œwiecie nie wystêpuj¹ miêdzy ró¿nymi religiami i kierunkami religijnymi, lecz miêdzy agresywnymi, nietolerancyjnymi i
manipulacyjnymi ideologiami œwieckimi i religijnymi. Takie ideologie s³u¿¹ legitymizacji stosowania przemocy, wykluczania mniejszoœci i politycznej dominacji.
G³ównymi ofiarami tego rodzaju kontrowersji s¹ mniejszoœci religijne, które ¿yj¹
w kontekœcie innej kultury wiêkszoœci. A przecie¿ jednoczeœnie prze¿ywamy
wzrost respektu i tolerancji we wszystkich kulturach. Wielu uczy siê, ¿e mo¿na
byæ innym, nawet mo¿na reprezentowaæ inne pogl¹dy, a mimo to mo¿na wspó³pracowaæ ze sob¹ w spokojnym dialogu dla dobra wszystkich.
7. Aktualny kryzys pokazuje, ¿e œwieckie pañstwa i spo³eczeñstwa musz¹ lepiej zrozumieæ i bardziej respektowaæ rolê i znaczenie religii w multikulturowym
i zglobalizowanym œwiecie, zw³aszcza jako istotny wymiar ludzkiej to¿samoœci.
Mo¿e to pomóc religii i wierz¹cym w zakresie stawania siê narzêdziami do przekraczania podzia³ów miêdzy kulturami i narodami oraz przyczyniania siê do rozwi¹zywania ukrytych problemów.

Propozycje
Prosi siê Dziewi¹te Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów obraduj¹ce w Porto Alegre (Brazylia) w dniach od 14 do 23 lutego 2006 roku o
a) przyjêcie punktu protoko³u w sprawie wzajemnego poszanowania i odpowiedzialnoœci oraz dialogu z wyznawcami innych religii;
b) wezwanie Koœcio³ów cz³onkowskich i partnerów ekumenicznych na ca³ym
œwiecie do wyartyku³owania i demonstrowania swojej solidarnoœci z tymi, którzy
prze¿ywaj¹ ataki na swoj¹ religiê, oraz wspierania ich w obronie ich wiary za
pomoc¹ œrodków pokojowych;
c) zalecenie Koœcio³om cz³onkowskim, krajowym i regionalnym radom Koœcio³ów, by przyczynia³y siê do powo³ywania forów dialogu z wyznawcami innych religii lub ludŸmi niewierz¹cymi oraz zajê³y siê pal¹cymi a zarazem fundamentalnymi, spo³ecznymi, ekonomicznymi i politycznymi przyczynami podzia³ów – tak¿e w dialogu z pañstwami i w³adzami œwieckimi;
d) usilne wezwanie Koœcio³ów cz³onkowskich i partnerów ekumenicznych, by
w sytuacjach, w których wspó³dzia³anie religii i polityki ma skutki roz³amowe,
poszerzy³y dialog na innych przywódców religijnych, poszukiwa³y elementów
wspólnych i rozwinê³y wspólny kodeks postêpowania;
e) zaapelowanie do Koœcio³ów cz³onkowskich i partnerów ekumenicznych na
ca³ym œwiecie, aby w dalszym ci¹gu, w spo³eczeñstwach, w których ¿yj¹, rozpra-
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wia³y siê krytycznie ze zjawiskami rasizmu, kastowoœci, uprzedzeñ i wrogoœci
wobec obcych oraz pielêgnowa³y kulturê respektu i tolerancji wspólnie z wyznawcami innych religii;
f) potwierdzenie naszego zaanga¿owania na rzecz prawa do swobodnego wypowiadania pogl¹dów i jednoczesne zaapelowanie do Koœcio³ów cz³onkowskich,
aby wziê³y udzia³ w niezbêdnej dyskusji nad tym, jak z zastosowaniem tego prawa zapewniæ etyczn¹ postawê i skuteczn¹ zdolnoœæ os¹du.
T³umaczenie: Karol Karski
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POS£ANIE
IX ZGROMADZENIA OGÓLNEGO
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

Zaproszenie do modlitwy
Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ œwiat
Siostry i Bracia, pozdrawiamy was w Chrystusie. Jako reprezentanci Koœcio³ów z wszystkich regionów œwiata zebraliœmy siê tutaj, w Porto Alegre, w Brazylii, w pierwszym dziesiêcioleciu trzeciego tysi¹clecia i na pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Ameryce £aciñskiej. Zostaliœmy zaproszeni, by uczestniczyæ tutaj w festa da vida, w œwiêcie ¿ycia.
Modlimy siê, rozwa¿amy Pismo Œwiête, dyskutujemy, wzajemnie siê radujemy
w naszej jednoœci i wieloœci, jedni drugich uwa¿nie te¿ wys³uchujemy w duchu
konsensu.
Tu i teraz, w lutym 2006 roku, dowiadujemy siê od uczestników Zgromadzenia Ogólnego, ¿e w ich ojczystych krajach i regionach codziennie rozlegaj¹ siê
nowe okrzyki – ofiar katastrof, zbrojnych konfliktów, ucisku i cierpienia. Jednoczeœnie Bóg obdarza nas równie¿ moc¹, która pozwala nam dawaæ œwiadectwo o
przemianie dokonuj¹cej siê w ¿yciu osobistym, w Koœcio³ach, spo³eczeñstwach i
na ca³ym œwiecie.
Sprawozdania i uchwa³y Zgromadzenia Ogólnego przekazuj¹ Koœcio³om i
œwiatu specyficzne zapytania i wezwania do dzia³ania. Chodzi tu o zagadnienie
chrzeœcijañskiej jednoœci; apel o podjêcie nowego zobowi¹zania w po³owie Dekady Przezwyciê¿ania Przemocy (2001-2010); rozpoznanie œrodków profetycznych
i programowych umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie sprawiedliwoœci ekonomicznej w
skali globalnej; zaanga¿owanie w dialog miêdzyreligijny; pe³ny miêdzypokoleniowy wspó³udzia³ wszystkich kobiet i mê¿czyzn, jak równie¿ wspólne deklaracje, kierowane do Koœcio³ów i œwiata na temat spraw ¿ycia publicznego.

103

DZIEWI¥TE ZGROMADZENIE OGÓLNE ŒRK

Tematem tego IX Zgromadzenia Ogólnego jest modlitwa: „Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹
przemieñ œwiat”. Modlitwa przemienia nasze serca, tote¿ przedk³adamy nasze
Pos³anie w formie modlitwy:
Bo¿e ³aski,
we wspólnej modlitwie zwracamy siê do Ciebie, gdy¿ jesteœ Tym, który nas
jednoczy:
jesteœ jednym Bogiem – Ojcem, Synem i Duchem Œwiêtym – w którego wierzymy,
Ty jeden dajesz nam umiejêtnoœæ czynienia dobra,
rozsy³asz nas po ca³ej ziemi dla sprawowania misji i s³u¿by w imieniu Chrystusa.
Wyznajemy przed Tob¹ i przed wszystkimi ludŸmi:
Byliœmy niegodnymi s³ugami.
Niew³aœciwie traktowaliœmy i wykorzystywaliœmy stworzenie.
Wzajemnie raniliœmy siê z powodu obecnych wszêdzie podzia³ów.
Czêsto zaniedbywaliœmy zdecydowanego wystêpowania przeciw niszczeniu
œrodowiska naturalnego, ubóstwu, rasizmowi, kastowoœci, wojnie i ludobójstwu.
Byliœmy nie tylko ofiarami, ale i sprawcami przemocy.
W tym wszystkim zawiedliœmy jako uczniowie Jezusa Chrystusa,
który pojawi³ siê w postaci ludzkiej, by nas uratowaæ i nauczyæ mi³oœci.
Bo¿e, przebacz nam i naucz nas wzajemnie sobie przebaczaæ.

Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ œwiat.
Bo¿e, us³ysz krzyk ca³ego stworzenia,
krzyk wody, powietrza, ziemi i wszystkich istot ¿yj¹cych,
krzyk wyzyskiwanych, marginalizowanych, l¿onych i gnêbionych,
tych, których wyw³aszczono i zmuszono do milczenia,
tych, których cz³owieczeñstwo potraktowano pogardliwie,
tych, którzy cierpi¹ z powodu jakiejkolwiek dolegliwoœci, wojny
i przestêpstw ludzi butnych, którzy chc¹ uciec przed prawd¹,
przeinaczaj¹ wspomnienia i neguj¹ mo¿liwoœæ pojednania.
Bo¿e, prowadŸ wszystkich, którzy sprawuj¹ w³adzê,
do podejmowania decyzji odpowiedzialnych etycznie.

Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ œwiat.
Dziêkujemy Ci za b³ogos³awieñstwo i znaki nadziei, które ju¿ teraz s¹ obecne
w œwiecie,
w ludziach wszystkich grup wiekowych i w tych, którzy nas poprzedzili we
wierze;
w ruchach zmierzaj¹cych do przezwyciê¿enia wszelkich form przemocy, nie
tylko na dziesiêæ lat, lecz na zawsze;
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w g³êbokim i otwartym dialogu, podjêtym w naszych Koœcio³ach i z wyznawcami innych religii, zmierzaj¹cym do wzajemnego zrozumienia i respektu;
w tych wszystkich, którzy wspólnie – w sytuacjach nadzwyczajnych i w dniu
powszednim – pracuj¹ na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju.
Dziêkujemy Ci za dobr¹ nowinê Jezusa Chrystusa i obietnicê zmartwychwstania.

Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ œwiat.
Bo¿e, przez moc i przewodnictwo Twojego Ducha Œwiêtego,
spraw, by nasze modlitwy nie by³y nigdy pustymi s³owami,
lecz zaanga¿owan¹ odpowiedzi¹ na Twoje ¿ywe S³owo –
w wolnym od przymusu i celowym dzia³aniu na rzecz pozytywnych zmian,
w odwa¿nych, jednoznacznych, specyficznych aktach solidarnoœci, wyzwolenia, uzdrowienia i wspó³czucia,
gdy dzielimy siê chêtnie dobr¹ nowin¹ Jezusa Chrystusa.
Otwórz nasze serca na mi³oœæ i poznanie, ¿e wszyscy ludzie s¹ stworzeni na
Twój obraz,
na zachowanie stworzenia i afirmacjê ¿ycia w ca³ej jego zdumiewaj¹cej ró¿norodnoœci.
Przemieñ nas, byœmy mogli siê oddaæ w Twoj¹ s³u¿bê jako partnerzy w przemianie,
d¹¿¹cy do pe³nej, widzialnej jednoœci jednego Koœcio³a Jezusa Chrystusa,
bêd¹cy bliŸnimi dla wszystkich,
gdy w g³êbokiej têsknocie oczekujemy pe³nego objawienia Twojego panowania po nadejœciu nowego nieba i nowej ziemi.

Bo¿e, ³ask¹ Twoj¹ przemieñ œwiat.
W imiê Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Amen.
T³umaczenie: Karol Karski
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ZGROMADZENIA OGÓLNE
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW
I. Amsterdam 1948
G³ówny temat amsterdamskich obrad brzmia³ „Zamêt w œwiecie a plan Bo¿y
zbawienia œwiata”.
Temat ten podzielono na cztery podtematy, z których ka¿dy mia³ byæ podstaw¹
do dyskusji dla jednej z sekcji Zgromadzenia Ogólnego:
I – „Koœció³ w planie Bo¿ym” dotyczy³ zakresu pracy Ruchu Wiara i Ustrój
Koœcio³a;
II – „Œwiadectwo Koœcio³a o planie Bo¿ym” – obejmowa³ misyjne i ewangelizacyjne zadanie Koœcio³ów oraz obszar studiów Miêdzynarodowej Rady Misyjnej;
III – „Koœció³ a zamêt spo³eczny” – nawi¹zywa³ do tradycji Ruchu Praktycznego Chrzeœcijañstwa;
IV- „Koœció³ a zamêt miêdzynarodowy” – nawi¹zywa³ do pracy wykonywanej
przez nowo powo³an¹ Komisjê Koœcio³ów do Spraw Miêdzynarodowych.
Sprawozdania sekcyjne sta³y siê potem przedmiotem ró¿norodnej dyskusji wewn¹trzkoœcielnej i miêdzykoœcielnej1 .
Nabo¿eñstwo inauguruj¹ce Zgromadzenie Ogólne odby³o siê w niedzielê, 22
sierpnia 1948 r. w „Nieuwe Kerk”, w Amsterdamie, w obecnoœci 351 oficjalnych
delegatów reprezentuj¹cych 147 Koœcio³ów z 44 pañstw.
Oficjalne powo³anie do ¿ycia ŒRK nast¹pi³o w poniedzia³ek, 23 sierpnia
1948 r.. Odpowiedni wniosek w tej sprawie przedstawi³ pastor Marc Boegner
(1881-1971), jeden z prezydentów Komitetu Tymczasowego i przewodnicz¹cy
Komitetu Administracyjnego. Nastêpnie przewodnicz¹cy obrad – arcybiskup
Canterbury Geoffrey Fisher (1887-1973) – oznajmi³, i¿ ten akt dokona³ siê bez
g³osu sprzeciwu2 . Po naniesieniu niewielkich poprawek przyjêto statut.
1
W. A. Visser ‘t Hooft, Die Entstehung des Ökumenischen Rates der Kirchen, w: Geschichte der
Ökumenischen Bewegung 1517 – 1948, t. 2, R. Rouse, S.C. Neill (red.), Göttingen 1973, s. 416.
2
Die erste Vollversammlung des Oekumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam vom 22. August bis 4.
September 1948, W. A. Visser ‘t Hooft (red.), Genf 1948, s. 31.
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Sytuacja powojenna i zaczynaj¹ca siê polaryzacja miêdzy Wschodem a Zachodem wywar³y decyduj¹cy wp³yw na dyskusjê dotycz¹c¹ aktualnych zadañ Koœcio³ów. Najbardziej upamiêtni³a siê kontrowersja miêdzy Johnem F. Dullesem
(1888-1959), póŸniejszym amerykañskim sekretarzem stanu, a Josefem L. Hromadk¹ (1889-1969), teologiem protestanckim z Czechos³owacji3 . Wa¿ne by³o
opowiedzenie siê Zgromadzenia Ogólnego za budowaniem „odpowiedzialnego
spo³eczeñstwa”, charakteryzuj¹cego siê wolnoœci¹, sprawiedliwoœci¹ i odpowiedzialnoœci¹ przed Bogiem i ludŸmi.
Wybrano najwy¿sze w³adze: 6-osobowe Prezydium i 90-osobowy Komitet
Naczelny (jego cz³onkowie wy³onili spoœród siebie Komitet Wykonawczy). Ustalono przysz³¹ strukturê Rady oraz zakres pracy komitetów i wydzia³ów.
Delegaci I Zgromadzenia Ogólnego rozumieli utworzenie ŒRK jako czyn jednoœci w pos³uszeñstwie wobec Chrystusa: „Gdziekolwiek Jego szukamy, odnajdujemy siê wzajemnie. Tu, w Amsterdamie On wzi¹³ nas znowu w s³u¿bê, przeto
i my zobowi¹zaliœmy siê wzajemnie i utworzyliœmy tê Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów. Jest nasz¹ stanowcz¹ wol¹ trwaæ w ³¹cznoœci ze sob¹” – stwierdza³o orêdzie4 .
Wraz z utworzeniem ŒRK wy³oni³o siê zadanie wyjaœnienia istoty Rady, wzajemnej relacji miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi i Koœcio³ów cz³onkowskich do
Rady. Temu celowi s³u¿y³a przyjêta na posiedzeniu Komitetu Naczelnego w Toronto (Kanada) w 1950 r. Deklaracja eklezjologiczna „Koœció³, Koœcio³y a Œwiatowa Rada Koœcio³ów”5 .
W pierwszych latach istnienia ŒRK wa¿n¹ rolê w jej dzia³alnoœci odgrywa³
Wydzia³ Pomocy Miêdzykoœcielnej i S³u¿by dla UchodŸców. Zagadnieniami odnowy koœcielnej zajmowa³y siê przede wszystkim referaty do spraw m³odzie¿y,
kobiet i ludzi œwieckich, po³¹czone w 1954 r. w Wydziale do Spraw Inicjatyw
Ekumenicznych. Instytut Ekumeniczny w Bossey k. Genewy (utworzony w 1946
r.), mia³ staæ siê szko³¹ ekumenizmu zw³aszcza dla dzia³aczy œwieckich.
W atmosferze tzw. zimnej wojny ŒRK czyni³a wysi³ki na rzecz zachowania
niezale¿noœci duchowej oraz dawania konkretnego œwiadectwa wobec aktualnych
problemów wiary chrzeœcijañskiej. Przyjêta przez Komitet Naczelny w Toronto
rezolucja w sprawie wojny w Korei spowodowa³a opuszczenie Rady przez Koœcio³y z Chiñskiej Republiki Ludowej, prowadz¹c do szerokiej debaty na temat postawy ŒRK wobec napiêæ miêdzy Wschodem i Zachodem6 .

3
G.K.A. Bell, Die Königsherrschaft Jesu Christi. Die Geschichte des Ökumenischen Rates der Kirchen,
Hamburg-Bergstedt 1960, s. 55; por. X. Z. M., Wra¿enia z Amsterdamu, „Koœció³ Powszechny. Organ Rady
Ekumenicznej w Polsce”, 1948 nr 10, s. 4.
4
Cyt. za: H. Krüger, Katechizm ekumeniczny. Krótkie wprowadzenie w istotê, rozwój i dzia³alnoœæ ruchu
ekumenicznego, Warszawa 1987, s. 54.
5
Polski przek³ad:, SiDE 1988 nr 4 s. 48-54.
6
Die ersten sechs Jahre 1948-1954. Tätigkeitsbericht des Zentralausschusses sowie der Abteilungen und
Sekretariate des Ökumenischen Rates der Kirchen, Genf 1954, s. 135nn.
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W 1952 r. odby³a siê III Œwiatowa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju
Koœcio³a w Lund (Szwecja). Rozpoczê³a ona nowy etap w dzia³alnoœci tego nurtu
ruchu ekumenicznego. Znalaz³o to odbicie w zgodnym stwierdzeniu, ¿e oto skoñczy³ siê ju¿ okres porównywania nauki i ustrojów ró¿nych Koœcio³ów. Nale¿y
wiêc wyjœæ poza pertraktacje i próbowaæ wspólnego dzia³ania wszêdzie tam,
gdzie pozwalaj¹ na to niewielkie ró¿nice stanowisk.

II. Evanston 1954
II Zgromadzenie Ogólne obradowa³o w Evanston k. Chicago (15-31 VIII
1954) pod has³em „Chrystus nadziej¹ œwiata”. Temat ten wskazywa³, ¿e mimo
dziel¹cych Koœcio³y ró¿nic posiadaj¹ one oœrodek wiary, wokó³ którego warto
koncentrowaæ wysi³ki. Przyby³o 502 delegatów reprezentuj¹cych 161 Koœcio³ów
cz³onkowskich. Uczestnicy tego Zgromadzenia Ogólnego pochodzili jeszcze
przewa¿nie z Europy i Ameryki Pó³nocnej, chocia¿ obecni ju¿ byli reprezentanci
z blisko 50 Koœcio³ów afroazjatyckich. By³ to szczytowy okres tzw. zimnej wojny, tak ¿e w³adze amerykañskie poddawa³y delegatów z Europy Wschodniej ró¿nym ograniczeniom7 . Na przyk³ad delegacja polska nie wziê³a udzia³u w obradach, gdy¿ nie otrzyma³a na czas wiz wjazdowych do USA8 .
Znaczna czêœæ obrad toczy³a siê w sekcjach, które podjê³y nastêpuj¹c¹ problematykê:
I. Wiara i Ustrój Koœcio³a: „Nasza jednoœæ w Chrystusie a nasze rozbicie koœcielne”;
II. Zwiastowanie misyjne: „Zobowi¹zanie Koœcio³a wobec ludzi, którzy siê od
niego oddalili”;
III. Zagadnienia spo³eczne: „Odpowiedzialne spo³eczeñstwo w perspektywie
œwiatowej”;
IV. Sprawy miêdzynarodowe: „Chrzeœcijanie w walce o sprawiedliwe stosunki
w œwiecie”;
V. Stosunki miêdzy grupami ludzkimi: „Koœció³ poœród napiêæ rasowych i etnicznych”;
VI. Zagadnienie ludzi œwieckich: „Chrzeœcijanin w swej pracy zawodowej”9 .
W orêdziu stwierdzono: „Przed szeœciu laty nasze Koœcio³y zawar³y porozumienie w sprawie utworzenia Œwiatowej Rady Koœcio³ów i oznajmi³y o zamiarze
pozostawania w ³¹cznoœci ze sob¹ [...] Obecnie wkraczamy w nowy etap. Ju¿ nie
W.A. Visser ‘t Hooft, Die Welt war meine Gemeinde. Autobiographie, München 1972, s. 302n.
Por.: Oœwiadczenie delegacji Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w PRL na Œwiatow¹ Konferencjê
Ekumeniczn¹ w Evanston, „Stra¿nica Ewangeliczna” 1954 nr 16, s. 230n.
9
Evanston Dokumente. Berichte und Reden auf der Weltkonferenz in Evanston 1954, F. Lüpsen
(red.),Witten 1954 , s. 177nn.
7
8
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wystarcza ³¹cznoœæ ze sob¹. Trzeba pójœæ naprzód”10 . Przez „pójœcie naprzód”
rozumiano „zrastanie siê” Koœcio³ów, jak to okreœli³ dokument sekcji I. W innych
dokumentach podkreœlano zobowi¹zanie Koœcio³ów do dawania wspólnego œwiadectwa ewangelizacyjno-misyjnego (sekcja II), zwrócono uwagê na obszary niedorozwiniête gospodarczo (sekcja III), podkreœlono obowi¹zek Koœcio³ów w
dziedzinie utrzymania pokoju (sekcja IV), wypowiedziano siê przeciw segregacji
rasowej i na rzecz sprawiedliwoœci w stosunkach etnicznych (sekcja V).
Zgromadzenie podjê³o wa¿ne uchwa³y dotycz¹ce przysz³ego kszta³tu organizacyjnego ŒRK, podzia³u i programu pracy na najbli¿szy okres. Najwa¿niejszym osi¹gniêciem by³o to, ¿e Koœcio³y skupione w Radzie znacznie wzmocni³y swoj¹ wspólnotê i bardziej stanowczo wyra¿a³y chêæ wspólnej s³u¿by w
œwiecie przez zwiastowanie Dobrej Nowiny i sk³adanie œwiadectwa we wszystkich dziedzinach ¿ycia.
Po Evanston szybko wzrasta³a liczba Koœcio³ów cz³onkowskich zw³aszcza w
Afryce. Od 1957 r. odbywa³y siê regularne spotkania przedstawicieli ŒRK z reprezentantami Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañskich. Stopniowo rozwija³y siê
tak¿e kontakty robocze z Koœcio³em rzymskokatolickim. Poddano rewizji „bazê
dogmatyczn¹” oraz opracowano dokument Œwiadectwo chrzeœcijañskie, prozelityzm i wolnoœæ religijna w obrêbie ŒRK11 . Wiele miejsca poœwiêcono dyskusjom
na temat przysz³oœci „Wiary i Ustroju”. By³y one wyrazem pragnienia intensywniejszych wysi³ków na rzecz jednoœci. W 1960 r. utworzono Sekretariat do Spraw
Stosunków Rasowych i Etnicznych. Jednoczeœnie zaczêto przywi¹zywaæ wiêksz¹
wagê do szybkich przemian spo³ecznych w krajach Trzeciego Œwiata oraz do
ustanowienia pokojowych i sprawiedliwych stosunków miêdzyludzkich12 .
W 1956 r. Komitet Naczelny obradowa³ po raz pierwszy w kraju socjalistycznym
Europy Wschodniej (na Wêgrzech).
Po utworzeniu ŒRK (1948) Miêdzynarodowa Rada Misyjna odby³a jeszcze
dwie samodzielne œwiatowe konferencje misyjne: w Willingen (RFN) w 1952 r.
oraz w Akrze (Ghana) na prze³omie 1957 i 1958 r. W pierwszej z wymienionych
chodzi³o przede wszystkim o teologiczne uzasadnienie misji. Sformu³owano trynitarn¹ wizjê misji jako „missio Dei” (trójjedyny Bóg jest Ÿród³em misji). W Ghanie g³ówna uwaga skupi³a siê na edukacji teologicznej13 .
Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej coraz bardziej zacieœnia³a siê wspó³praca
miêdzy ŒRK a MRM. Znalaz³o to wyraz w powo³aniu wspólnych struktur, takich
jak: Komisja Koœcio³ów ds. Miêdzynarodowych (1946), Komitet £¹cznoœci i KoCyt. za: H. Krüger, dz. cyt., s. 58n.
Polski przek³ad w aneksie do ksi¹¿ki: A. Bea, Rozwa¿ania o rodzinie ludzkiej, Kraków 1967, s. 242-254.
12
Evanston – Neu-Delhi 1954-1961. Bericht des Zentralausschusses an die dritte Vollversammlung des
Ökumenischen Rates der Kirchen, Genf 1961, s. 5nn.
13
L. Newbigin, Mission in sechs Kontinenten, w: Geschichte der Ökumenischen Bewegung 1948-1968,
H. E. Fey (red.), Göttingen 1974 , s. 237nn.
10
11
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misja Wschodnioazjatycka (1947). Podejmowano wspólne studia i inicjatywy w
dziedzinie pracy m³odzie¿owej, informacyjnej i pomocy miêdzykoœcielnej.
Ró¿nice strukturalne (ŒRK: rad¹ Koœcio³ów, MRM – rad¹ rad chrzeœcijañskich) i w metodach pracy utrudnia³y pe³n¹ integracjê. Istniej¹ce przeszkody trzeba by³o przezwyciê¿aæ w wieloletnich staraniach. Pierwszy projekt planu integracyjnego przed³o¿ono w 1957 r. Po wielu korektach, którym po obu stronach towarzyszy³y krytyczne dyskusje, dojrza³ czas na integracjê14 .

III. New Delhi 1961
III Zgromadzenie Ogólne w New Delhi (19 XI – 5 XII 1961), obraduj¹ce pod
has³em „Jezus Chrystus – œwiat³oœci¹ œwiata”, kontynuowa³o chrystocentryczn¹
liniê ŒRK, rozszerzaj¹c j¹ obecnie na sferê religii niechrzeœcijañskich. 577 delegatów reprezentowa³o 198 Koœcio³ów cz³onkowskich. By³o to pierwsze Zgromadzenie Ogólne na kontynencie azjatyckim.
Wielostronn¹ dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ starano siê podsumowaæ w trzech sekcjach, którym powierzono skoncentrowanie siê na nastêpuj¹cych zagadnieniach:
œwiadectwo – s³u¿ba – jednoœæ. Uchwalone w New Delhi dokumenty wyra¿a³y
myœl, i¿ powo³anie do dawania wspólnego œwiadectwa kieruje chrzeœcijan do
s³u¿by dla bliŸnich i œwiata i ¿e œwiadectwo oraz s³u¿ba uzyskuj¹ pe³ne znaczenie
i wiarygodnoœæ tylko wówczas, gdy zachodz¹ w jednoœci15 .
Dosz³o do zewnêtrznego i wewnêtrznego umocnienia siê ŒRK. Zewnêtrzny
rozrost objawi³ siê powa¿nym zwiêkszeniem liczby Koœcio³ów cz³onkowskich.
Dzieli³y siê one na trzy grupy:
1. Koœcio³y prawos³awne Europy Œrodkowo-Wschodniej (wœród nich najwiêkszy liczebnie Rosyjski Koœció³ Prawos³awny), których przyst¹pienie uznane zosta³o za wydarzenie nadzwyczaj wa¿ne;
2. „Koœcio³y m³ode” z tzw. Trzeciego Œwiata (Afryka, Azja, Ameryka £aciñska), których liczba – a tym samym i wp³yw w obrêbie Rady – powa¿nie wzros³y;
3. Dwa Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe z Chile, których przyjêcie stworzy³o pomost w dialogu z Koœcio³ami typu ewangelicznego (wiêkszoœæ z nich unika
³¹cznoœci z Rad¹). Wewnêtrzne umocnienie siê spowodowane by³o integracj¹
Miêdzynarodowej Rady Misyjnej z ŒRK, przyjêciem nowej „bazy dogmatycznej”
(maj¹cej odniesienie do Trójcy Œwiêtej) oraz tzw. formu³y jednoœci16 .
Od New Delhi mo¿na powiedzieæ, ¿e ŒRK sta³a siê oficjalnym rzecznikiem
Koœcio³ów nierzymskokatolickich w sprawach dotycz¹cych aktualnych probleTam¿e, s. 242nn.
Neu-Delhi, s. 90nn.
16
H. Krüger, Leben und Wirksamkeit des Ökumenischen Rates der Kirchen, w: Geschichte der
Ökumenischen Bewegung 1948-1968, H. E. Fey (red.), dz. cyt., s. 63nn.
14
15
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mów wspó³czesnego œwiata17 . Odpowiedzialnoœæ Koœcio³ów za sprawiedliwoœæ i
pokój w œwiecie przejawi³a siê w g³êbokim ich zaanga¿owaniu na rzecz pokojowego uregulowania konfliktów œwiatowych. Deklaracje na temat wolnoœci religijnej, antysemityzmu i prozelityzmu przenikniête by³y duchem pojednania i porozumienia. By³o to te¿ pierwsze Zgromadzenie Ogólne, na którym pojawili siê oficjalni obserwatorzy Koœcio³a rzymskokatolickiego.
W okresie po New Delhi, dziêki przyst¹pieniu do Rady prawie wszystkich Koœcio³ów prawos³awnych, powsta³a mo¿liwoœæ intensywnego dialogu miêdzy Koœcio³ami tradycji wschodniej i zachodniej w ramach ŒRK. W wyniku II Soboru
Watykañskiego zmieni³ siê zasadniczo stosunek Koœcio³a rzymskokatolickiego do
ruchu ekumenicznego, w tym tak¿e do ŒRK. Powsta³y liczne mo¿liwoœci wspó³pracy (w 1965 r. utworzono Wspóln¹ Grupê Robocz¹). IV Œwiatowa Konferencja do
Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a w Montrealu (1963) zaktualizowa³a znaczenie jednoœci koœcielnej dla jednoœci rodzaju ludzkiego. Œwiatowa Konferencja Misyjna w
Meksyku (1963), obraduj¹ca pod has³em „Misja na szeœciu kontynentach”, rozpatrywa³a konsekwencje integracji MRM z ŒRK. Próbie nowego spojrzenia na misjê
s³u¿y³o studium „Misyjna struktura wspólnoty lokalnej”. Dekolonizacja, postêp
technologiczny, przepaœæ miêdzy biednymi a bogatymi, eksplozja ludnoœciowa –
wszystkie te problemy wymaga³y nowych odpowiedzi teologicznych i konkretnych
kroków w dziedzinie sprawiedliwoœci spo³ecznej, ekonomicznej i miêdzynarodowej. Temu celowi s³u¿y³a zwo³ana przez ŒRK (1966) Konferencja Œwiatowa do
Spraw Koœcio³a i Spo³eczeñstwa.
W 1966 r. odszed³ na emeryturê po 18 latach owocnej dzia³alnoœci sekretarz
generalny W. A. Visser ‘t Hooft. Jego nastêpc¹ zosta³ Eugene C. Blake (19061985) z Koœcio³a Prezbiteriañskiego w USA.

IV. Uppsala 1968
IV Zgromadzenie Ogólne w Uppsali (4-20 VII 1968) obradowa³o pod has³em
„Oto czyniê wszystko nowe (Ap 21, 5)”. Uczestniczy³o w nim 704 delegatów reprezentuj¹cych 235 Koœcio³ów18 .
17
Von Neu-Delhi nach Uppsala 1961-1968. Bericht des Zentralausschusses an die Vierte
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, Genf 1968, s. 8n.
18
Zgromadzenie w Uppsali odbi³o siê szerokim echem w polskiej prasie protestanckiej, katolickiej i
œwieckiej. Ukaza³o siê wiele publikacji, oceniaj¹cych to wydarzenie, opublikowano tak¿e sprawozdania
wszystkich sekcji, orêdzie oraz wyst¹pienia g³ównych mówców. Por. K. Karski, Zestawienie bibliograficzne
przemówieñ, sprawozdañ, dokumentów i publikacji og³oszonych w jêzyku polskim, zwi¹zanych z IV
Zgromadzeniem Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Uppsali, „Pos³annictwo”, Warszawa 1969 nr 7-8-9,
s. 58nn; Polska Rada Ekumeniczna – Komisja Studiów i Dokumentacji: Dokumenty IV Zgromadzenia
Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów (maszynopis powielany), Warszawa 1968.
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Powa¿na czêœæ obrad odbywa³a siê w szeœciu sekcjach, które zajê³y siê nastêpuj¹cymi tematami:
Sekcja I
– Duch Œwiêty i katolickoœæ Koœcio³a;
Sekcja II
– Odnowa misji;
Sekcja III – Rozwój ekonomiczny i spo³eczny;
Sekcja IV – O sprawiedliwoœæ i pokój w stosunkach miêdzy narodami;
Sekcja V
– Oddawanie czci Bogu w zeœwiecczonym œwiecie;
Sekcja VI – O nowy styl ¿ycia.
W Uppsali po³o¿ono mocny akcent na dzia³anie Ducha Œwiêtego i wyeksponowano pojêcie „dynamicznej katolickoœci”, co otworzy³o nowe i uniwersalne perspektywy przed prac¹ na rzecz jednoœci Koœcio³a. Za cel ostateczny tych d¹¿eñ
uznano zwo³anie „prawdziwie uniwersalnego soboru”, który móg³by „znowu
przemówiæ w imieniu wszystkich chrzeœcijan”.
Na atmosferê obrad mia³y wp³yw nastêpuj¹ce czynniki: wzmo¿ona samoœwiadomoœæ Afrykañczyków i Azjatów, niecierpliwoœæ m³odzie¿y i aktualne konflikty
polityczne. Na ka¿dym kroku mocno podkreœlano znaczenie s³u¿by chrzeœcijañskiej. W niektórych dokumentach mo¿na zauwa¿yæ wp³yw konferencji z 1966 r.
Szczególn¹ uwagê poœwiêcono problemowi dyskryminacji rasowej i ubóstwu.
Apelowano do ŒRK, aby w przysz³oœci dawa³a priorytet zagadnieniom sprawiedliwoœci ekonomicznej i spo³ecznej.
Ten „zwrot ku œwiatu” nie odby³ siê jednak bez napiêæ. W. A. Visser”t Hooft
ostrzega³ w referacie g³ównym przed rozrywaniem „poziomego” i „pionowego”
wymiaru wiary chrzeœcijañskiej, gdy¿ „poziomy postêp” nie jest mo¿liwy bez
„pionowej orientacji”. Ten sam referent stwierdzi³ zarazem: „Musimy zdaæ sobie
sprawê z tego, ¿e cz³onkowie Koœcio³a, którzy uchylaj¹ siê przed odpowiedzialnoœci¹ za ludzi bêd¹cych w potrzebie w innej czêœci œwiata, w taki sam sposób
popadaj¹ w herezjê jak ci, którzy odrzucaj¹ tê czy inn¹ prawdê wiary”19 .
W Uppsali zarysowa³y siê zasadnicze ró¿nice w rozumieniu misji. Okaza³o
siê, ¿e pod tym wzglêdem zachodnie tradycje koœcielne (protestantyzm, anglikanizm, katolicyzm) s¹ sobie bli¿sze ni¿ ka¿da z nich tradycji prawos³awnej.
Nowoœci¹ w Uppsali by³o bli¿sze zajêcie siê sposobem praktykowania kultu
oraz próba opisu postawy chrzeœcijan we wspó³czesnym œwiecie. Prawos³awni
tworzyli po raz pierwszy najsilniejsz¹ grupê wyznaniow¹. Koœció³ rzymskokatolicki przys³a³ nie tylko 14 obserwatorów, lecz tak¿e jednego z g³ównych
referentów, którym by³a Barbara Ward20 . Uppsala okreœli³a nowe miejsce Koœcio³a jako ³¹cznika miêdzy Bogiem a œwiatem. Uœwiadomi³a, ¿e przysz³a jednoœæ œwiata chrzeœcijañskiego jest dziœ nierozerwalnie zwi¹zana z jednoœci¹ ca³ego rodzaju ludzkiego.
19
20
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Uppsala by³a pocz¹tkiem profilowania pracy ŒRK21 . W 1969 r. utworzono
Program Zwalczania Rasizmu, który dyskryminowanych pod wzglêdem rasowym
bra³ w obronê nie tylko deklaracjami, ale i konkretnymi czynami. W l970 r. powsta³a Komisja do Spraw Koœcielnej S³u¿by w Rozwoju, wspieraj¹ca dzia³alnoœæ
Koœcio³ów w dziedzinie pomocy dla krajów Trzeciego Œwiata. Komisja Koœcio³ów do Spraw Miêdzynarodowych zajê³a siê intensywniej analiz¹ niesprawiedliwych struktur gospodarczych i spo³ecznych. Przedmiotem zainteresowania sta³y
siê te¿ prawa cz³owieka, zagadnienie przemocy i sprawa dyskryminacji kobiet.
Przez utworzenie w 1971 r. Grupy Roboczej do Spraw Dialogu z Przedstawicielami Religii i Ideologii mocniej zaakcentowano w dzia³alnoœci ŒRK znaczenie
dialogu. Autorytet Rady wzrós³ powa¿nie w krajach Trzeciego Œwiata. Œwiatowa
Konferencja Misyjna w Bangkoku (1972-1973), obraduj¹ca pod has³em „Zbawienie œwiata w czasach dzisiejszych”, spotka³a siê z zarzutem, zw³aszcza ze strony
prawos³awia i œrodowisk ewangelikalnych, ¿e ŒRK nie odró¿nia zbawienia od
wyzwolenia spo³ecznego i kulturowego.
Integracja Œwiatowej Rady Wychowania Chrzeœcijañskiego z ŒRK (1971) znalaz³a wyraz w utworzeniu biura do spraw edukacyjnych. Powsta³ te¿ resort ds. studiów biblijnych. Trwa³a praca nad wa¿nymi zagadnieniami, jedno z nich dotyczy³o
„Przysz³oœci cz³owieka i spo³eczeñstwa w œwiecie naukowo-technicznym”.
ŒRK udziela³a poparcia regionalizacji dzia³alnoœci ekumenicznej, podejmowa³a te¿ starania o decentralizacjê w³asnej pracy i aktywizacjê Koœcio³ów cz³onkowskich. Wprowadzono uproszczon¹ i bardziej elastyczn¹ strukturê, która mia³a
umo¿liwiæ lepsz¹ koordynacjê pracy ŒRK.
Dalszej intensyfikacji uleg³a wspó³praca z Koœcio³em rzymskokatolickim.
W 1969 r. wizytê w siedzibie ŒRK w Genewie sk³ada papie¿ Pawe³ VI. Nie spe³ni³y siê jednak nadzieje na przyst¹pienie tego Koœcio³a do Rady.
W 1973 r. stanowisko sekretarza generalnego obj¹³ Philip Potter (ur. 1921),
metodysta wywodz¹cy siê z Wysp Karaibskich.

V. Nairobi 1975
V Zgromadzenie Ogólne, obraduj¹ce pod has³em „Jezus Chrystus wyzwala i
jednoczy”, odby³o siê w stolicy Kenii – Nairobi (23 XI — 10 XII 1975)22 . Po raz
21
Von Uppsala nach Nairobi. Ökumenische Bilanz 1968-1975. Offizieller Bericht des
Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen an die Fünfte Volversammlung Nairobi 1975, H.W. Heßler (red.), Bielefeld-Frankfurt M.1975.
22
Bericht aus Nairobi: Ergebnisse – Erlebnisse – Ereignisse. Offizieller Bericht der Fünften
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, 23. November bis 10. Dezember 1975, H. Krüger, W.
Müller-Römheld (red.), Frankfurt/M. 1976. – Polska Rada Ekumeniczna: V Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej
Rady Koœcio³ów, Nairobi (Kenia), 1975 – wybór materia³ów (maszynopis powielany), Warszawa 1976.
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pierwszy to najwy¿sze gremium ŒRK obradowa³o na kontynencie afrykañskim.
677 delegatów reprezentowa³o 271 Koœcio³ów cz³onkowskich.
Istotnymi elementami tej konferencji, charakteryzuj¹cej siê g³êbok¹ refleksj¹
teologiczn¹, by³y spotkania, wymiana, prze¿ycie wspólnoty. Mimo uprzednich prognoz nie dosz³o do ostrej konfrontacji miêdzy przedstawicielami krajów rozwijaj¹cych siê i krajów rozwiniêtych gospodarczo, miêdzy „ewangelika³ami” a „ekumenistami”. Czêœæ obrad toczy³a siê w sekcjach, które podjê³y nastêpuj¹c¹ tematykê:
I
– Wyznawanie Chrystusa dziœ;
II – Jednoœæ Koœcio³a – za³o¿enia i wymogi;
III – W poszukiwaniu wspólnoty – wspólne d¹¿enia ludzi ró¿nych religii, kultur i ideologii;
IV – Wychowanie do wyzwolenia i wspólnoty;
V – Struktury niesprawiedliwoœci i walka o wyzwolenie;
VI – Rozwój cz³owieka – dwoistoœæ w³adzy i technologii oraz „jakoœæ ¿ycia”.
W przyjêtych dokumentach podkreœlono, ¿e ewangelizacjê nale¿y rozumieæ w
sposób globalny (sekcja I). Przed³o¿ono model przysz³ej jednoœci we „wspólnocie
soborowej” (sekcja II). Termin ten okaza³ siê jednak jeszcze pojêciem spornym
(zw³aszcza po stronie prawos³awnej). Ró¿nice wyst¹pi³y przy rozwa¿aniu problemu dialogu miêdzyreligijnego (sekcja III). Po raz pierwszy zajêto siê szczegó³owo kwesti¹ chrzeœcijañskiego wychowania i edukacji (sekcja IV). Przedmiotem
zainteresowania by³y tak¿e prawa cz³owieka, dyskryminacja kobiet (seksizm),
stosunki miêdzyrasowe (sekcja V). W zwi¹zku z rosn¹c¹ przepaœci¹ miêdzy
„biednymi” a „bogatymi”, zagro¿eniem œrodowiska naturalnego, wyczerpywaniem zasobów surowcowych itp. apelowano o opracowanie nowych koncepcji w
polityce rozwojowej, o now¹ œwiadomoœæ odpowiedzialnoœci za sprawy nauki i
techniki, nowy styl ¿ycia (sekcja VI).
Nairobi utrzyma³o w zasadzie kurs obrany przez Uppsalê – anga¿owanie siê w
pal¹ce problemy wspó³czesnego œwiata. Wprowadzono jednak pewn¹ korektê,
postanowiono mianowicie intensywniej ni¿ dotychczas szukaæ dróg do zrobienia
zasadniczego kroku w stronê jednoœci. Po raz pierwszy, dziêki zmianom w statucie, okreœlono wyraŸnie cel, do jakiego ma zmierzaæ ŒRK, powo³ana do wzywania Koœcio³ów do realizacji widzialnej jednoœci. Zaakcentowano te¿ piln¹ potrzebê wzmo¿onego zaanga¿owania ewangelizacyjno-misyjnego.
Komitet Naczelny ustali³ na swoim pierwszym posiedzeniu, ¿e praca Rady bêdzie mia³a cztery najwa¿niejsze momenty: wyra¿anie i zwiastowanie wiary w
Trójjedynego Boga; d¹¿enie do sprawiedliwego, umo¿liwiaj¹cego partycypacjê i
zdolnego do przetrwania spo³eczeñstwa; jednoœæ Koœcio³a i jej stosunek do jednoœci ludzkoœci; kszta³cenie i odnowa w poszukiwaniu prawdziwej wspólnoty23 .
23
Central Committee of the World Council of Churches. Minutes of the Twenty-Ninth Meeting, Geneva,
Switzerland, 10-18 August 1976, Geneva 1976, s. 95.
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Wielkim wydarzeniem dla ca³ego ruchu ekumenicznego by³o przedstawienie
przez Komisjê „Wiara i Ustrój” dwóch tekstów: dokumentu „Uzasadnienie nadziei, która jest w nas” (1978) i dokumentu konwergencji w sprawie „Chrztu,
Eucharystii i pos³ugiwania duchownego” (Lima 1982). G³oœnym echem odbi³a siê
tak¿e obraduj¹ca pod has³em „PrzyjdŸ Królestwo Twoje” Œwiatowa Konferencja
Misyjna w Melbourne (1980), która podkreœli³a rolê Ewangelii jako „Dobrej Nowiny dla ubogich”. Podczas konsultacji w Cziang Maj (Tajlandia) opracowano
„Wytyczne dla dialogu z przedstawicielami religii i ideologii”, przyjête póŸniej
przez Komitet Naczelny (1979). Z kolei Grupa Robocza do Spraw Koœcio³a i
Spo³eczeñstwa zorganizowa³a wielk¹ konferencjê na temat „Wiara, Nauka i Przysz³oœæ” (USA 1979), która w pewnym sensie by³a kontynuatork¹ Konferencji
Genewskiej z 1966 r.
Trudna sytuacja finansowa, któr¹ Rada prze¿ywa³a miêdzy Nairobi a Vancouver, zmusi³a j¹ do rezygnacji z realizowania niektórych programów. Kontrowersje wokó³ Programu Zwalczania Rasizmu, a zw³aszcza finansowania z jego zasobów ruchów wyzwoleñczych walcz¹cych aktywnie (z broni¹ w rêku) z systemem
apartheidu, spowodowa³y zawieszenie cz³onkostwa lub wyst¹pienie z ŒRK piêciu
Koœcio³ów (wœród nich Armii Zbawienia, która jednak nie zerwa³a ca³kowicie
wspó³pracy)24 .

VI. Vancouver 1983
VI Zgromadzenie Ogólne, obraduj¹ce w miejscowoœci kanadyjskiej Vancouver
(24 VII – 10 VIII 1983), by³o najwiêkszym z dotychczasowych œwiatowych spotkañ ekumenicznych: zgromadzi³o przesz³o 3000 uczestników (w tym 847 delegatów z 304 Koœcio³ów cz³onkowskich)25 . Temat g³ówny: „Jezus Chrystus –
¿yciem œwiata”, dyskutowany by³ w czterech aspektach: 1) ¯ycie darem Boga; 2)
¯ycie poœród œmierci; 3) ¯ycie w ca³ej jego pe³ni; 4) ¯ycie w jednoœci.
W oœmiu grupach problemowych zajêto siê nastêpuj¹cymi tematami:
I
– Sk³adanie œwiadectwa w podzielonym œwiecie,
II
– Dzia³ania zmierzaj¹ce do jednoœci,
III – O wiêkszy wspó³udzia³ w podejmowaniu decyzji,
IV – Uzdrawianie wspó³¿ycia spo³ecznego,
V
– W obronie pokoju i przetrwania,
24
Von Nairobi nach Vancouver 1975-1983. Offizieller Bericht des Zentralausschusses an die Sechste
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, Genf 1983.
25
Bericht aus Vancouver 83. Offizieller Bericht der Sechsten Vollversammlung des Ökumenischen Rates
der Kirchen, 24. Juli bis 10. August 1983 in Vancouver/Kanada, W. Müller-Römheld (red.), Frankfurt M.
1983. – Vancouver ’83. Wybór materia³ów z VI Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, K.
Karski, A. Morozowski (red.),Warszawa 1984.
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VI – Walka o sprawiedliwoœæ i godnoœæ cz³owieka,
VII – Nauka i wychowanie we wspólnocie,
VIII – Przep³yw wiarygodnej informacji.
Wewnêtrznym spoiwem Zgromadzenia Ogólnego by³o bogate ¿ycie kultowe i
szereg imprez przypominaj¹cych kongresy koœcielne; dziêki temu obrady przekszta³ci³y siê w spotkanie ludu Bo¿ego z ca³ego œwiata.
Punkt kulminacyjny doœwiadczenia kultowego stanowi³a tzw. liturgia z Limy,
która ukaza³a, i¿ wszystkie wypowiedzi doktrynalne znajduj¹ ujœcie w wielbieniu
Boga. Liturgiê tê opracowano w oparciu o dokumenty konwergencji w sprawie
„Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego” (Lima 1982)26 .
Wœród g³ównych punktów uchwalonego programu wymienia siê zarówno d¹¿enie do wzrostu jednoœci, jak i postulat stworzenia „¿ywej i spójnej teologii” w ŒRK,
która przyczyni³aby siê do „wzajemnego oddzia³ywania na siebie ró¿nych pogl¹dów teologicznych”. Mocno podkreœlono równie¿ znaczenie edukacji ekumenicznej. Vancouver nastawione by³o bardziej na umocnienie dotychczasowych osi¹gniêæ ni¿ na nowe akcje i publiczne oœwiadczenia. Jednak¿e w dziedzinie „pokoju i
sprawiedliwoœci” da³o ono nowy impuls, potêpiaj¹c nie tylko u¿ycie, ale ju¿ nawet
„produkcjê i stacjonowanie” broni atomowych jako „zbrodniê przeciw ludzkoœci”.
Komitet Naczelny (1984) dokonuj¹c oceny Zgromadzenia Ogólnego wyszczególni³ cztery tematy, na których powinna skoncentrowaæ siê uwaga w najbli¿szych latach: sprawiedliwoœæ, pokój i zachowanie ca³ego stworzenia; Ewangelia i
kultura; ¿ycie duchowe; sprawa kobiet27 . Po wieloletniej przerwie nawi¹zano
znowu kontakty z Koœcio³ami w Chinach.
Spoœród g³ównych przedsiêwziêæ odnotowaæ nale¿y: Œwiatow¹ Konsultacjê
na temat: „Diakonia 2000 – Wezwani, aby staæ siê bliŸnimi” (Larnaka, Cypr,
1986), konsultacjê poœwiêcon¹ dzieleniu siê posiadanymi zasobami (El Escorial,
Hiszpania, 1987), Œwiatow¹ Konferencjê Misyjn¹ pod has³em: „B¹dŸ wola Twoja
– misja wed³ug wskazañ Chrystusa” (San
Antonio, Teksas, USA, 1989)
[2.4.2.3], obrady plenarne Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a (Budapeszt, 1989), a
zw³aszcza Œwiatowe Zgromadzenie na rzecz Sprawiedliwoœci, Pokoju i Integralnoœci Stworzenia (Seul, Republika Korei, 1990). Wspomnieæ równie¿ nale¿y
og³oszenie lat 1988-1998 dekad¹ solidarnoœci Koœcio³ów z kobietami.
W interesuj¹cym nas okresie papie¿ Jan Pawe³ II, jako drugi zwierzchnik Koœcio³a rzymskokatolickiego, z³o¿y³ wizytê w siedzibie ŒRK w Genewie (1984).
W 1985 r. stanowisko sekretarza generalnego ŒRK obj¹³ Emilio Castro (ur.
1927), duchowny metodystyczny z Urugwaju.

26
Por. Ekumeniczna liturgia z Limy (wprowadzenie i przek³ad: ks. Henryk Paprocki), SiDE 1984 nr 3,
s. 56-67.
27
Von Vancouver nach Canberra 1983-1990. Offizieller Bericht des Zentralausschusses an die Siebte
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, T.F. Best (red.), Genf 1990.

116

ZGROMADZENIA OGÓLNE œWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

VII. Canberra 1991
VII Zgromadzenie Ogólne w stolicy Australii Canberze (7-20 II 1991) za
g³ówny temat obrad obra³o: „PrzyjdŸ Duchu Œwiêty – odnów ca³e stworzenie”.
842 delegatów reprezentowa³o 317 Koœcio³ów cz³onkowskich28 .
W czterech sekcjach rozwa¿ano ró¿ne aspekty tematu g³ównego:
I
–
Dawco ¿ycia – zachowaj stworzenie;
II
–
Duchu prawdy – wyzwól nas;
III
–
Duchu jednoœci – pojednaj swój lud;
IV
–
Duchu Œwiêty – przemieñ i uœwiêæ nas.
By³o to pierwsze zgromadzenie ogólne, które g³ównym przedmiotem swojej
refleksji uczyni³o trzeci¹ osobê Trójcy Œwiêtej. Nowe by³o równie¿ to, ¿e temat
g³ówny zosta³ sformu³owany jako modlitwa. Temat ten towarzyszy³ codziennym
nabo¿eñstwom, przygotowywanym troskliwie i eksponuj¹cym ró¿ne tradycje w
ŒRK. Nie oby³o siê równie¿ bez kontrowersji, a to szczególnie za spraw¹ koreañskiej teolo¿ki z Koœcio³a prezbiteriañskiego Chung Hyun Kyung, która w swoim
referacie osobê Ducha Œwiêtego zinterpretowa³a z punktu widzenia teologii kontekstualnej i feministycznej. W sposób szczególnie ostry zareagowali na wyst¹pienie Koreanki delegaci prawos³awni, zarzucaj¹c jej synkretyzm; wœród delegatów z Koœcio³ów protestanckich opinie by³y podzielone.
Pobo¿noœæ uczestników rozkwita³a pod potê¿nym namiotem, który mia³ przypominaæ, ¿e chrzeœcijanie s¹ ludem pielgrzymuj¹cym, ludem, poœród którego
upodoba³o siê zamieszkaæ Bogu. Tu odbywa³y siê codzienne nabo¿eñstwa.
Zorganizowano specjalne sesje poœwiêcone sytuacji aborygenów i problemom
kobiet. Z inicjatywy Koœcio³ów australijskich odby³a siê impreza „Pod Krzy¿em
Po³udnia” poœwiêcona prezentacji dziejów Australii w ostatnich dwustu latach.
Nad obradami zaci¹¿y³a w du¿ej mierze wojna w Zatoce Perskiej. Delegaci
byli zgodni co do jednego, ¿e Irak musi siê wycofaæ z Kuwejtu, natomiast interwencja zbrojna si³ sprzymierzonych oceniana by³a przez wiêkszoœæ bardzo krytycznie. Wœród przedstawicieli Koœcio³ów z Bliskiego Wschodu da³y siê odczuæ
silne nastroje antyizraelskie. Debata nad odpowiedni¹ deklaracj¹ trwa³a wiele godzin, zabrak³o wiêc czasu na przedyskutowanie innych deklaracji i apeli dotycz¹cych miêdzy innymi rdzennej ludnoœci i jej prawa do ziemi, sytuacji w republikach nadba³tyckich i w innych punktach zapalnych ZSRR.
Wœród nowo przyjêtych cz³onków znalaz³a siê Chiñska Rada Chrzeœcijañska,
powsta³a z po³¹czenia czterech Koœcio³ów: anglikañskiego, kongregacjonalnego,
28
Im Zeichen des Heiligen Geistes: Bericht aus Canberrra 1991. 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. – K. Karski, Siódme Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady
Koœcio³ów, Canberra, Australia, 7-20 luty 1991, SiDE 1992 nr 1 s. 87-93.
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baptystycznego i Chrystusowego. W 1948 r. wszystkie te Koœcio³y nale¿a³y do
wspó³za³o¿ycieli ŒRK. Potem, ze wzglêdów politycznych, zosta³y zmuszone do
zerwania kontaktów miêdzynarodowych. Teraz, jako jedna organizacja koœcielna,
powróci³y do rodziny ekumenicznej.
Sekretarz generalny ŒRK da³ wyraz nadziei, ¿e ju¿ podczas nastêpnego zgromadzenia ogólnego wszyscy bêd¹ siê mogli spotkaæ przy wspólnym Stole Pañskim. Najbli¿sze lata dowiod³y, ¿e by³a to wypowiedŸ zbyt optymistyczna.
Okres miêdzy Canberr¹ a Harare, tj. miêdzy VII a VIII Zgromadzeniem Ogólnym (1991-1998), by³ bardzo bogaty w wydarzenia o charakterze polityczno-spo³ecznym, które nie pozosta³y bez wp³ywu na dzia³alnoœæ ŒRK i podejmowane
przez ni¹ decyzje29 . Najwa¿niejszym z nich by³ upadek systemu komunistycznego, na którego gruzach wiele narodów w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej
uzyska³o niepodleg³oœæ pañstwow¹. Proces ten mia³ nie zawsze pokojowy przebieg, w niektórych przypadkach towarzyszy³y mu walki zbrojne, których ofiar¹
padali nie tylko ¿o³nierze, ale i ludnoœæ cywilna. Natomiast wbrew wczeœniejszym oczekiwaniom w sposób nadzwyczaj pokojowy przebieg³a likwidacja systemu apartheidu w Republice Po³udniowej Afryki i przekazanie w³adzy w tym
kraju czarnej wiêkszoœci.
Koœcio³y w Europie Œrodkowo-Wschodniej mog³y po upadku systemu komunistycznego przemówiæ wreszcie w³asnym g³osem. G³os ten okaza³ siê nie zawsze
przychylny dla idei ekumenicznej i ŒRK. Powa¿nie skomplikowa³y siê stosunki
Rady z jej prawos³awnymi Koœcio³ami cz³onkowskimi w tej czêœci Europy. Dwa z
nich – bu³garski i gruziñski – zrezygnowa³y z cz³onkostwa w ŒRK. Równie¿ dla
Koœcio³a rzymskokatolickiego prawos³awni stali siê trudniejszym partnerem. Jednoczeœnie zaczê³y pojawiaæ siê g³osy kwestionuj¹ce samo istnienie ŒRK i opowiadaj¹ce siê za powo³aniem w jej miejsce innego gremium ekumenicznej wspó³pracy.
Jedn¹ z wa¿nych decyzji, podjêtych na pierwszym posiedzeniu Komitetu Naczelnego po Canberze (1991) by³o przyjêcie nowej struktury organizacyjnej
Rady30 . Opracowuj¹c j¹ postawiono sobie dwa cele: poprawê kooperacji w ramach Rady i obni¿enie kosztów finansowych.
Po trzydziestoletniej przerwie zdo³ano znów zwo³aæ Œwiatow¹ Konferencjê ds.
Wiary i Ustroju Koœcio³a (Santiago de Compostela, Hiszpania, 1993). Celem spotkania by³o dokonanie bilansu i jednoczeœnie ukazanie perspektyw dla ruchu
ekumenicznego. Refleksja dotyczy³a ró¿nych aspektów koinonii.
Odby³o siê tak¿e kolejna Œwiatowa Konferencja Misyjna pod has³em: „Powo³ani do jednej nadziei – Ewangelia w ró¿nych kulturach” (Salvador, Bahia, Bra29
K. Karski, Œwiatowa Rada Koœcio³ów miêdzy Canberr¹ a Harare (1991-1998), w: tego¿, Protestanci i
ekumenizm. Wk³ad spadkobierców Reformacji w dzie³o jednoœci, Warszawa 2001, s. 143-188.
30
Nowa struktura ŒRK, SiDE 1993 nr 1, s. 74n.
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zylia, 1996). W oparciu o wczeœniej opracowany dokument studyjny delegaci zastanawiali siê nad tym, jak ró¿ne kultury i Ewangelia oddzia³ywa³y na siebie wzajemnie na przestrzeni wieków, a tak¿e jak dzisiaj Ewangelia mo¿e dojœæ najlepiej
do g³osu w poszczególnych kulturach.
Jednoczeœnie trwa³y prace nad opracowaniem podstaw nowego zobowi¹zania
ekumenicznego Koœcio³ów cz³onkowskich z okazji zbli¿aj¹cej siê 50. rocznicy
ŒRK. Projekt odpowiedniego dokumentu, który zatytu³owano: „Ku wspólnemu
rozumieniu i wspólnej wizji Œwiatowej Rady Koœcio³ów” by³ dyskutowany w
Koœcio³ach, przyjêty przez Komitet Naczelny (1997) i przekazany do akceptacji
zbli¿aj¹cemu siê Zgromadzeniu Ogólnemu31 .
W 1993 r. stanowisko sekretarza generalnego obj¹³ Konrad Raiser (ur. 1938),
teolog luterañski z Niemiec.

VIII. Harare 1998
VIII Zgromadzenie Ogólne, obraduj¹ce w Harare, stolicy Zimbabwe (3-14
grudnia 1998), zbieg³o siê z 50. rocznic¹ utworzenia ŒRK32 . Wziê³o w nim udzia³
966 delegatów reprezentuj¹cych 336 Koœcio³ów. Temat g³ówny brzmia³: „Nawróæcie siê do Boga – b¹dŸcie radoœni w nadziei”.
Zmieniono styl pracy w tym sensie, ¿e zrezygnowano z tradycyjnej pracy sekcyjnej. W zamian za to odby³y siê dwie fazy tzw. przes³uchañ (hearings). W fazie
pierwszej uwaga skoncentrowa³a siê na pracy czterech zespo³ów programowych
ŒRK: 1) jednoœæ i odnowa; 2) ¿ycie, edukacja i misja; 3) sprawiedliwoœæ, pokój i
stworzenie; 4) dzielenie siê zasobami i s³u¿ba. W fazie drugiej zajêto siê konkretnymi tematami i kwestiami, jak: jednoœæ, sprawiedliwoœæ i pokój, zbli¿anie siê do
siebie, edukacja, œwiadectwo, solidarnoœæ.
Koœcio³y prawos³awne, zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹, ograniczy³y aktywnoœæ podczas obrad. Wyjaœnia³y, ¿e aktualny rozdŸwiêk 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 zabarwieniu zachodnim, protestanckim i liberalnym.
Dla poprawy stosunków Zgromadzenie Ogólne podjê³o uchwa³ê w sprawie
utworzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach ŒRK.

Ku wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji Œwiatowej Rady Koœcio³ów, SiDE 2000 nr 1 s. 83-107.
Together on the Way. Official Report of the Eighth Assembly of the World Coucil of Churches, D.
Kessler (red.), Geneva 1999 – K. Karski, VIII Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ow, Harare,
Zimbabwe, 3-14 grudnia 1998, SiDE 1999 nr 1, s. 63-79; B. Brenner, Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady
Koœcio³ów w Harare, “Biuletyn Ekumeniczny” 1999 nr 1, s. 41-48.
31

32
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Opisane kontrowersje sprawi³y, ¿e ŒRK zrezygnowa³a z pierwotnych planów
powo³ania pierwszej kobiety na stanowisko przewodnicz¹cego Komitetu Naczelnego. Poproszono dotychczasowego przewodnicz¹cego, katolikosa Koœcio³a ormiañskiego z Libanu Arama I Keshishiana (ur. 1947), który ma ³agodz¹cy wp³yw
na wspó³wyznawców, aby ponownie obj¹³ to stanowisko.
Oczekiwano wczeœniej, ¿e delegaci przyjm¹ uroczyœcie deklaracjê „Ku wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji ŒRK” jako ekumeniczn¹ kartê dla 21. stulecia.
Wiêkszoœæ mówców prawos³awnych zareagowa³a jednak nieprzychylnie na ten
dokument. Skoñczy³o siê wiêc na zaleceniu dla Koœcio³ów cz³onkowskich,
stwierdzaj¹cym, ¿e praca nad tym dokumentem zosta³a wprawdzie zakoñczona,
lecz jego przyjêcie w ¿yciu Koœcio³ów i ŒRK pozostanie procesem, który obejmie
równie¿ dalsze wyjaœnienia, korektury i uzupe³nienia.
Dyskutowano nad nowymi formami wspó³pracy ekumenicznej. Wyra¿ono opiniê, ¿e zasada kierowania poprzez decyzjê wiêkszoœci, praktykowana od utworzenia ŒRK, nie musi byæ koniecznie obowi¹zuj¹c¹ zasad¹ w nastêpnym tysi¹cleciu.
Trzeba to bêdzie uwzglêdniæ szczególnie wówczas, gdy ruch ekumeniczny bêdzie
chcia³ siê otworzyæ na nowe Koœcio³y i wspólnoty. Pojawi³a siê tak¿e idea utworzenia forum Koœcio³ów i organizacji chrzeœcijañskich, obejmuj¹cego tak¿e te
Koœcio³y, które nie nale¿¹ do ŒRK. Zaaprobowano przygotowania do utworzenia
tego gremium, z którym wspó³pracowa³yby m. in. Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe i
ewangelikalne oraz Koœció³ rzymskokatolicki.
Prezydent RPA Nelson Mandela zwracaj¹c siê do uczestników obrad stwierdzi³, ¿e narody Afryki po³udniowej zachowaj¹ w sta³ej pamiêci prawdziw¹ solidarnoœæ ŒRK w walce o wyzwolenie. Przyjmuj¹c przed 30 laty Program Zwalczania Rasizmu Rada wesz³a na dziewiczy teren staj¹c jednoznacznie po stronie
uciskanych. Dzisiaj ŒRK jest wezwana do okazania takiego samego zaanga¿owania w znacznie trudniejszej walce o rozwój i obronê demokracji33 .
Nied³ugo po Harare rozpoczê³a dzia³alnoœæ Komisja nadzwyczajna ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach ŒRK. Plonem jej kilkuletniej pracy
by³ Raport koñcowy (2002), który spotka³ siê z niejednoznacznym przyjêciem w
Koœcio³ach cz³onkowskich. ŒRK prowadzi³a równie¿ rozmowy z reprezentantami
Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych, które w zdecydowanej wiêkszoœci trzymaj¹ siê z
dala od d¹¿eñ ekumenicznych. Z myœl¹ o poszerzeniu grona uczestników dialogu
miêdzywyznaniowego i bardziej adekwatnej reakcji na wyzwania wspó³czesnego
œwiata zorganizowano w Libanie konsultacjê w sprawie nowego kszta³tu ruchu
ekumenicznego (2003)34 .

Harare, s. 227nn.
Konsultacja w sprawie nowego kszta³tu ruchu ekumenicznego, Antelias, Liban, 17-20 listopada 2003:
Komunikat, SiDE 2004 nr 1 (54), s. 87-93.
33
34
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Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a odby³a swoje posiedzenie plenarne w Kuala
Lumpur (Malezja, 2004). By³ to pierwszy przypadek zwo³ania obrad tego gremium w kraju o wiêkszoœci muzu³mañskiej. Fakt ten znalaz³ odbicie w porz¹dku
obrad – jeden z g³ównych referatów zaj¹³ siê zagadnieniem teologii pluralizmu
religijnego, tj. kwesti¹, która w pracy Wiary i Ustroju nie odgrywa³a dotychczas
istotnej roli.
Z kolei Komisja ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji zwo³a³a tym razem
swoj¹ XII Œwiatow¹ Konferencjê Misyjn¹ po raz pierwszy w kraju zdominowanym przez tradycjê prawos³awn¹. Obrady w Atenach (2005) toczy³y siê pod has³em: „Powo³ani w Chrystusie, aby byæ wspólnot¹ pojednania i uzdrowienia”.
Z dzia³añ o charakterze polityczno-spo³ecznym na szczególn¹ uwagê zas³uguje
og³oszenie lat 2001-2010 dekad¹ przezwyciê¿ania przemocy35 . ŒRK opublikowa³a tak¿e nowe Wytyczne dla dialogu i stosunków z wyznawcami innych religii.
Permanentne problemy finansowe zmusi³y j¹ do kolejnej restrukturyzacji.
Na pocz¹tku 2004 r. stanowisko sekretarza generalnego obj¹³ teolog metodystyczny z Kenii Samuel Kobia (ur. 1947).
Karol Karski

35
Por. Obrady Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Genewa, Szwajcaria, 26 sierpnia – 3
wrzeœnia 1999, SiDE 1999 nr 2, s. 141n.; 2.4.3.2.
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WSPÓLNA GRUPA ROBOCZA
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW
I KOŒCIO£A RZYMSKOKATOLICKIEGO
ÓSMY OFICJALNY RAPORT 1999 – 2005
Przedmowa wspó³przewodnicz¹cych
Mieliœmy zaszczytne zadanie kierowaæ Wspóln¹ Grup¹ Robocz¹ jako przewodnicz¹cy podczas jej ósmego mandatu. Rezultaty tej pracy stanowi¹ treœæ
przed³o¿onego raportu.
Wprawdzie Wspólna Grupa Robocza nie ma statusu rady, lecz s³u¿y³a ona
Œwiatowej Radzie Koœcio³ów i Koœcio³owi Rzymskokatolickiemu (Papieskiej Radzie ds. Jednoœci Chrzeœcijan) jako instrument do popierania ruchu ekumenicznego. Jej studium zatytu³owane „Zainspirowani t¹ sam¹ wizj¹” zajmuje siê przemianami koncyliarnymi w ca³ym œwiecie i impulsem, jakiego dostarcza katolicka
wspó³praca w Krajowych i Regionalnych Radach Koœcio³ów. Opiera siê te¿ na
doœwiadczeniu, kiedy zajmuje siê istot¹ i celem ekumenicznego dialogu, preferowanym instrumentem miêdzykoœcielnego zaanga¿owania.
Pamiêtaj¹c o celu ruchu ekumenicznego i pod wp³ywem swoich zleceniodawców, zbada³a ona szczegó³owo eklezjologiczne i ekumeniczne implikacje
wspólnego chrztu i zachêca Koœcio³y do przestudiowania rezultatów tych badañ. Wraz z chrztem i wyznaniem towarzysz¹cej mu wiary rozpoczyna siê podró¿ chrzeœcijan i wszystkich chrzeœcijañskich wspólnot, która w Chrystusie Jezusie i przez Chrystusa Jezusa naszego Pana ma wspólny cel. Dawanie wspólnego œwiadectwa o Jego Ewangelii stanowi podstawê naszego ekumenicznego
d¹¿enia; nasze jeszcze nieukoñczone studium na temat chrzeœcijañskiej antropologii rzuci œwiat³o na nasz¹ ludzk¹ naturê jako wytwór ³aski, na której musi
siê opieraæ nasze d¹¿enie. Jest to studium, które, naszym zdaniem, musi byæ
kontynuowane.
Dziêkujemy wspó³pracownikom obu naszych gremiów – Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan – i wszystkim cz³onkom na-
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szych posiedzeñ plenarnych za ofiarne zaanga¿owanie dla sprawy jednoœci Koœcio³a, a naszym czytelnikom polecamy studium naszego raportu.
Dr Jonas Jonson
Mario Conti
Biskup Stängnäs, Szwecja
Arcybiskup Glasgow, Zjednoczone Królestwo
Wspó³przewodnicz¹cy Wspólnej Grupy Roboczej

I. Wprowadzenie
Wspólna Grupa Robocza (WGR) zdaje sobie sprawê ze znaczenia mandatu,
jaki otrzyma³a od Koœcio³a Rzymskokatolickiego (KRK) i Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK), a który polega na wspieraniu Koœcio³ów w realizacji ich ekumenicznej misji. Przy wype³nianiu naszego mandatu, obejmuj¹cego okres lat od
1999 do 2005, wzros³o nasze przekonanie, i¿ trzeba udzieliæ priorytetu d¹¿eniom
zmierzaj¹cym do wzrostu jednoœci, której pragnie Chrystus dla swojego Koœcio³a.
W 2004 roku minê³o czterdzieœci lat od momentu, gdy Sobór Watykañski II
przyj¹³ Dekret o ekumenizmie (Unitatis redintegratio), a w roku 2005 WGR mo¿e
obchodziæ czterdziest¹ rocznicê swojego istnienia. Proponujemy uczciæ te rocznice wspóln¹ konsultacj¹ KRK i ŒRK. WGR oczekuje te¿ z ufnoœci¹ na najbli¿sze
Zgromadzenie Ogólne ŒRK, które od 14 do 23 lutego 2006 roku bêdzie obradowaæ
w Porto Alegre w Brazylii pod has³em „Bo¿e, w swojej ³asce, przemieñ œwiat”.
W czasie sprawowania naszego mandatu odby³o siê piêæ posiedzeñ plenarnych
WGR: w Antelias (Liban) w roku 2000, w Dromantine (Irlandia Pó³nocna) w
roku 2001, w Stjärnholm (Szwecja) w roku 2002, w Bari (W³ochy) w roku 2003 i
w miejscowoœci Chania na Krecie (Grecja) w roku 2004. Chcielibyœmy podziêkowaæ gospodarzom naszych posiedzeñ i przy tej okazji równie¿ wyartyku³owaæ
goœcinnoœæ Koœcio³ów lokalnych, które przybli¿y³y nam swoje ¿ycie, swoje zmagania, swoje tradycje i ekumeniczne doœwiadczenia.
Period, obejmuj¹cy lata 1999-2005, zacz¹³ siê oczekiwaniem Roku Jubileuszowego 2000 i nadziej¹, jak¹ wzbudzi³y obchody drugiego tysi¹clecia dziejów
chrzeœcijañstwa. Wiele tych nadziei siê spe³ni³o, ale period ten charakteryzowa³
siê tak¿e trudnymi i tragicznymi wydarzeniami w œwiecie oraz nowymi wyzwaniami dla Koœcio³ów.
Raport ten mówi o dzia³alnoœci WGR w wymienionych latach, zawiera w
aneksie trzy ukoñczone dokumenty studyjne, porusza te¿ tematy i kwestie, którymi ¿eœmy siê zajmowali.
Do najcenniejszych aspektów naszej pracy nale¿a³o doœwiadczanie chrzeœcijañskiej spo³ecznoœci, mo¿liwoœæ dzielenia siê informacjami z wszystkich czêœci
œwiata oraz prze¿ywania wzrostu wspólnoty i wzajemnego zrozumienia.
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II. Relacje 1999 – 2005
1. Wa¿ne wydarzenia: bilateralne wizyty;
spotkania na najwy¿szym szczeblu
W latach 1999 do 2005, czyli w okresie, którym zajmuje siê nasz raport, ró¿ne
wa¿ne wydarzenia mia³y miejsce w relacjach dwustronnych pomiêdzy ŒRK a Papiesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci Chrzeœcijan (PRJCh). Biskup Walter Kasper, w owym
czasie sekretarz PRJCh, z³o¿y³ w dniach 31 stycznia do 1 lutego 2000 roku swoj¹
pierwsz¹ wizytê w ŒRK. Cel jego wizyty by³ trojaki:
 zapoznaæ siê z ŒRK i jej programami;
 spotkaæ siê z kierownictwem ŒRK i innymi jej wspó³pracownikami;
 zasiêgn¹æ informacji na temat stanu stosunków miêdzy obydwoma partnerami.
Jedno z posiedzeñ z delegacj¹ PRJCh skupi³o uwagê na trzech aspektach; dotyczy³y one:
a) przejrzenia programu posiedzenia plenarnego WGR przewidzianego na
maj 2000 roku;
b) udzia³u KRK w programach ŒRK bez stawania siê jej cz³onkiem (z wyj¹tkiem Wiary i Ustroju oraz Misji i Ewangelizacji) oraz udzia³u lub pe³nego cz³onkostwa w radach Koœcio³ów na szczeblu lokalnym i regionalnym;
c) zmian ekumenicznej konfiguracji, wprowadzaj¹cej dla Koœcio³ów now¹
sytuacjê, w której zielonoœwi¹tkowcy i ewangelikalni nale¿¹ do najszybciej rozwijaj¹cych siê wspólnot, przy czym wiêkszoœæ z nich nadal jeszcze trzyma siê z
dala od ŒRK i ruchu ekumenicznego.
W otwarcie prowadzonej dyskusji istnia³ konsens co do tego, ¿e trzeba zbadaæ
wp³yw, jaki ta zmieniona sytuacja wywiera na ruch ekumeniczny. W kontekœcie
tym powsta³y ró¿ne pytania, wymagaj¹ce od obu stron dalszej refleksji i dyskusji:
a) Czy ŒRK i KRK mog¹ sobie wyobraziæ zwo³anie konsultacji, gromadz¹cej
wszystkich wchodz¹cych w grê partnerów i poœwiêconej wymianie pogl¹dów na
temat zmieniaj¹cego siê kszta³tu ruchu ekumenicznego?
b) Jak¹ rolê odegra³yby Œwiatowe Wspólnoty Chrzeœcijañskie (ŒWCh) podczas takiej konsultacji?
c) Jakie tematy by³yby w ramach tej konsultacji przedmiotem dyskusji?
Drugim wa¿nym momentem dla wzajemnych relacji miêdzy obu partnerami
by³o spotkanie na szczycie, do którego dosz³o 31 maja 2000 roku – z okazji posiedzenia plenarnego WGR od 25 do 31 maja 2000 roku – w Antelias (Liban) i
którego gospodarzami byli katolikos Aram I (przewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego ŒRK), ks. dr Konrad Raiser (sekretarz generalny ŒRK) i biskup Jonas Jonson (wspó³przewodnicz¹cy WGR). Z KRK przybyli kardyna³ Edward Cassidy
(przewodnicz¹cy PRJCh), biskup Walter Kasper (wówczas sekretarz PRJCh) i bi-
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skup Mario Conti (wspó³przewodnicz¹cy WGR). W spotkaniu uczestniczyli tak¿e
cz³onkowie sztabów obu stron.
Tematy dyskutowane z tej okazji obejmowa³y: krótk¹ ocenê posiedzenia plenarnego WGR w Antelias; informacje w sprawie przysz³ych priorytetów WGR i
zagadnienia metodyczne; wymianê pogl¹dów na temat wspó³pracy pomiêdzy
ŒRK i KRK w zakresie Wiary i Ustroju; wspó³pracê w ramach Misji i Ewangelizacji, jak równie¿ zagadnienia dotycz¹ce wspó³pracy w najbli¿szych latach.
Równie¿ drugie spotkanie z udzia³em gremiów kierowniczych odby³o siê w
Antelias (Liban) i to 4 marca 2004 roku z okazji odbywaj¹cego siê tam w dniach
4-7 marca posiedzenia Komitetu Wykonawczego WGR; rolê gospodarza pe³ni³
katolikos Aram I. Spotkanie przywódców zosta³o zwo³ane po wyborze nowego
sekretarza generalnego ŒRK, ks. dr. Samuela Kobii. Przebiega³o ono w trzech fazach. Najpierw dosz³o do spotkania katolikosa Arama I z kardyna³em Walterem
Kasprem, potem rozmawiali ze sob¹ ks. dr Samuel Kobia i biskup Brian Farrell,
wreszcie gremia kierownicze spotka³y siê ze wszystkimi cz³onkami Komitetu
Wykonawczego WGR.
Podczas tego spotkania dyskutowano miêdzy innymi nad nastêpuj¹cymi tematami: mo¿liwoœci¹ cz³onkostwa KRK w kategorii „stowarzyszonych Koœcio³ów
cz³onkowskich ŒRK”; wzajemnym zapraszaniem na konferencje o istotnym znaczeniu; odpowiedni¹ procedur¹ przy nawi¹zywaniu kontaktów miêdzy wydzia³ami ŒRK i Kurii Rzymskiej; mandatem WGR. Zwrócono uwagê, ¿e WGR bêdzie
w roku 2005 obchodziæ 40. rocznicê swojego powstania. Uczestnicy przyjêli propozycjê, ¿eby obaj partnerzy z okazji tego jubileuszu zwo³ali konsultacjê, która
oceni³aby stosunki miêdzy KRK a ŒRK.
W okresie sprawozdawczym biskup Marc Quellet (ówczesny sekretarz PRJCh)
z³o¿y³ pierwsz¹ oficjaln¹ wizytê w ŒRK. Podobna wizyta biskupa Briana Farrella
(sekretarza PRJCh) mia³a miejsce 1 kwietnia 2003 roku. Celem obu wizyt by³o
zapoznanie siê z ŒRK, jej programami i wspó³pracownikami oraz niektórymi tematami, którymi obaj partnerzy siê zajmowali.
PRJCh goœci³a sztab wspó³pracowników Misji i Ewangelizacji podczas jego
wizyty w Rzymie w dniach od 19 do 24 paŸdziernika 2001 roku. Program opracowany przez PRJCh obejmowa³ udzia³ w audiencji generalnej papie¿a Jana Paw³a
II, kontakty z tymi wydzia³ami Kurii Rzymskiej, które utrzymuj¹ stosunki z programami Komisji ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji, fakultetem do spraw misjologii Pontificia Universitas Urbaniana, z Uni¹ Prze³o¿onych Generalnych (zakonów ¿eñskich) i z Centrum Dokumentacji SEDOS.
W dniach od 4 do 7 grudnia 2003 roku 12-osobowa delegacja przedstawicieli
ró¿nych wydzia³ów Kurii Rzymskiej, fakultetów teologicznych, mêskich i ¿eñskich zgromadzeñ zakonnych oraz Centrum Dokumentacji (SEDOS) odwiedzi³a
ŒRK na zaproszenie wspó³pracowników programu Misji i Ewangelizacji. Celem
wizyty by³o w pierwszym rzêdzie zasiêgniêcie w ŒRK informacji w sprawie Kon-
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ferencji do Spraw Misji Œwiatowej i Ewangelizacji, maj¹cej siê odbyæ pod has³em
„PrzyjdŸ Duchu Œwiêty, uzdrów i pojednaj” w dniach od 9 do 15 maja 2005 roku
w Atenach. Poza wprowadzeniem w dzia³alnoœæ ŒRK, któr¹ niektórzy cz³onkowie delegacji odwiedzili po raz pierwszy, program konferencji obejmowa³ zarys
tematu konferencyjnego i zakoñczy³ siê przedpo³udniowym skupieniem modlitewnym w stylu lectio divina. PRJCh otrzyma³a ju¿ zaproszenie ŒRK do uczestnictwa jej delegacji w konferencji.

2. Obchody Roku Jubileuszowego 2000
W swoim siódmym raporcie (1998) WGR wyeksponowa³a ekumeniczny potencja³ obchodów Roku Jubileuszowego 2000. Przygotowania wymaga³y sta³ego
dialogu z partnerami ekumenicznymi w „Komisji Ekumenicznej Komitetu Centralnego Wielkiego Jubileuszu”. Obok innych partnerów ekumenicznych równie¿
ŒRK by³a reprezentowana w latach 1996 – 1999 w tej komisji przez osobê o statusie delegata zaprzyjaŸnionego (Georges Lemopoulos, zastêpca sekretarza generalnego ŒRK). Trzej delegaci ŒRK (biskup Jonas Jonson, ks. dr Alan Falconer,
dyrektor Wiary i Ustroju, i Teny Pirri-Simonian, ko-sekretarz WGR) nale¿eli do
grona 23 delegatów zaprzyjaŸnionych, którzy byli obecni podczas otwierania
œwiêtych drzwi przez papie¿a Jana Paw³a II w Bazylice œw. Paw³a za Murami 18
stycznia 2000 roku. Po raz pierwszy w dziejach roku jubileuszowego odby³o siê
takie wydarzenie liturgiczne w ramach ekumenicznego nabo¿eñstwa.
Wa¿nym wydarzeniem Roku Jubileuszowego, w którym uczestniczy³ zaprzyjaŸniony delegat ŒRK, by³o „Ekumeniczne Wspomnienie Œwiadków Wiary XX
wieku”, które odby³o siê 7 maja 2000 roku w rzymskim Koloseum. Papie¿ Jan
Pawe³ II rozwa¿a³ to wydarzenie ju¿ wczeœniej, mówi¹c: „Najwiêkszym ho³dem
dla Chrystusa ze strony wszystkich Koœcio³ów na progu trzeciego tysi¹clecia bêdzie ukazanie przemo¿nej obecnoœci Odkupiciela w owocach wiary, nadziei i mi³oœci z³o¿onych poprzez ludzi tylu jêzyków i ras, którzy poszli za Chrystusem
ró¿nymi drogami chrzeœcijañskiego powo³ania” (List apostolski Tertio Millennio
Adveniente [TMA], 37).
Trzecim wa¿nym wydarzeniem Roku Jubileuszowego by³y obchody „Ekumenicznego Œwiadectwa u Progu Trzeciego Tysi¹clecia”. Papie¿ Jan Pawe³ II przewodniczy³ temu ekumenicznemu nabo¿eñstwu s³owa 25 stycznia 2001 roku w
Bazylice œw. Paw³a za Murami wspólnie z przedstawicielami innych Koœcio³ów,
ŒWCh i ŒRK, reprezentowanymi przez biskupa Jonasa Jonsona (wspó³przewodnicz¹cego WGR) i ks. dr. Alana Falconera (dyrektora Wiary i Ustroju). Wed³ug
s³ów papie¿a Jana Paw³a II uroczystoœæ ta mia³a pokazaæ zdecydowanie chrzeœcijan do rozpoczêcia nowego tysi¹clecia w duchu pojednania i przez to stworzyæ
atmosferê p³yn¹cych z serca modlitw, ¿eby Duch Œwiêty naœladowcom Chrystusa
udzieli³ daru widzialnej jednoœci (por. przemówienie z okazji obchodów Tygo-
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dnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan w Bazylice œw. Paw³a za Murami 25 stycznia 2001 roku).
Kalendarz Roku Jubileuszowego KRK obejmowa³ tak¿e „czuwanie modlitewne jako odpowiedŸ na apel patriarchy Konstantynopola” wieczorem 5 sierpnia
2000 roku. W wydarzeniu tym KRK realizowa³ ¿yczenie patriarchy ekumenicznego Bart³omieja I z 1996 roku, ¿eby wszyscy chrzeœcijanie w przeddzieñ œwiêta
Przemienienia Pañskiego wspólnie Go wielbili i wzywali.
W czasie ca³ego Roku Jubileuszowego przedstawiciele innych Koœcio³ów
byli zapraszani do wysy³ania zaprzyjaŸnionych delegatów na inne imprezy, takie jak jubileusz dziennikarzy, spotkanie nauczycieli akademickich i Œwiatowy
Kongres Laikatu Katolickiego. Patriarcha ekumeniczny zorganizowa³ w czerwcu 2000 roku Miêdzynarodowe Zgromadzenie M³odzie¿y Prawos³awnej w
Stambule, Turcji, w którym wziê³a udzia³ delegacja 10 m³odych katolików z
ró¿nych organizacji m³odzie¿owych. Podczas Œwiatowego Dnia M³odzie¿y w
sierpniu 2000 roku organizowano co wieczór ekumeniczne modlitwy. Tak¿e na
p³aszczyŸnie lokalnej odbywa³y siê wa¿ne wydarzenia ekumeniczne. Warto
wspomnieæ, na przyk³ad, wspólne obchody wszystkich Koœcio³ów obecnych w
Ziemi Œwiêtej i Jerozolimie.

3. Dzieñ Modlitwy o Pokój w Asy¿u
W okresie sprawowanego przez WGR mandatu istnia³y w dalszym ci¹gu zagro¿enia dla pokoju i sprawiedliwoœci w œwiecie, pod wieloma wzglêdami jeszcze siê one zaostrzy³y. Papie¿ Jan Pawe³ II zwo³a³ 24 stycznia 2002 roku Œwiatowy Dzieñ Modlitwy o Pokój w Asy¿u, g³ównym jego celem by³o zareagowanie
na wzrost napiêæ w nastêpstwie tragicznych wydarzeñ z 11 wrzeœnia 2001 roku.
Papie¿ zaprosi³ przywódców ró¿nych Koœcio³ów, reprezentantów ŒWCh i ŒRK,
jak równie¿ przywódców innych œwiatowych religii na Dzieñ Modlitwy o Pokój
w Asy¿u. W wydarzeniu tym wziêli udzia³ biskupi katoliccy z ró¿nych regionów
œwiata. ŒRK by³a reprezentowana przez ks. dr. Konrada Raisera, który odczyta³
pierwsze z dziesiêciu zobowi¹zañ w sprawie pokoju.
Dzieñ Modlitwy o Pokój z 24 stycznia 2002 roku, podobnie jak dwa wczeœniejsze odbywaj¹ce siê w Asy¿u dni modlitwy, mia³ zarówno charakter ekumeniczny, jak i miêdzyreligijny, przeto tylko rozpoczêcie i zakoñczenie przebiega³y
wspólnie, a ka¿da grupa religijna mia³a mo¿liwoœæ modlenia siê w ró¿nych miejscach zgodnie z w³asnymi zasadami wiary, w³asnym jêzykiem, tradycj¹ i w pe³nym poszanowaniu innych. Tym, co ³¹czy³o ze sob¹ wszystkich uczestników w
Asy¿u, by³a pewnoœæ, ¿e pokój jest darem Boga, gdy¿ ka¿dy cz³owiek jest powo³any do tworzenia pokoju. Wydarzenie to by³o interesuj¹ce równie¿ z tego wzglêdu, ¿e obejmowa³o pielgrzymkê kolej¹, podczas której papie¿ i inni specjalnie
zaproszeni delegaci podró¿owali wspólnie do Asy¿u i z powrotem.

127

WSPÓLNA GRUPA ROBOCZA ŒRK I KOŒCIO£A RZYMSKOKATOLICKIEGO

4. Jeden ruch ekumeniczny: pytania w sprawie „nowego kszta³tu”
W latach 1991 – 1998 uwaga ŒRK koncentrowa³a siê na procesie refleksji zatytu³owanym „Ku wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji ŒRK” (CUV). KRK
wniós³ do tego procesu istotny wk³ad, który zosta³ uwzglêdniony przy redagowaniu koñcowego tekstu. Proces znany jako „nowy kszta³t jednego ruchu ekumenicznego” by³ jednym z trzech konkretnych rezultatów zasadniczego dokumentu,
który zosta³ nazwany tak samo jak proces refleksji. Pierwszym rezultatem by³o
skupienie uwagi na Globalnym Forum Chrzeœcijañskim (patrz punkt 6), które
mia³o siê zaj¹æ spraw¹ poszerzenia wspólnoty Koœcio³ów o Koœcio³y ewangelikalne, zielonoœwi¹tkowe i niezale¿ne oraz Koœció³ Rzymskokatolicki, a tak¿e o
inne Koœcio³y i organizacje, które s¹ tradycyjnie czêœci¹ ruchu ekumenicznego.
Drugim rezultatem by³o utworzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach ŒRK (patrz punkt 5), która zajê³a siê
g³ównie kwestiami wewnêtrznymi dotycz¹cymi wspólnoty Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK, staj¹c siê sama w sobie miejscem sta³ej refleksji nad modelami
ewentualnej restrukturyzacji ŒRK.
Dyskusje wokó³ ewentualnego nowego kszta³tu ruchu ekumenicznego pojawi³y siê podczas posiedzeñ ró¿nych ekumenicznych partnerów, takich jak Regionalne Organizacje Ekumeniczne, Krajowe Rady Koœcio³ów, Œwiatowe Wspólnoty
Chrzeœcijañskie i inne organizacje ekumeniczne. Sekretarz generalny ŒRK przed³o¿y³ tê sprawê Komitetowi Naczelnemu, postanowiono wiêc wszcz¹æ proces
konsultacji, by znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie, jak mo¿na zacieœniæ stosunki miêdzy istniej¹cymi ekumenicznymi partnerami.
Pierwsze spotkanie, w którym uczestniczy³ tak¿e wspó³pracownik PRJCh, odby³o siê od 12 do 17 listopada 2003 roku w Antelias (Liban). Opracowano raport
zatytu³owany „Najserdeczniejsze pozdrowienia z Antelias”, który przes³ano Koœcio³om cz³onkowskim ŒRK, PRJCh i innym partnerom ekumenicznym do dyskusji i zajêcia stanowiska. Raport proponuje pewne dalsze kroki, znajduje siê w
nim potwierdzenie, ¿e ŒRK „zwróci siê równie¿ do innych Koœcio³ów, które s¹
czêœci¹ ruchu ekumenicznego – jak Koœció³ Rzymskokatolicki – w celu zaproszenia ich do dyskusji nad nowym kszta³tem”. Drugie spotkanie odby³o siê pod koniec 2004 roku. W procesie tym trzeba uwzglêdniæ pewne trudnoœci koncepcyjne.
Proponuje siê dalsze badania nad „nowym kszta³tem” w ramach ogólnej perspektywy „jednego ruchu ekumenicznego w XXI stuleciu”.

5. Komisja Nadzwyczajna
do spraw uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach ŒRK
Na VIII Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w Harare (Zimbabwe) zosta³a powo³ana
do ¿ycia Komisja Nadzwyczajna do spraw uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach ŒRK, gdy¿ Koœcio³y prawos³awne da³y wyraz swemu powa¿ne-
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mu zatroskaniu z powodu pewnych aspektów funkcjonowania ŒRK. Poza tym
Zgromadzenie Ogólne stwierdzi³o, ¿e tak¿e inne Koœcio³y i organizacje koœcielne
podzielaj¹ troski prawos³awnych. Komisja Nadzwyczajna to jedyne w swoim rodzaju gremium w dziejach ŒRK, gdy¿ sk³ada³o siê ono z równej liczby przedstawicieli Koœcio³ów prawos³awnych i innych Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK.
Komisja wype³nia³a dwojakie zadanie: „badanie i analizowanie ca³ego spektrum zagadnieñ w odniesieniu do wspó³dzia³ania prawos³awnych w ŒRK” oraz
„opracowanie [dla Komitetu Naczelnego ŒRK] propozycji dotycz¹cych niezbêdnych zmian w strukturze, stylu i etosie Rady”. Jej raport przed³o¿ono Komitetowi
Naczelnemu w 2002 roku, przy czym poczyniono konkretne propozycje w piêciu
dziedzinach; dotycz¹ one: a) cz³onkostwa, ³¹cznie z utworzeniem ewentualnej
nowej kategorii stowarzyszonych Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK; b) dochodzenia do decyzji w procedurze konsensu; c) eklezjologii; d) kwestii etycznych i spo³ecznych; e) wspólnej modlitwy (common prayer). Utworzonemu Komitetowi
Koordynacyjnemu zlecono kontynuowanie pracy w tych dziedzinach do IX Zgromadzenia Ogólnego ŒRK, któremu ma byæ przed³o¿ony koñcowy raport. Zmiany
konstytucyjne i instytucjonalne, zaproponowane przez Komisj¹ Nadzwyczajn¹,
obejmuj¹: a) poszerzenie „kryteriów cz³onkostwa” o kryteria teologiczne; b)
cz³onkostwo Koœcio³ów dopiero po okresie próbnym; i c) nowe regu³y dyskusji,
które uwzglêdniaj¹ zasadê konsensu. Przygotowana przez Wiarê i Ustrój na najbli¿sze Zgromadzenie Ogólne deklaracja eklezjologiczna zajmuje siê tak¿e kwestiami eklezjologicznymi opracowanymi przez Komisjê Nadzwyczajn¹.
WGR otrzymywa³a regularne sprawozdania z pracy Komisji Nadzwyczajnej,
jako ¿e KRK interesuje siê zarówno relacjami z Koœcio³ami prawos³awnymi, jak i
instytucjonalnymi zmianami w ŒRK.

6. Globalne Forum Chrzeœcijañskie
Gdy ŒRK w latach dziewiêædziesi¹tych zajmowa³a siê dokumentem „Ku wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji ŒRK” (por. Siódmy raport WGR, III.A.5), sekretarz generalny ks. dr Konrad Raiser postawi³ pytanie, czy nale¿y utworzyæ „ekumeniczne forum ad hoc Koœcio³ów chrzeœcijañskich i organizacji ekumenicznych”, na
którym bêd¹ siê mogli spotkaæ ró¿ni partnerzy w nowy sposób, przy czym ŒRK
by³aby jednym z wielu uczestników. Forum to obejmowa³oby tak¿e te Koœcio³y
ewangelikalne i zielonoœwi¹tkowe, których wspólnoty wzrastaj¹ i które nie uczestnicz¹ dotychczas w zorganizowanym ruchu ekumenicznym.
W latach 1997 i 1998 ŒRK zaprosi³a PRJCh do rozwa¿enia realizacji tej idei z
przedstawicielami innych Koœcio³ów i organizacji ekumenicznych. PRJCh przyjê³a zaproszenie, przy czym kierowa³o ni¹ nastêpuj¹ce przekonanie: trzeba udzieliæ priorytetu reorganizacji ŒRK naszkicowanej w deklaracji zasad CUV, ¿e forum ma byæ instrumentem dla skuteczniejszej realizacji celu widzialnej jednoœci,
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o którym mówi konstytucja ŒRK i to nawet wówczas, gdy o celu tym nie wspomina siê wyraŸnie w opisie proponowanego forum, i ¿e ma ono zaspokoiæ potrzebê, której nie zaspokaja ¿adna z istniej¹cych organizacji. PRJCh da³a wyraz
nadziei, ¿e proponowane forum mog³oby oferowaæ sposobnoœæ w³¹czenia do jednego ruchu ekumenicznego wielu chrzeœcijan, którzy aktualnie trzymaj¹ siê z
dala od d¹¿eñ ekumenicznych w zorganizowanej formie.
Pierwsz¹ konsultacjê zwo³a³a ŒRK w sierpniu 1998 roku. Wobec licznych wysi³ków na rzecz popierania chrzeœcijañskiej jednoœci uczestnicy wyrazili przekonanie,
¿e takie forum jest mo¿liwe z powodu ju¿ danej jednoœci w Chrystusie i tak¿e konieczne z powodu naszej wspólnej wiary w jednego jednaj¹cego Boga. Sformu³owano tymczasow¹ propozycjê i powo³ano komitet kontynuacji, który mia³ badaæ
dalej tê ideê. Od pocz¹tku w pracy komitetu uczestniczy³ wspó³pracownik PRJCh.
Dla podkreœlenia, ¿e chodzi o wspólne poszukiwanie a nie o projekt ŒRK lub innej
organizacji czy Koœcio³a, komitet jest uwa¿any za jednostkê autonomiczn¹.
W pierwszym kroku komitet kontynuacji zwróci³ siê z t¹ propozycj¹ do tych,
którzy do tego momentu nie s¹ jeszcze zbyt mocno zwi¹zani z zorganizowan¹
form¹ ruchu ekumenicznego. Tak wiêc dwudziestu czo³owych przedstawicieli Koœcio³ów ewangelikalnych i zielonoœwi¹tkowych przyjê³o zaproszenie na konferencjê, która odby³a siê we wrzeœniu 2000 roku w Fuller Theological Seminary w Pasadena (USA). Grupa ta zareagowa³a pozytywnie na tê ideê i nada³a temu gremium
nazwê „Globalne Forum Chrzeœcijañskie”. Ustali³a, ¿e forum winno skoncentrowaæ
siê na misji Koœcio³a i ¿e jego celem ma byæ wspieranie wspólnego œwiadectwa.
Pozytywna reakcja na wstêpne przetestowanie tej idei zachêci³a komitet kontynuacji do zorganizowania w czerwcu 2002 roku kolejnego spotkania, tak¿e w Fuller
Theological Seminary. Uda³o siê zgromadziæ 60-osobowe grono, reprezentuj¹ce
Koœcio³y prawos³awne, Koœció³ katolicki, Koœcio³y protestanckie, anglikañskie,
ewangelikalne, zielonoœwi¹tkowe, Koœcio³y uœwiêcenia i niezale¿ne Koœcio³y z
Afryki, jak równie¿ miêdzynarodowe organizacje chrzeœcijañskie. By³ to pierwszy
przypadek, ¿e tak reprezentatywna grupa z wszystkich wa¿nych tradycji chrzeœcijañstwa, istniej¹cych we wspó³czesnym œwiecie, spotka³a siê po to, ¿eby przedyskutowaæ propozycje powo³ania forum. Podczas obrad potwierdzono tê propozycjê i
sformu³owano tymczasow¹ deklaracjê intencji. Potwierdzono te¿, ¿e forum powinno interesowaæ siê zarówno misj¹, jak i jednoœci¹ oraz podkreœlono znaczenie procesu gromadz¹cego chrzeœcijan i Koœcio³y. Poza tym poszerzono komitet kontynuacji. Przygotowano te¿ plan dzia³añ obejmuj¹cych lata 2004 do 2007.

7. Koinonia: jej centralne znaczenie dla ruchu ekumenicznego
W okresie sprawozdawczym, tj. od 1999 do 2005 roku, zarówno ŒRK jak i
PRJCh koncentrowa³y uwagê na kwestii jednoœci Koœcio³a, która znajduje swój
wyraz w communio/koinonii, i na istocie wspólnoty Koœcio³ów w ŒRK w ramach
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jednego ruchu ekumenicznego. Katolikos Aram I, jako przewodnicz¹cy Komitetu
Naczelnego ŒRK, zaj¹³ siê w swoim sprawozdaniu w 1999 roku tematem wspólnoty Koœcio³ów w kontekœcie VIII Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Harare i procesu studyjnego zatytu³owanego „Wspólne rozumienie i wspólna wizja ŒRK”,
który „próbowa³ nie tylko sformu³owaæ wizjê, lecz tak¿e objaœniæ istotê wspólnoty Koœcio³ów w ŒRK”.
Na posiedzeniu Komitetu Naczelnego, obraduj¹cego na prze³omie sierpnia i
wrzeœnia 1999 roku, przewodnicz¹cy podkreœli³ centralne znaczenie eklezjologii,
gdy mówi siê o wspólnocie Koœcio³ów w ŒRK i ruchu ekumenicznym w ogóle.
Sprawozdanie Komitetu Naczelnego opisa³o wspólnotê z perspektywy wzajemnoœci: obustronna wizja, wzajemne poszanowanie, wzajemna mi³oœæ, wzajemne zrozumienie, wzajemne korygowanie, wzajemne formu³owanie wyzwañ i wzajemny
obowi¹zek rozliczania. Kieruj¹c siê zasad¹ wzajemnoœci sprawozdanie podkreœla
szczególn¹ to¿samoœæ ŒRK, która wœród Koœcio³ów cz³onkowskich tworzy poczucie nale¿enia do siebie: wspólnoty Koœcio³ów, z ogarniaj¹c¹ wszystkich
wizj¹, która jest otwarta na uczestniczenie w dramacie rozdartego œwiata. Wspólnota Koœcio³ów jest wezwana, by w sytuacji globalizacji, charakteryzuj¹cej siê
rosn¹c¹ wspó³zale¿noœci¹ i wzrostem pluralizmu, przekraczaæ w³asne granice.
Sprawozdanie wzywa³o tym samym do wspó³pracy z Regionalnymi i Krajowymi
Radami Koœcio³ów w duchu wzajemnego poszanowania i zaufania. Poza tym
apelowa³o do Rady, ¿eby tê wizjê jednej wspólnoty, która jest otwarta dla
wszystkich Koœcio³ów, rozwija³a dalej ponad istniej¹cymi granicami instytucjonalnymi i doprowadzi³a do pe³nej i widzialnej jednoœci Koœcio³a.
PRJCh zajmowa³a siê od roku 2001 nie tylko aktualnym stadium podró¿y Koœcio³ów na drodze do chrzeœcijañskiej jednoœci, lecz tak¿e koniecznoœci¹ wyjaœnienia, jak¹ wizjê ekumenizmu ma KRK.
Kardyna³ Walter Kasper, przewodnicz¹cy PRJCh, na plenarnym posiedzeniu
tego gremium w listopadzie 2001 roku nazwa³ wspólnotê wiod¹c¹ koncepcj¹ katolickiej teologii ekumenicznej. W swoim przemówieniu zwróci³ uwagê, ¿e w
dialogach dwustronnych, w których Koœció³ katolicki uczestniczy od przesz³o 35
lat, communio jest centralnym pojêciem. Chodzi tu faktycznie o kluczow¹ koncepcjê dla wszystkich dialogów dwustronnych i wielostronnych. Fundamenty teologiczne pojêcia communio prowadz¹ nas do Nowego Testamentu, gdzie na przyk³ad w Dziejach Apostolskich wczesny Koœció³ w Jerozolimie przedstawia³ koinoniê w ³amaniu chleba i w modlitwie (Dz 2,44; 4,33). Koinonia jest te¿
centralnym tematem listów Jana i Paw³a. Kardyna³ stwierdzi³ tak¿e, ¿e Sobór Watykañski II przyj¹³ tê eklezjologiê communio (LG 3,7.11.23.26; UR 2), która mieœci w sobie zarówno wertykaln¹ wizjê sakramentaln¹, jak te¿ horyzontaln¹ perspektywê wspólnotow¹. Wed³ug Soboru Watykañskiego II podstaw¹ i zapowiedzi¹ eklezjalnej communio jest trynitarna wspólnota Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego
(LG 4; UR 2), jest to model communio o konstytutywnym znaczeniu dla Koœcio-
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³a. Przewodnicz¹cy PRJCh zauwa¿y³, ¿e wprawdzie mo¿emy mówiæ o daleko siêgaj¹cej konwergencji w odniesieniu do pojêcia komunii, lecz w obliczu ró¿nych
eklezjologii, stanowi¹cych punkt wyjœcia partnerów dialogu, jesteœmy jeszcze
bardzo oddaleni od solidnego ekumenicznego konsensu w tej kwestii.

III. Wspó³praca pomiêdzy KRK a ŒRK
WGR nadzoruje i umacnia nie tylko stosunki ad hoc, które KRK i ŒRK pozwalaj¹ zajmowaæ siê wspólnie specyficznymi problemami obustronnego zainteresowania, lecz wspiera tak¿e instytucjonaln¹ ³¹cznoœæ pomiêdzy programami i
zespo³ami ŒRK i Watykanu, dziêki czemu mo¿liwa jest oficjalna wspó³praca partnerów nad szerokim zestawem tematów.

1. Wiara i Ustrój Koœcio³a
Aczkolwiek KRK nie jest cz³onkiem ŒRK, jest on za pomoc¹ dwunastu pe³noprawnych cz³onków z ró¿nych regionów œwiata reprezentowany w Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a.
Od Zgromadzenia Ogólnego w Harare w 1998 roku obszerne studia Komisji
Wiara i Ustrój Koœcio³a skoncentrowa³y siê na nastêpuj¹cych tematach: istota i
przeznaczenie Koœcio³a; chrzest; hermeneutyka ekumeniczna; antropologia teologiczna; to¿samoœæ etniczna, to¿samoœæ narodowa i poszukiwanie jednoœci; nabo¿eñstwo i (od 2002 roku) teologiczna refleksja nad pokojem. Sekretariat Komisji
wspiera³ tak¿e zjednoczone i jednocz¹ce siê Koœcio³y na ich proœbê przez publikowanie co dwa lata przegl¹du koœcielnych pertraktacji unijnych oraz zorganizowanie konsultacji dla tych Koœcio³ów w Driebergen w 2002 roku. Poza tym zareagowa³ na proœbê Konferencji Sekretarzy Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañskich, a¿eby tych, którzy zaanga¿owali siê w rozmowy dwustronne, zgromadziæ
w ramach forum dwustronnego, podejmuj¹cego tematy wspólnego zainteresowania. Po raz ostatni takie forum zebra³o siê w 2001 roku. Sekretariat opublikowa³
zbiór wszystkich odbytych w latach 1982 do 1998 miêdzynarodowych rozmów
dwustronnych – Growth in Agreement II (Faith and Order Paper 187, 2000).
Praca nad eklezjologi¹ jest wieloaspektowa. Komisja przeredagowa³a dokument dotycz¹cy istoty i przeznaczenia Koœcio³a w œwietle oko³o 45 odpowiedzi
nades³anych przez Koœcio³y, rady Koœcio³ów i instytuty teologiczne. Obszerny
przyczynek zosta³ nades³any przez grupê teologów rzymskokatolickich, któr¹
zwo³a³ kardyna³ Walter Kasper, przewodnicz¹cy PRJCh, inny przyczynek nades³a³a diecezja Toronto. Poza tym zorganizowano seriê konsultacji na temat eklezjologii: „Czy Koœció³ ma naturê sakramentaln¹?”, „Autorytet i wi¹¿¹ce nauczanie” oraz „Urz¹d i ordynacja we wspólnocie mê¿czyzn i kobiet w Koœciele”. Od-
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by³a siê tak¿e konsultacja na temat „Eklezjologia i misja” zorganizowana wspólnie z Komisj¹ ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji. Wyk³ady i sprawozdania z
tych konsultacji s¹ aktualnie przygotowywane do publikacji. Komisjê poproszono
równie¿ o opracowanie deklaracji na temat eklezjologii dla IX Zgromadzenia
Ogólnego ŒRK.
W omawianym okresie Sekretariat Komisji uczestniczy³ w serii wspólnych
przedsiêwziêæ i przed³o¿y³ Komitetowi Naczelnemu, wspólnie z Ekumeniczn¹
Federacj¹ Obroñców Niepe³nosprawnych (EDAN), deklaracjê zatytu³owan¹ „Koœció³ wszystkich i dla wszystkich”, która bezpoœrednio potem zosta³a opublikowana. Poza tym z zespo³ami ds. Misji i Ewangelizacji oraz Dialogu Miêdzyreligijnego przygotowano dokument dyskusyjny zatytu³owany „Teologia pluralizmu
religijnego”.

2. Misja i Ewangelizacja
PRJCh udziela poparcia i .u³atwia wspó³pracê z zespo³ami ŒRK odpowiedzialnymi za misjê i ewangelizacjê, zdrowie i uzdrawianie, wspólnotê i sprawiedliwoœæ oraz edukacjê i ekumeniczn¹ formacjê. Œwiadczy o tym fakt, ¿e
KRK nadal zatrudnia w pe³nym wymiarze czasu osobê, która wspó³pracuje
z zespo³ami ŒRK w zakresie tych programów. W okresie sprawowania mandatu
przez WGR osob¹ t¹ by³a siostra Elisabeth Moran ze zgromadzenia Missionary
Sisters of Saint Columban.
Podczas sprawowania mandatu przez WGR nast¹pi³y zmiany w tej dziedzinie
w strukturze osobowej i organizacyjnej ŒRK. Rzymskokatolicka doradczyni zosta³a poproszona przez ŒRK do odgrywania wa¿nej roli w reorganizacji oraz
z pe³nym wsparciem i aprobat¹ PRJCh przejê³a ona funkcjê przejœciowego koordynatora zespo³u wspó³pracowników w okresie przebudowy, w którego nastêpstwie utworzony zosta³ nowy „zespó³ do spraw misji i ekumenicznej formacji”.
Realizacja tego przejœciowego zadania œwiadczy o dojrza³oœci partnerstwa miêdzy ŒRK a KRK, gdy¿ by³o mo¿liwe, ¿e ŒRK mog³a poprosiæ doradczyniê z Koœcio³a, który nie jest cz³onkiem ŒRK, o przejêcie tej kluczowej roli, i ¿e KRK
móg³ siê zobowi¹zaæ w taki sposób do dzielenia siê swoimi darami i wiedz¹ fachow¹ z organizacj¹ partnersk¹.
Pewne dalsze nominacje katolików na cz³onków gremiów ŒRK przyda³y nowego wymiaru spektrum wspó³pracy oraz powi¹zaniom pomiêdzy ŒRK a KRK.
Nowy statut Komisji ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji (CWME) przewiduje
obecnoœæ trzech katolickich cz³onków. PRJCh wyznaczy³a trzy osoby na pe³noprawnych cz³onków w 30-osobowej Komisji, która pe³ni rolê doradcy jej genewskich wspó³pracowników w zagadnieniach misyjnych. Przewidziana jest tak¿e
obecnoœæ rzymskokatolickiego cz³onka w grupie doradczej do spraw edukacji i
formacji ekumenicznej i PRJCh wyznaczy³a do tego zadania siostrê zakonn¹.
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ŒRK zaprosi³a serdecznie KRK do udzia³u w najbli¿szej Œwiatowej Konferencji Misyjnej w maju 2005 roku w Atenach. Bardzo pozytywna reakcja PRJCh
doprowadzi³a znowu do szeregu spotkañ, podczas których to wa¿ne wydarzenie
by³o wspólnie przygotowywane. Temat konferencji brzmi „PrzyjdŸ Duchu Œwiêty, uzdrów i pojednaj”. Wspólne przygotowanie poprawia wspó³pracê miêdzy
ŒRK a KRK podczas tego wa¿nego œwiatowego zgromadzenia, które skupi uwagê na uzdrawianiu i pojednaniu w naszym œwiecie.
Dostêp do Ÿróde³ w dziedzinie misji zostaje w dalszym ci¹gu u³atwiony
przez wizyty i konsultacje pomiêdzy wspó³pracownikami ŒRK a wydzia³ami
Sekretariatu Centrum Dokumentacji i Studiów (SEDOS), Uni¹ ¯eñskich i Mêskich Instytutów Religijnych (UISG i USG) oraz wielu dykasterii Kurii Rzymskiej. Przedstawiciele ŒRK byli zapraszani regularnie na organizowane przez
KRK konferencje i posiedzenia. Na szczególn¹ wzmiankê zas³uguje wizyta genewskich wspó³pracowników w Rzymie w paŸdzierniku 2001 roku, która obejmowa³a uczestnictwo w œrodowej audiencji generalnej po³¹czonej z osobistym
spotkaniem z Janem Paw³em II. W listopadzie 2002 roku koordynator Zespo³u
ŒRK ds. Misji, Ewangelizacji i Formacji Ekumenicznej (ks. dr Carlos Ham) w
towarzystwie rzymskokatolickiej doradczyni, siostry Elisabeth Moran, odwiedzi³ Kongregacjê Ewangelizacji Narodów, gdzie mia³ owocn¹ wymianê pogl¹dów z arcybiskupem Robertem Sarahem, sekretarzem Kongregacji i ró¿nymi
wspó³pracownikami.
Kontynuowana by³a wspó³praca w dziedzinie zdrowia i uzdrawiania. Obszar,
na którym mo¿na zintensyfikowaæ dialog i œciœlej wspó³pracowaæ stanowi¹ stosunki pomiêdzy ŒRK a Papiesk¹ Rad¹ ds. Pastoralnej Pos³ugi wœród Chorych.
Wspó³pracownicy ŒRK byli mile widziani jako uczestnicy dorocznej miêdzynarodowej konferencji organizowanej przez tê Papiesk¹ Radê. ŒRK i KRK wspó³pracowa³y równie¿ w Œwiatowej Organizacji Zdrowia i podczas œwiatowego
zgromadzenia poœwiêconego zdrowiu. Zarówno na p³aszczyŸnie regionalnej jak i
globalnej ŒRK i KRK wspó³pracowa³y w tworzeniu Ekumenicznej Sieci Farmaceutycznej. Na szczególn¹ wzmiankê zas³uguje wspó³praca podczas wiêkszej
konsultacji miêdzyreligijnej, dotycz¹cej „strategii lepszego dostêpu do HIV/AIDS
prewencji, pielêgnacji i leczenia przez œciœlejsz¹ wspó³pracê miêdzy organizacjami o charakterze religijnym i miêdzynarodowym” w Nairobi (7-20 maja 2003),
wspólnie zwo³anej przez ŒRK, Caritas International oraz Œwiatow¹ Konferencjê
Religii i Pokoju; rolê gospodarza pe³ni³a Ogólnoafrykañska Konferencja Koœcio³ów. Konsultacja ta da³a podwaliny pod nowe partnerstwa pomiêdzy organizacjami o charakterze religijnym, zwi¹zanymi z ONZ i innymi organizacjami czynnymi na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej. Partnerstwa te maj¹ wspieraæ rozwój nowych inicjatyw miêdzynarodowych u³atwiaj¹cych dostêp do prewencji,
pielêgnacji i leczenia HIV/AIDS.
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3. Formacja ekumeniczna
WGR z up³ywem lat stale zwraca³a uwagê na to, ¿e ekumeniczna edukacja i
formacja maj¹ fundamentalne znaczenie w poszukiwaniu jednoœci Koœcio³a. Podczas sprawowania poprzedniego mandatu opublikowa³a dokument studyjny zatytu³owany: „Formacja ekumeniczna. Refleksje i sugestie ekumeniczne”. W czasie
sprawowania obecnego mandatu stale wspiera³a bie¿¹ce ekumeniczne aktywnoœci w dziedzinie formacji w Instytucie Ekumenicznym ŒRK w Bossey, program
ŒRK poœwiêcony ekumenicznej edukacji i formacji (EEF) i program ŒRK poœwiêcony ekumenicznej edukacji teologicznej (ETE).
3.1 Instytut Ekumeniczny w Bossey
W ramach swojego zaanga¿owania w ekumeniczn¹ formacjê w Bossey, PRJCh
mianuje pe³noetatowego katolickiego profesora w Instytucie. Obecnie urz¹d ten
sprawuje ojciec Gosbert Byamungu, który ka¿dego roku towarzyszy studentom
podczas ich wizyty w Rzymie. Wspó³pracownik PRJCh jest tak¿e reprezentowany jako obserwator w kuratorium Bossey. W 2003 roku Bossey i PRJCh popiera³y
wspólnie wa¿ne seminarium na temat „Istoty i celu ruchu ekumenicznego”, w
czasie którego jeden z cz³onków PRJCh odczyta³ w imieniu kardyna³a Waltera
Kaspra jego wyk³ad na ten temat. W 2003 roku Bossey zaprosi³o Msgr. Franka
Dewane z Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwoœci i Pokoju do wyg³oszenia referatu
poœwiêconego zagadnieniu sprawiedliwoœci i pokoju.
WGR popiera wspó³pracê pomiêdzy ŒRK i KRK w ró¿nych aspektach pracy
Instytutu Ekumenicznego Bossey. Po pierwsze, PRJCh – poprzez swój komitet
wspó³pracy kulturalnej – oferuje ka¿dego roku dwa pe³ne stypendia dla dwóch
studentów prawos³awnych w Bossey. Po drugie, organizuje i popiera ona doroczn¹ wizytê studentów i wspó³pracowników Instytutu w Rzymie. Celem tygodniowego programu w Rzymie jest przede wszystkim danie studiuj¹cym sposobnoœci poznania Koœcio³a katolickiego z perspektywy najwy¿szych urzêdów; ma
to przyczyniæ siê do przezwyciê¿enia stereotypów i lepszego wzajemnego zrozumienia. Program przewiduje audiencjê u papie¿a, wizytê w ró¿nych wydzia³ach
Kurii Rzymskiej, spotkania z przedstawicielami mêskich i ¿eñskich wspólnot zakonnych oraz z aktywnymi ekumenicznie œwieckimi ruchami katolickimi, jak
ruch Focolare i wspólnota œw. Egidiusza. Dalsze aspekty programu obejmuj¹ wizyty w niektórych fakultetach teologicznych i odwiedzenie z przewodnikiem
wa¿nych miejsc historii chrzeœcijañstwa. W ostatnich latach równie¿ niektórzy
studenci katoliccy uczestniczyli w programie Bossey.
PRJCh uwa¿a rolê, jak¹ Bossey odgrywa w ekumenicznej edukacji i formacji
przywódców koœcielnych za wa¿ny wk³ad na drodze do chrzeœcijañskiej jednoœci.
Daje o tym œwiadectwo publikacja „50 years 1952-2002 of Ecumenical Formation at the Ecumenical Institute of Bossey”.
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3.2

Edukacja i Ekumeniczna Formacja (EEF)

ŒRK ma równie¿ program Edukacji i Ekumenicznej Formacji (EEF), który
udziela wsparcia Koœcio³om cz³onkowskim. PRJCh wspó³pracuje z tym programem, mianuj¹c katolickiego doradcê obserwatorem w Grupie Roboczej EEF.
3.3

Ekumeniczna Edukacja Teologiczna (ETE)

W minionych latach program ŒRK Ekumenicznej Edukacji Teologicznej
(ETE) wspó³pracowa³ bezpoœrednio jak i poœrednio z KRK. Ojciec Fred Bliss,
profesor ekumenizmu na Papieskim Uniwersytecie œw. Tomasza z Akwinu w
Rzymie, zosta³ przez PRJCh powo³any na doradcê Grupy Roboczej ETE. PRJCh
zaproponowa³a te¿ katolickich ekspertów na spotkania organizowane przez ETE.
Punktem kulminacyjnym interakcyjnego procesu studyjnego w zakresie teologicznej edukacji i formacji duchownych w Afryce w latach 2001 do 2002 by³a
konferencja w Johannesburgu (RPA) we wrzeœniu 2002 roku na temat „The Journey of Hope in Africa Continued”. Z tej okazji PRJCh zaproponowa³a, a¿eby zarówno katoliccy jak te¿ inni wyk³adowcy, którzy s¹ aktywnymi uczestnikami ruchu ekumenicznego w Afryce (zw³aszcza w organizacjach teologicznych), wziêli
udzia³ w konferencji.
3.4

Program ŒRK dla praktykantów

Program ŒRK dla praktykantów daje m³odym ludziom pomiêdzy 18 a 30 rokiem ¿ycia mo¿liwoœæ ekumenicznej edukacji, który ma ich uzdolniæ do intensywniejszego udzia³u w ruchu ekumenicznym a jednoczeœnie przyczyniæ siê do
zacieœnienia wspó³pracy pomiêdzy ekumenicznymi grupami m³odzie¿y. Tworzenie sieci kontaktów uleg³o intensyfikacji po roku 2001 dziêki temu, i¿ wizyty studyjne w Rzymie zosta³y w³¹czone do dorocznego programu. Tak wiêc w latach
2001, 2002 i 2004 grupy praktykantów odwiedzi³y Rzym.
G³ównym celem wizyt studyjnych w Rzymie by³o zapoznanie praktykantów
ze wspó³prac¹ pomiêdzy KRK i ŒRK oraz wzmocnienie ekumenicznych kontaktów z KRK w ich krajach ojczystych.
Ze wsparciem WGR przygotowania do wizyt zaczynaj¹ siê od tego, ¿e wspó³pracownicy ŒRK dokonuj¹ wprowadzenia do dotychczasowych stosunków pomiêdzy ŒRK i KRK. PRJCh organizuje i realizuje program w Rzymie. W miarê
mo¿liwoœci wizyty te zostaj¹ skoordynowane z posiedzeniami grupy wykonawczej WGR. Dziêki temu stypendyœci mogli uczestniczyæ w niektórych posiedzeniach i zapoznaæ siê bezpoœrednio z prac¹ WGR.
Program organizowany przez PRJCh obejmuje z regu³y, poza udzia³em w audiencji generalnej papie¿a, równie¿ odwiedziny ró¿nych wydzia³ów Kurii Rzymskiej, katolickich ruchów jak Focolari i wspólnoty œw. Egidiusza oraz Centro Pro
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Unione. Poza tym grupa uczestniczy w zorganizowanym zwiedzaniu historycznych miejsc chrzeœcijañskiej tradycji. Do programu nale¿y tak¿e wizyta na Wydziale Teologicznym Koœcio³a Waldensów, bêd¹cego jednym z Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK.
W ka¿dej czêœci programu by³ te¿ czas na prezentacje, pytania i komentarze.
Praktykanci nie tylko oceniali wysoko mo¿liwoœæ wzajemnego dzielenia siê
wiedz¹ i informacjami, lecz tak¿e to, i¿ podczas wy¿ej wspomnianych wspólnych
posiedzeñ z ruchami œwieckimi mogli doœwiadczyæ ¿ycia duchowego Koœcio³a
katolickiego. Niektórzy z nich podtrzymywali dalej kontakty nawi¹zane w Rzymie, gdy po up³ywie stypendium nawi¹zali ³¹cznoœæ w swoich krajach ojczystych
z lokalnymi wspólnotami Focolari i Œw. Egidiusza. Wszyscy opisywali wizyty
studyjne w Rzymie jako godne uwagi doœwiadczenie edukacyjne, które umo¿liwi³o im szersze i g³êbsze zrozumienie KRK. Wizyty w Rzymie da³y im te¿ sposobnoœæ do wzmocnienia wiêzów przyjaŸni i solidarnoœci wewn¹trz w³asnej
wspólnoty. Mile widziane by³oby uczestnictwo dodatkowych praktykantów rzymskokatolickich.

4. Dialog miêdzyreligijny
Ju¿ od d³u¿szego czasu istnieje sta³a wymiana i sta³a wspó³praca miêdzy
wspó³pracownikami Papieskiej Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego (PCID) a
Zespo³em ŒRK ds. Stosunków Miêdzyreligijnych i Dialogu (IRRD). Te pozytywne relacje trwaj¹ tak¿e w okresie miêdzy VIII a IX Zgromadzeniem Ogólnym
ŒRK. W dorocznych wspólnych spotkaniach, które odbywaj¹ siê przemiennie w
Watykanie i Genewie, bior¹ z regu³y udzia³ wszyscy wspó³pracownicy. Daj¹ one
sposobnoœæ do wzajemnej wymiany informacji jak i oceny bie¿¹cych i planowanych projektów. To spotkanie wspó³pracowników, które w historii stosunków pomiêdzy ŒRK i Watykanem jest jedyne w swoim rodzaju, daje mo¿liwoœæ wspólnego zastanowienia siê nad tematami, które interesuj¹ obu partnerów, i pog³êbienia ich, na ile to siê da, w ramach wspólnych projektów.
Wspó³pracownicy PCID i IRRD s¹ regularnie zapraszani do udzia³u i aktywnych wyst¹pieñ podczas posiedzeñ i konsultacji, organizowanych przez jedn¹ lub
drug¹ stronê, np. podczas zgromadzenia ogólnego PCID lub obrad grupy doradczej ds. dialogu IRRD.
Wœród punktów kulminacyjnych nale¿y wymieniæ:
1. Po 11 wrzeœnia 2001 roku rosn¹ b³yskawicznie miêdzyreligijne inicjatywy
na p³aszczyŸnie lokalnej, krajowej i miêdzynarodowej, zachodzi wiêc potrzeba
bycia na bie¿¹co z dokonuj¹cym siê procesem i wzajemnego konsultowania siê w
sprawach stosunków miêdzyreligijnych. Wspólne spotkania umo¿liwiaj¹ wspó³pracownikom lepsze reagowanie na inicjatywy i stanowi¹ podstawê wspólnego
postêpowania lub wspólnej polityki.
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2. W latach 1999 – 2005 odby³a siê wspólna wymiana pogl¹dów na temat stosunków z organizacjami muzu³mañskimi, na bie¿¹co oceniano te¿ status stosunków miêdzy chrzeœcijanami i muzu³manami.
3. PCID i IRRD zastanawia³y siê nad tym, jak powinny zareagowaæ na pogarszaj¹ce siê stosunki miêdzy chrzeœcijanami i hinduistami w Indiach. Hinduiœci
dali wyraz swojemu zatroskaniu z powodu prozelityzmu, a w niektórych stanach
wesz³y w ¿ycie ustawy antykonwersyjne. Poniewa¿ ze wzglêdu na dra¿liwoœæ sytuacji wspólna inicjatywa PCID i IRRD mog³aby zostaæ uznana za niedopuszczaln¹ ingerencjê, przeto planuje siê rozpatrywanie problemu konwersji w ramach ogólnej tematyki miêdzyreligijnych stosunków i dialogu.
4. W oparciu o zapocz¹tkowany w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych wspólny
projekt studyjny dotycz¹cy modlitwy miêdzyreligijnej (patrz specjalne wydania
„Pro Dialogo” i „Current Dialogue”) trwaj¹ przygotowania do przedyskutowania
wspólnych kwestii teologicznych, które pojawi³y siê w kontekœcie miêdzyreligijnej modlitwy.
5. Zapocz¹tkowana zosta³a wspólna inicjatywa, która ma koncentrowaæ uwagê na wk³adzie Afryki do religijnego i duchowego dziedzictwa œwiata. Projekt
ten jest prób¹ stworzenia forum, na którym mo¿na siê bêdzie zapoznaæ z ró¿nymi aspektami afrykañskiej religijnoœci i kultury jako konstruktywnym i wartoœciowym wk³adem do œwiata religijnego pluralizmu. Projekt ten powinien ukazaæ nie tylko problemy istniej¹ce w Afryce, lecz tak¿e zwróciæ uwagê na liczne
mo¿liwoœci z zakresu ¿ycia duchowego, jakie kontynentowi i afrykañskiej diasporze oferuj¹ ró¿ne formy wyra¿ania religii. Dotychczas odby³y siê trzy spotkania: w Enugu (Nigeria) w styczniu 2001 roku, w Dakarze (Senegal) w grudniu 2002 roku i w Addis Abebie (Etiopia) we wrzeœniu 2004 roku. Przy tej okazji spotkali siê z sob¹ przedstawiciele chrzeœcijañstwa w Afryce, islamu i
wyznawcy tradycyjnych religii afrykañskich, a tak¿e reprezentanci kilku ró¿nych wspólnot Afryki ¿yj¹cych w diasporze. Tematycznie uwaga by³a skupiona
na rodzinie jako Ÿródle wartoœci i duchowoœci. Uzyskane wnioski i konkluzje
wydano w specjalnej publikacji.

5. Dialog dwustronny i wielostronny
Znaczenie dialogu wielostronnego ilustruje miêdzy innymi fakt, ¿e deklaracja
konwergencji w sprawie Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego, opracowana przez Wiarê i Ustrój Koœcio³a, przyczyni³a siê w ró¿ny sposób do pojednania lub nawi¹zania nowych stosunków pomiêdzy podzielonymi Koœcio³ami. KRK
wspó³pracuje z ŒRK w dialogach wielostronnych i przez uczestnictwo w opracowywaniu ró¿nych studiów Wiary i Ustroju Koœcio³a. Kardyna³ Kasper spotykaj¹c
siê w 2004 roku z katolikosem Aramem I i ks. dr. Samuelem Kobi¹ w Antelias,
podkreœli³, ¿e praca ta posiada priorytet dla dalszej wspó³pracy KRK z ŒRK.
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Rozmowy dwustronne s¹ wa¿ne, gdy¿ przez nie dwa chrzeœcijañskie Koœcio³y
lub wspólnoty mog¹ zaj¹æ siê wspólnie kwestiami, maj¹cymi bezpoœredni i egzystencjalny zwi¹zek z ich roz³amem. Wiele Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK, jak
Koœcio³y prawos³awne lub orientalno-prawos³awne, prowadzi dwustronny dialog
z KRK. Inne uczestnicz¹ w tych rozmowach na p³aszczyŸnie krajowej a zw³aszcza miêdzynarodowej za poœrednictwem swoich Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañskich; tak czyni¹ np. luteranie, anglikanie, metodyœci, reformowani, uczniowie
Chrystusa (Disciples), mennonici, baptyœci i Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe. Podpisanie Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu w 1999 roku
przez Koœció³ Rzymskokatolicki i Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ by³o sukcesem
o szczególnym znaczeniu, który sta³ siê udzia³em luterañskich Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK.
Sekretarz PRJCh i reprezentant ŒRK bior¹ udzia³ w dorocznych posiedzeniach
Konferencji Sekretarzy ŒWCh. To nieformalne gremium wspiera regularnie Forum Dialogów Dwustronnych, zajmuj¹ce siê œledzeniem tych dialogów oraz dbaniem o koherencjê miêdzy dialogami dwustronnymi i wielostronnymi w ramach
jednego ruchu ekumenicznego. ŒWCh zwracaj¹ siê do Wiary i Ustroju Koœcio³a,
aby ta w swoim imieniu zwo³ywa³a to forum. Temat VIII Forum Dialogów Dwustronnych w 2001 roku brzmia³: „Implikacje regionalnych porozumieñ dwustronnych dla miêdzynarodowych dialogów Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañskich”.
Jedna z czêœci sprawozdania prezentuje krótko, jak rezultaty dialogów dwustronnych i wielostronnych znajduj¹ swoje odbicie w formalnych porozumieniach,
które ze swej strony zmieniaj¹ istniej¹ce relacje. Sprawozdanie zwraca te¿ uwagê,
¿e w obliczu asymetrycznych struktur recepcji nie jest ³atwo przekazywaæ wyniki
dialogów dwustronnych, jednoczeœnie wspomina, ¿e niektóre wspólnoty stworzy³y specjalne struktury dla u³atwiania procesu recepcji.

6. Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan
Od 1966 roku Komisja Wiara i Ustrój Koœcio³a oraz PRJCh wspó³pracowa³y
ka¿dego roku w przygotowaniu materia³ów, które s¹ wykorzystywane ekumenicznie w czasie Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan i przy innych okazjach.
Rezultatem tej od dawna istniej¹cej kooperacji pomiêdzy KRK i ŒRK s¹ doroczne materia³y poœwiêcone modlitwie i refleksji biblijnej w aspekcie jednoœci chrzeœcijan. Obaj partnerzy wierz¹, ¿e modlitwa i refleksja stanowi¹ wrêcz fundament
poszukiwañ w zakresie jednoœci chrzeœcijañskiej.
Wiara i Ustrój Koœcio³a oraz PRJCh kontynuowa³y tê œcis³¹ wspó³pracê podczas sprawowania obecnego mandatu WGR. Partnerzy wyszukuj¹ przemiennie
lokaln¹ grupê ekumeniczn¹, która opracowuje projekt materia³ów i przygotowuje miêdzynarodowe spotkanie, podczas którego lokalny projekt zostaje przeredagowany i rozes³any na ca³y œwiat. Niektóre tematy ostatnich lat odbi³y siê w Ko-
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œcio³ach i wspólnotach szczególnym echem. Tak mia³a siê sprawa z tematem pokoju z 2004 roku, który zosta³ opracowany przez lokalnego partnera ekumenicznego z Aleppo (Syria).
Podczas serii spotkañ, rozpoczêtych „burz¹ mózgów” w Los Rubios (Hiszpania), grupa przygotowawcza zastanawia³a siê nad ca³ym procesem towarzysz¹cym materia³om z okazji Tygodnia Modlitwy – od ich przygotowania do wydrukowania i wykorzystania. G³ówn¹ trosk¹ jest w dalszym ci¹gu relacja pomiêdzy
grup¹ lokaln¹, która jest odpowiedzialna za wstêpny projekt, a miêdzynarodow¹
grup¹ przygotowawcz¹, która pe³ni funkcje doradcy i redaktora.
W przypadku materia³ów na Tydzieñ Modlitwy 2005 daje siê odnotowaæ wa¿ny postêp: Komisja Wiara i Ustrój Koœcio³a oraz PRJCh przygotowuj¹ materia³
nie tylko wspólnie i paralelnie go publikuj¹, lecz przesz³y obecnie do wspólnej
publikacji w takim samym formacie.
Tematy Tygodnia Modlitwy w latach 2000-2005 i miejsca dzia³alnoœci grup
lokalnych:
2000: Niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg, który nape³ni³ nas wszelkim b³ogos³awieñstwem w Chrystusie (Ef 1,3-14), materia³ przygotowawczy: Rada Koœcio³ów
Bliskiego Wschodu (MECC); spotkanie w La Verna (W³ochy).
2001: Ja jestem drog¹ i prawd¹, i ¿yciem (J 14, 1-6), materia³ przygotowawczy: Rumunia; spotkanie w miejscowoœci Vulcan (Rumunia).
2002: W Tobie jest Ÿród³o ¿ycia (Ps 36, 5-9), materia³ przygotowawczy: Rada
Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencja Koœcio³ów Europejskich
(KKE), spotkanie ko³o Augsburga (Niemcy).
2003: Ten skarb przechowujemy w glinianych naczyniach (2 Kor 4, 4-18), materia³ przygotowawczy z Argentyny; spotkanie w Los Rubios (Hiszpania).
2004: Mój pokój wam dajê (J 14, 23-31), materia³ przygotowawczy z Aleppo;
spotkanie w Palermo (W³ochy).
2005: Chrystus jedynym fundamentem Koœcio³a (1 Kor 3, 1-23), materia³ przygotowawczy i spotkanie: Republika S³owacji.

IV. Wspó³praca za poœrednictwem Wspólnej Grupy Roboczej
1.

Charakter i istota WGR

WGR zosta³a utworzona w maju 1965 roku wspóln¹ decyzj¹ ŒRK i KRK jako
instrument wspó³pracy miêdzy obydwoma partnerami. Cel wytyczony w 1966
roku brzmia³: „ma /.../ zbadaæ mo¿liwoœci dialogu i wspó³pracy. Zadanie jej polega na badaniu okreœlonych problemów tak, aby nastêpnie z³o¿yæ sprawozdanie z
wyników badañ w³aœciwym organom obydwu stron”. W Siódmym Raporcie
WGR zosta³a opisana jako gremium doradcze. „Nie ma w³adzy sama z siebie,

140

ÓSMY OFICJALNY RAPORT 1999–2005

lecz sk³ada sprawozdania swoim instytucjom macierzystym – Zgromadzeniu
Ogólnemu i Komitetowi Naczelnemu ŒRK oraz PRJCh. Tak wiêc WGR pe³ni
funkcjê doradcz¹, s³u¿¹c jako instrument popierania wspó³pracy miêdzy KRK i
ŒRK. Co siedem lat mandat WGR zostaje odnowiony przez instytucje macierzyste – Zgromadzenie Ogólne ŒRK i PRJCh. Koñcz¹c swój mandat opracowuje
szczegó³owy raport o swojej dzia³alnoœci, który przedk³ada swoim instytucjom
macierzystym. Te ostatnie badaj¹ ten raport, komentuj¹ i aprobuj¹ go oraz formu³uj¹ wytyczne dla nastêpnego mandatu.
W ramach ostatniego mandatu ka¿da organizacja macierzysta mianowa³a 17
cz³onków WGR, wybranych z ró¿nych regionów œwiata, ludzi z ró¿nymi doœwiadczeniami pastoralnymi i ekumenicznymi. WGR odbywa raz w roku posiedzenie plenarne, którym kieruje dwóch wspó³przewodnicz¹cych. Wspó³przewodnicz¹cy, wspó³sekretarze i dwóch wspó³pracowników tworz¹ grupê wykonawcz¹,
która spotyka siê dwa razy w roku. Grupa ta dozoruje pracê WGR miêdzy posiedzeniami plenarnymi oraz przygotowuje na nie porz¹dek obrad i materia³y.
Zgodnie z opisem Siódmego Raportu, „WGR inicjuje, ocenia i podtrzymuje
formy wspó³pracy pomiêdzy ŒRK a KRK, zw³aszcza pomiêdzy ró¿nymi organami i programami ŒRK i KRK”. Struktura i styl WGR maj¹ byæ elastyczne, tak
aby potrafi³y siê dostosowaæ do zmieniaj¹cych siê potrzeb i priorytetów w dzia³alnoœci WGR. WGR tworzy podkomisje, którym zleca zbadanie specyficznych
tematów swojej agendy. Przy niektórych tematach mo¿e byæ wymagany udzia³
specjalistów spoza grupy, którzy mog¹ wnieœæ wk³ad w powstawanie aktualnego
studium. Do zadañ WGR nale¿y tak¿e inicjowanie i podtrzymywanie w Koœcio³ach cz³onkowskich ŒRK i w KRK dyskusji wokó³ tematów, którymi zajmuje siê
ruch ekumeniczny. Poza tym dokonuje ona oceny aktualnych trendów w ³onie ruchu ekumenicznego, zapoznaj¹c z nimi swoje organizacje macierzyste.
A. Ocena
WGR dokona³a oceny pracy wykonanej w latach 1999 – 2005 i dosz³a do
wniosku, ¿e jej osi¹gniêcia w niektórych obszarach by³y wiêksze ni¿ w innych.
Zgodnie z mandatem z 1966 roku, który mówi³ o „wspieraniu poszukiwañ widzialnej jednoœci” (por. aneks A do niniejszego raportu), priorytet uzyska³y dyskusja i praca nad tekstami o tematyce teologicznej i pastoralnej oraz wykorzystanie doœwiadczeñ Koœcio³ów lokalnych.
Dla nastêpnej WGR mog³oby byæ korzystne poœwiêcenie wiêkszej uwagi zadaniu inicjowania, oceniania i podtrzymywania „form wspó³pracy pomiêdzy ŒRK
a KRK”. Tak¿e mog³oby byæ po¿yteczne intensywniejsze zajmowanie siê „inicjatywami ad hoc”. WGR stwierdza z satysfakcj¹, ¿e w latach przypadaj¹cych na
sprawowanie mandatu rozwinê³y siê nowe formy wspó³pracy i ¿e obecnie istnieje silniejsze zaanga¿owanie na rzecz takiej wymiany.
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Nowa WGR mog³aby te¿ zastanowiæ siê nad skuteczniejszym wype³nianiem
swojego zadania przez proponowanie organizacjom macierzystym nowych inicjatyw i programów.
B. Propozycje
Na podstawie doœwiadczeñ poczynionych w ostatnich latach WGR przedk³ada
nastêpuj¹ce przemyœlenia.
Znaczenie duchowoœci ekumenicznej musi siê tak¿e odzwierciedlaæ w sposobie pracy WGR. Na przyk³ad jej spotkania mog³yby siê zaczynaæ od dnia rekolekcji lub wewnêtrznego wyciszenia. Chocia¿ w okresie wype³niania naszego
mandatu docenialiœmy mo¿liwoœæ uczestniczenia w liturgiach sprawowanych
przez drug¹ stronê, to jednak s¹dzimy, ¿e nowa WGR mog³aby poszerzyæ mo¿liwoœci wymiany bogactw naszych tradycji duchowych.
Cz³onkowie WGR winni u progu swojej dzia³alnoœci byæ zapoznawani szczegó³owo z obowi¹zkami zwi¹zanymi ze sprawowaniem mandatu. Winni byæ dobrze poinformowani o pe³nomocnictwie i historii WGR od 1965 roku.
Organizacje macierzyste winny uœwiadomiæ nowo mianowanym cz³onkom,
jak wa¿ne jest regularne uczestnictwo w posiedzeniach choæby ze wzglêdu na zapewnienie równowagi regionalnej.
„Recepcja” pracy WGR musi ulec poprawie. Niezale¿nie od obowi¹zku informowania obu organizacji macierzystych, potrzebne s¹ inicjatywy przybli¿aj¹ce ³atwiej, szybciej i w bardziej przyjaznej formie Koœcio³om pracê
WGR. Na przyk³ad jedn¹ z mo¿liwoœci mog³oby byæ opracowanie przewodnika studyjnego, który by³by wykorzystany w pracy nad dokumentami na temat
chrztu i dialogu.
Jedno z zadañ WGR polega na „u³atwianiu wymiany doœwiadczeñ w sprawie
postêpu ruchu ekumenicznego, zw³aszcza na p³aszczyŸnie lokalnej” (Wytyczne z
1975 roku). W dziedzinie wymiany doœwiadczeñ pomiêdzy cz³onkami jest do odnotowania du¿y sukces, s¹dzimy jednak, ¿e trzeba poœwiêciæ wiêcej uwagi zadaniu upowszechnienia osi¹gniêæ w tej pracy.
Zwi¹zki ³¹cz¹ce WGR z Krajowymi Radami Koœcio³ów i Regionalnymi Organizacjami Ekumenicznymi wymagaj¹ dalszej rozbudowy. Zwi¹zki te mog¹ byæ
szczególnie cenne dla zwiastowania Ewangelii w istniej¹cych dzisiaj ró¿nych
kontekstach kulturowych.
Praca WGR jest w pierwszym rzêdzie podró¿¹ wiary. Centralne znaczenie dla
jej ¿ycia ma nabo¿eñstwo. By³y liczne kontakty z Koœcio³ami lokalnymi, siêgaj¹ce od wspieranego przez Koœció³ domu sierot w Libanie a¿ po wspólnotê migrantów w Szwecji i odwa¿ne inicjatywy pokojowe w Irlandii Pó³nocnej. Dziêki temu
wszystkiemu dosz³o do pog³êbienia stosunków i wzrostu zaufania.
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2. Dokumenty studyjne Wspólnej Grupy Roboczej
W okresie sprawowania swojego mandatu WGR opracowa³a trzy wa¿ne studia, które zas³uguj¹ na rozpowszechnienie w wielu ró¿nych kontekstach.
2.1 Implikacje eklezjologiczne i ekumeniczne wspólnego chrztu
(Aneks C)
Stopniowe dochodzenie do wspólnego rozumienia chrztu w ³onie ruchu ekumenicznego jest jednym z podstawowych czynników umo¿liwiaj¹cych podzielonym od dawien dawna chrzeœcijanom mówienie dzisiaj o tym, ¿e tworz¹ realn¹ aczkolwiek niedoskona³¹ wspólnotê. Zarówno dialogi wielostronne (np.
Dokument w sprawie chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego) jak i
dwustronne przyczyni³y siê do teologicznej konwergencji lub porozumienia w
odniesieniu do chrztu.
Celem dokumentu studyjnego WGR w sprawie implikacji eklezjologicznych i
ekumenicznych wspólnego chrztu jest udzielenie wsparcia Koœcio³om w rozpoznaniu tego, co zosta³o osi¹gniête, i dalsze budowanie na tym fundamencie. Dokument bada zatem wa¿ne aspekty wzrostu konwergencji w sprawie chrztu, przy
czym zwraca uwagê, ¿e istniej¹ jeszcze ró¿nice. Tekst ilustruje teologiczny
wp³yw tego co osi¹gniêto, daj¹c przyk³ady, jak wspólne perspektywy w sprawie
chrztu przyczyni³y siê do zmiany relacji, doprowadzaj¹c w niektórych przypadkach do pe³nej wspólnoty pomiêdzy rozdzielonymi od dawna Koœcio³ami.
Zarówno eklezjologiczne jak i ekumeniczne implikacje wzrostu wspólnego
rozumienia chrztu naœwietlone w tym studium s¹ wa¿ne, jeœli maj¹ byæ podjête
dalsze kroki na drodze do widzialnej jednoœci. Implikacje eklezjologiczne, o
których mówi siê na koñcu ka¿dej z pierwszych piêciu czêœci dokumentu, dotycz¹ tematów, które by³y omówione w poszczególnych czêœciach i musz¹ byæ
te¿ rozwa¿ane w dialogu, aby móc oddzia³ywaæ na wspólne rozumienie Koœcio³ów. Wyszczególnione w czêœci szóstej implikacje ekumeniczne dotycz¹ kroków pastoralnych i praktycznych, które mo¿na podj¹æ teraz w Koœcio³ach, jeœli
pragnie siê przyj¹æ do wiadomoœci wzrost wspólnego rozumienia chrztu i dalej
budowaæ na tym fundamencie.
WGR ma nadziejê, ¿e Koœcio³y wykorzystaj¹ ten dokument studyjny w ró¿nych programach edukacyjnych w celu pog³êbienia œwiadomoœci, ¿e roz³¹czeni
chrzeœcijanie przez wspólny chrzest s¹ ju¿ w posiadaniu mocnej wiêzi wspólnotowej, mimo ¿e nie zdo³ano jeszcze zrealizowaæ celu widzialnej jednoœci.
Proces powstawania tego studium przebiega³ nastêpuj¹co. Pierwsze materia³y
przed³o¿ono grupie wykonawczej WGR do refleksji w styczniu 2002 roku.
Obejmowa³y one streszczenie implikacji chrztu, bêd¹ce zestawieniem ró¿nych reakcji na dokument BEM (Msgr. John Radano) i przegl¹d aktualnej pracy Wiary i
Ustroju Koœcio³a na temat chrztu (ks. dr. Alan Falconer). Ci dwaj cz³onkowie zo-
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stali poproszeni o koordynowanie projektu. Posiedzenie plenarne WGR w maju
2000 roku ustali³o piêæ g³ównych obszarów, na których skupi³a siê dyskusja. Spotkania, w czasie których opracowano projekty, odby³y siê w lutym 2003 roku w
Genewie i we wrzeœniu 2003 roku w Rzymie. Aktualny stan pracy nad studium
by³ regularnie referowany podczas dorocznych posiedzeñ WGR. Uczestnikami
ró¿nych posiedzeñ, w czasie których pracowano nad projektami, byli: dr Eugene
Brand, dr Thomas Best, o. Gospert Byamungu, ks. dr Alan Falconer, dr Marc
Heim, prof. Nicholas Lossky, dr Thomas Pott, Msgr. John Radano, dr Teresa Rossi i dr Liam Walsh. Dr Teresa Rossi zajê³a siê tym projektem dodatkowo w œwietle mo¿liwoœci prezentacji tematu chrztu w mediach, a dr William Henn w zaawansowanym stadium projektu tekstu wniós³ propozycje poprawienia niektórych jego aspektów. Biskup David Hamid przejrza³ tekst na koñcowym etapie
pod k¹tem redakcyjnej jasnoœci i zwartoœci. WGR przyjê³a studium podczas posiedzenia plenarnego w maju 2004 roku w miejscowoœci Chania.
2.2 Istota i cel dialogu ekumenicznego
(Aneks D)
Wspólna Grupa Robocza KRK i ŒRK powo³ana do ¿ycia w 1965 roku rozpoczê³a swoj¹ pracê od refleksji nad istot¹ dialogu ekumenicznego. W 1967 roku
opublikowa³a raport, który przez oko³o trzydzieœci lat stanowi³ u¿yteczne ramy
dla dialogu ekumenicznego.
Od tego czasu nast¹pi³ wzrost i dalszy rozwój stosunków miêdzy wspólnotami
chrzeœcijañskimi. Dialogi przyczyni³y siê do usuwania stereotypów i nieporozumieñ, i spowodowa³y, ¿e zmianie uleg³y stosunki miêdzy Koœcio³ami na drodze
do widzialnej jednoœci. W okresie trzydziestu lat rozwinê³a siê kultura dialogu.
Jednak rozwin¹³ siê te¿ nowy konfesjonalizm. Trudnoœci zwi¹zane z procesem
recepcji doprowadzi³y te¿ do podzia³u w ³onie tradycji konfesyjnych, które
uczestniczy³y w dialogach. Czy kwestie etyki i kultury, które niekoniecznie by³y
dotychczas przedmiotem dialogu, doprowadz¹ teraz do podzia³ów w obrêbie Koœcio³ów i pomiêdzy nimi?
Uwa¿ano wiêc za rzecz w³aœciw¹, ¿e WGR, w œwietle zgromadzonych na
przestrzeni trzydziestu lat doœwiadczeñ oraz nowych wyzwañ i mo¿liwoœci dialogu u progu trzeciego tysi¹clecia, zajmuje siê znowu istot¹ i praktyk¹ dialogu.
Dla uruchomienia ca³ego procesu zaraz na pocz¹tku obecnego mandatu WGR
odpowiednie wyk³ady wyg³osili biskup Walter Kasper i ks. dr Konrad Raiser
(opublikowane w „Ecumenical Review” 52 (3) 2000).
Dokument opiera siê na intensywnych dyskusjach podczas posiedzeñ plenarnych WGR w Bejrucie (2000) i Dromantine (2001), w dwóch regionach, w których istniej¹ napiêcia miêdzy wspólnotami i w których zosta³ uruchomiony proces dialogu; wyk³adach kardyna³a Kaspra i ks. dr. Raisera, dokumencie z 1967
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roku oraz póŸniej opublikowanych refleksjach pewnych teologów zaanga¿owanych w dialog.
Dokument wskazuje na rozwój kultury dialogu, bada ró¿ne jego aspekty i
konstatuje, jak dialogi wp³ywaj¹ na tworzenie nowych stosunków miêdzy Koœcio³ami i wspólnotami. W œwietle trzydziestoletniego doœwiadczenia z dialogami prowadzonymi z Koœcio³em katolickim dokument bada od nowa teologiczn¹
bazê dialogu, próbuje uporz¹dkowaæ zasady jego prowadzenia oraz rozwija kilka tez na temat duchowoœci i praktyki ekumenicznego dialogu. Zajmuje siê
kwesti¹ „recepcji”, zawiera przemyœlenia na temat trudnoœci i pozytywnych doœwiadczeñ zwi¹zanych z procesem recepcji. W konkluzji dokument mówi o
wyzwaniach, z którymi zostaje skonfrontowany dialog w XXI stuleciu oraz
podkreœla, ¿e kultura dialogu jest podstawowym wyrazem istoty ¿ycia chrzeœcijañskiego oraz kluczowym elementem wspólnego pielgrzymowania Koœcio³ów, które staraj¹ siê zachowaæ wiernoœæ modlitwie, aby wszyscy stanowili jedno...aby œwiat uwierzy³ (J 17, 21).
Praca nad studium przebiega³a nastêpuj¹co. Po wyk³adach na temat dialogu,
przedstawionych przez (ówczesnego) biskupa Waltera Kaspra i ks. dr. Konrada
Raisera, pierwsze posiedzenie plenarne opracowa³o seriê tematów wymagaj¹cych
zbadania w dokumencie studyjnym na temat dialogu. Ma³a grupa, w sk³ad której
weszli Eden Grace, dr Susan Wood, Msgr. Felix Machado, Msgr. John Radano i
ks. dr Alan Falconer, spotka³a siê w lutym 2003 roku w Cartigny (Szwajcaria) i
opracowa³a pierwszy projekt. Po dyskusjach na posiedzeniu plenarnym w Bari
pracowano dalej nad tekstem za pomoc¹ e-maila oraz podczas jednodniowego
spotkania we wrzeœniu 2003 roku (ks. dr Alan Falconer, Msgr. John Radano, dr
Thomas Best). Po dalszej dyskusji na posiedzeniu grupy wykonawczej w listopadzie 2003 roku poproszono biskupa Davida Hamida o zbadanie tekstu pod k¹tem
redakcyjnej zwartoœci. WGR przyjê³a dokument studyjny na posiedzeniu plenarnym w Chani (Kreta) w maju 2004 roku.
2.3 „Zainspirowani t¹ sam¹ wizj¹”:
Wspó³praca Koœcio³a Rzymskokatolickiego
w Krajowych I Regionalnych Radach Koœcielnych
(Aneks E)
Poniewa¿ WGR jest odpowiedzialna za nadzorowanie i promowanie stosunków miêdzy KRK i ŒRK, przeto jest ona tak¿e w stanie zaprezentowaæ przegl¹d
charakteru, rozmiaru i jakoœci wspó³pracy Koœcio³a katolickiego w Krajowych
Radach Koœcio³ów i w Regionalnych Organizacjach Ekumenicznych na ca³ym
œwiecie. Nie jest to pierwsza próba dokonywania takiego przegl¹du przez WGR,
ale stale zmienia siê kontekst. Nadal wzrasta liczba rzymskokatolickich gremiów
zaanga¿owanych w rady koœcielne. Tak wiêc dokument studyjny „Zainspirowani
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t¹ sam¹ wizj¹” stwierdza: „Po przesz³o czterdziestu latach doœwiadczeñ WGR
stawia pewne fundamentalne pytania w sprawie wspó³pracy rzymskokatolickiej w
Krajowych i Regionalnych Radach Koœcio³ów oraz w innych organizacjach ekumenicznych. Co nie funkcjonuje dobrze? Dlaczego?” Taki jest cel tego studium.
Dokument uznaje, ¿e w wielu regionach œwiata rady Koœcio³ów s¹ najwa¿niejszym œrodkiem dla pielêgnowania i rozwijania stosunków miêdzy Koœcio³ami. Wszyscy zainteresowani przyznaj¹, ¿e œcie¿ka nie zawsze jest równa. Studium próbuje podj¹æ bezpoœrednio problemy i wyzwania, które powstrzymuj¹
uczestnictwo Koœcio³a katolickiego i stara siê przemyœleæ konstruktywnie sposoby pokonywania trudnoœci. Gdy „wszyscy w ka¿dym miejscu” s¹ reprezentowani przy stole ekumenicznym, sprzyja to poszukiwaniu pe³nej widzialnej jednoœci chrzeœcijañskiej.
Dokument wypowiada na koñcu specyficzne zalecenia; tak wiêc proponuje
siê, ¿eby „przedstawiciele Krajowych Rad Koœcio³ów, Regionalnych Organizacji Ekumenicznych i Konferencji Episkopatów w miejscach, w których KRK
nie jest cz³onkiem /.../ zapoznali siê z dokumentem „Inspirowani t¹ sam¹ wizj¹”
i zastanowili siê nad doœwiadczeniami, jakie poczynili inni w zakresie katolickiego uczestnictwa”. Gremia kierownicze Rad Koœcio³ów i Katolickich Konferencji Episkopatów s¹ pilnie proszone w ka¿dym œrodowisku o wspólne zapoznanie siê z dokumentem. Poza tym PRJCh i ŒRK winny zorganizowaæ dalsz¹
konsultacjê miêdzynarodow¹, która zgromadzi³aby przedstawicieli Krajowych
Rad Koœcio³ów, Regionalnych Organizacji Ekumenicznych i Konferencji Episkopatów, zw³aszcza wywodz¹cych siê z terenów, na których KRK nie jest
cz³onkiem tych gremiów.
Tekst dzieli siê na osiem rozdzia³ów: objaœnienie celu, definicja i historia
wspó³dzia³ania rzymskokatolickiego, zmieniaj¹ce siê nastawienia do sprawy
cz³onkostwa, znaczenie i korzyœci wynikaj¹ce z cz³onkostwa, problemy i troski,
kwestie otwarte, uwagi koñcowe i zalecenia.
Tekst koñczy siê s³owami: „Modlimy siê o to, ¿eby dokument przyczyni³ siê
do zrozumienia wartoœci Rad Koœcio³ów i udzia³u w ich pracach”.
Tryb opracowania studium przebiega³ nastêpuj¹co: nad projektem tym pracowa³ stale podkomitet WGR pod wspó³przewodnictwem ks. Thomasa Michela SJ i
ks. dr. Diane C. Kessler; praca ta zaczê³a siê podczas drugiego spotkania w Dromantine (Irlandia Pó³nocna) w 2001 roku. Cz³onkami byli tak¿e ks. David Gill,
o. prof. Viorel Ionita, s. Joan McGuire OP i biskup Paul Nabil Sayah; w pracy
wspierali ich Msgr. John Mutiso-Mbinda z PRJCh i Teny Pirri-Simonian z ŒRK.
Grupa redakcyjna obradowa³a zazwyczaj dwa dni przed regularnymi posiedzeniami WGR, w marcu 2003 roku odby³a posiedzenie redakcyjne i przez nastêpny rok
wspó³pracowa³a drog¹ e-mailow¹. Nad tematem dyskutowano podczas posiedzeñ
plenarnych WGR w latach 2001 do 2003, rozwa¿ania nad nim prowadzi³a równie¿ grupa wykonawcza WGR.
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W sierpniu 2002 roku ks. dr Kessler zaprezentowa³a wczesne stadium projektu
podczas spotkania sekretarzy generalnych Krajowych Rad Koœcio³ów w Bossey
w Celigny (Szwajcaria) i zaprosi³a ich do udzia³u w procesie studyjno-komentatorskim. Pewna liczba rad prosi³a o kopie projektu tekstu i niektóre nades³a³y odpowiedzi z zaleceniami. Do rad, które poprosi³y lub odpowiedzia³y na pytania
zwi¹zane z tekstem, nale¿a³y rady z Austrii, Wielkiej Brytanii i Irlandii, Francji,
Indii, Norwegii, Republiki S³owacji, Sudanu, Swazilandu, Szwecji, Szwajcarii i
Tanzanii. Francuski Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich podj¹³ siê t³umaczenia
projektu tekstu na jêzyk francuski. Zgromadzenie czo³owych wspó³pracowników
stanowych rad Koœcio³ów w USA dyskutowa³o ten temat podczas jednego z dorocznych posiedzeñ i nades³a³o swoje ustalenia. Te i przyczynki innych gremiów
przyczyni³y siê znacz¹co do poprawy jakoœci studium. Dokument przyjêto podczas posiedzenia plenarnego WGR w Chani (Kreta).

3. Tematy zbadane przez Wspóln¹ Grupê Robocz¹
3.1 Antropologia teologiczna
Propozycja studium poœwiêconego antropologii teologicznej wy³oni³a siê z
dyskusji podczas posiedzenia WGR w Antelias (Liban) w maju 2000 roku. Ten
obszar wspólnego zainteresowania stale zyskiwa³ na aktualnoœci ze wzglêdu na
szereg kwestii dotycz¹cych rozumienia cz³owieka i ochrony osoby ludzkiej, takich jak bioetyka, ludzka seksualnoœæ i przemoc.
W latach 2000 – 2004 odby³a siê seria posiedzeñ na wspomniane tematy. Dotycz¹ce ich dokumenty przedstawili na posiedzeniach plenarnych w Dromantine i
Bari biskup Marc Quellet, prof. Nicholas Lossky, arcybiskup Józef ¯yciñski, biskup Donal Murray i dr Teresa Rossi. Podjête badania objê³y nastêpuj¹c¹ tematykê: antropologia biblijna, antropologia teologiczna, koncepcja imago Dei, szczególnie w pismach papie¿a Jana Paw³a II.
Utworzono niewielk¹ grupê, która mia³a opracowaæ projekt dokumentu studyjnego, ale ze wzglêdu na zmiany w sztabie wspó³pracowników grupa ta nie
zdo³a³a siê zebraæ. Grupa wykonawcza WGR zaleci³a dalsz¹ dyskusjê nad t¹
kwesti¹, lecz zasadnicz¹ pracê powierzy³a nastêpnej WGR (2006-2013), która
mog³aby dokumenty i sprawozdania obecnej WGR wykorzystaæ jako podstawê
do dyskusji.
3.2 Ma³¿eñstwa miêdzywyznaniowe
Temat ma³¿eñstw miêdzywyznaniowych wielokrotnie znajdowa³ siê w porz¹dku obrad w okresie sprawozdania mandatu przez WGR. Na ten temat WGR zorganizowa³a w dniach od 2 do 4 paŸdziernika 1989 roku konsultacjê w celu „dokonania oceny trudnoœci i szans ma³¿eñstw miêdzywyznaniowych”.
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W okresie obecnego mandatu WGR dyskusja na ten temat rozpoczê³a siê w
Antelias (Liban) w roku 2000 i od samego pocz¹tku WGR bra³a pod uwagê pracê, która by³a ju¿ wykonana. Potwierdzi³a, ¿e zawsze chodzi tu o wa¿n¹ i piln¹
sprawê dla Koœcio³ów, oraz uzna³a, ¿e wielu oczekuje, i¿ WGR wniesie wk³ad do
stanowiska Koœcio³ów w tej kwestii pastoralnej. Jako pos³uga, jak¹ WGR mo¿e
zaoferowaæ KRK i Koœcio³om cz³onkowskim ŒRK, które stale pracuj¹ nad kwestiami i problemami zwi¹zanymi z ma³¿eñstwami miêdzywyznaniowymi, zosta³y
zaproponowane nastêpuj¹ce kroki:
 identyfikacja dostêpnych materia³ów dotycz¹cych ma³¿eñstw miêdzywyznaniowych;
 przestudiowanie tych materia³ów w celu ustalenia, jakie czynniki s¹ specyficzne dla Koœcio³ów a jakie opieraj¹ siê raczej na przemyœleniach kulturowych;
 zidentyfikowanie inicjatyw, dla których realizacji rzecz¹ po¿yteczn¹ mog³oby byæ miêdzykoœcielne zaanga¿owanie.
WGR stwierdza z pewnym rozczarowaniem, ¿e z powodu pewnych ograniczeñ
czasowych i personalnych nie by³a w stanie wywi¹zaæ siê z zaleceñ sformu³owanych na pierwszym posiedzeniu plenarnym.
WGR zdaje sobie sprawê, ¿e kwestie teologiczne wi¹¿¹ce siê z ma³¿eñstwem
miêdzywyznaniowym s¹ nadzwyczaj z³o¿one. Poza trosk¹ pastoraln¹ istniej¹ daleko id¹ce implikacje eklezjologiczne dla Koœcio³ów, jak równie¿ wyzwania dla
ró¿nych pogl¹dów na temat sakramentalnoœci ma³¿eñstwa. Mimo ograniczeñ czasowych i materialnych WGR czu³a siê zobowi¹zana do zapoznania siê z aktualn¹
refleksj¹ w Koœcio³ach na ten temat, który dla wielu chrzeœcijan jest bolesny i
przyczyn¹ cierpienia. Uznaje szczególn¹ m¹droœæ i doœwiadczenie, jak¹ w tej
dziedzinie mo¿e zaoferowaæ Interchurch Families Association. Dlatego podczas
posiedzenia plenarnego w Dromantine w 2001 roku wys³uchano czterech wyk³adów na ten temat:
 implikacje ekumeniczne i eklezjologiczne ma³¿eñstw miêdzywyznaniowych – dr Ruth Reardon (Interchurch Family Association),
 propozycje w sprawie dalszych kroków – ks. kanonik Martin Reardon
(Interchurch Families Association),
 komentarz do Dyrektorium ekumenicznego – biskup Donal Murray,
 streszczenie porozumienia z 1996 roku pomiêdzy katolickimi i prawos³awnymi patriarchatami na Bliskim Wschodzie w sprawie ma³¿eñstw miêdzywyznaniowych – arcybiskup Paul Sayah.
Równie¿ trzecie posiedzenie plenarne w Stjärholm w 2002 roku zajê³o siê na
jednej sesji tematem ma³¿eñstw miêdzywyznaniowych. Przed³o¿ono trzy teksty, w
których dosz³y do g³osu trzy ró¿ne tradycje chrzeœcijañskie: biskup Marc Quellet
mówi³ o „Sakramencie ma³¿eñstwa wed³ug Katechizmu Koœcio³a katolickiego”, o.
prof. Viorel Ionita zaprezentowa³ perspektywê prawos³awn¹, a ks. David Gill
przedstawi³ stanowisko Koœcio³a wyros³ego z Reformacji. Dyskusja, jaka wywi¹za-
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³a siê potem, pokaza³a, ¿e istniej¹ mo¿liwoœci konwergencji w kwestiach ³aski i sakramentu, w jej wyniku WGR dosz³a do przekonania, ¿e temat ma³¿eñstwa miêdzywyznaniowego wi¹¿e siê w pewnym sensie z uznaniem wspólnego chrztu.
WGR podkreœli³a, ¿e mimo trudnych teologicznych problemów Koœcio³y
cz³onkowskie ŒRK i KRK musz¹ nadal pamiêtaæ o swoich obowi¹zkach pastoralnych wobec par ¿yj¹cych w ma³¿eñstwach miêdzywyznaniowych.

4. Obszary wspólnej troski w zakresie kwestii spo³ecznych
4.1 Kwestie spo³eczne w teorii i praktyce
Chocia¿ kwestie spo³eczne w teorii i praktyce znajdowa³y siê od pocz¹tku w
agendzie WGR, to jednak w okresie sprawowania mandatu utrudniona by³a odpowiednia wspó³praca w tej dziedzinie. Przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest ró¿ny charakter partnerów – jeden jest Koœcio³em, drugi rad¹ Koœcio³ów – a tak¿e odmienny sposób podejœcia do kwestii spo³ecznych. Dokument studyjny WGR „Dialog
ekumeniczny na temat kwestii moralnych. Potencjalne Ÿród³a wspólnego œwiadectwa lub podzia³u” jest w dalszym ci¹gu u¿ytecznym Ÿród³em przy zajmowaniu
siê tematyk¹ etyczno-moraln¹.
Jednak dziêki miejscom, w których spotyka³a siê WGR, by³a ona w stanie zaj¹æ
siê tematami zwi¹zanymi ze spraw¹ pokoju i pojednania. Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego w Antelias spotkania z przedstawicielami lokalnych Koœcio³ów w
Libanie po wojnie domowej dawa³y sposobnoœæ do przemyœleñ nie tylko w odniesieniu do istoty tamtejszych stosunków ekumenicznych, lecz tak¿e nad doœwiadczeniami
z doznanej przemocy i konfliktu oraz nad mo¿liwoœciami pojednania.
Podczas drugiego posiedzenia w Dromantine w Irlandii Pó³nocnej dyskutowano tak¿e nad tamtejszymi konfliktami. Dr David Stevens z Irlandzkiej Rady Koœcio³ów, ks. dr Alan Falconer i biskup Anthony Farquhar, katolicki biskup pomocniczy Down i Connor, przedstawili dokumenty. Przedstawiono zalecenia
Working Party on Sectarianism (Grupa robocza ds. sekt), zapoznano siê te¿ z projektem pojednania Irish School of Ecumenics (Wy¿sza Szko³a Studiów nad Ekumenizmem). Wizyta w Belfaœcie da³a sposobnoœæ do g³êbszego zrozumienia nie
tylko konfliktów, lecz tak¿e podejmowanych wysi³ków na rzecz pojednania.
Cz³onkowie mogli zapoznaæ siê na przyk³ad z próbami Koœcio³a anglikañskiego i
rzymskokatolickiego zmierzaj¹cymi do budowania mostów miêdzy dwiema skonfliktowanymi spo³ecznoœciami.
4.2 Dekada Przezwyciê¿ania Przemocy (2001-2010) [DOV]
Wspó³praca w ramach Dekady Przezwyciê¿ania Przemocy (DOV) rozpoczê³a
siê od kontaktów na temat broni ma³ego kalibru. W konsekwencji ŒRK poprosi³a
Papiesk¹ Radê ds. Sprawiedliwoœci i Pokoju (PCJP) o mianowanie wspó³pracow-
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nika dla grupy referencyjnej DOV. Dalsza okazja do wspó³pracy zespo³u DOV
ŒRK i wspó³pracowników PCJP powsta³a w ramach miêdzynarodowej koalicji
na rzecz „Miêdzynarodowej Dekady Kultury Pokoju i Braku Przemocy wobec
Dzieci Œwiata” ONZ, która ma swoj¹ siedzibê w Pary¿u (Francja). Koalicja powsta³a latem 2003 roku, cz³onkami miêdzynarodowego komitetu ze statusem obserwatora jest zarówno biuro koordynacyjne DOV jak i PCJP.
Biuro koordynacyjne DOV podaje na swojej stronie internetowej rzymskokatolickie organizacje, wydarzenia, Ÿród³a i historie, chce przez to zwróciæ uwagê
na fakt, ¿e DOV wykracza daleko poza formalne cz³onkostwo w ŒRK. Mówi siê
tam o inicjatywach diecezji, lokalnych wspólnot i przedsiêwziêciach miêdzykoœcielnych. W niektórych krajach utworzono w ramach DOV krajowe komisje
sprawiedliwoœci i pokoju. I tak na przyk³ad w Belgii materia³ pomocniczy DOV
„Dlaczego przemoc? Dlaczego nie pokój?” zosta³ przet³umaczony na jêzyk francuski przez grupê katolików.
Trzecie posiedzenie plenarne w Stjärnholm mog³o powo³aæ siê na bogate osi¹gniêcia zwi¹zane z trzema wydarzeniami. By³y to: „Dziesiêæ zobowi¹zañ na
rzecz pokoju” og³oszone podczas ekumenicznego i miêdzyreligijnego spotkania
przywódców religijnych w Asy¿u 24 stycznia 2002 roku, zorganizowanego na
zaproszenie papie¿a Jana Paw³a II; Deklaracja brukselska z 20 grudnia 2001 roku
wywodz¹ca siê ze spotkania zorganizowanego przez patriarchê ekumenicznego
Bart³omieja I; i deklaracja arcybiskupa Canterbury z³o¿ona w styczniu 2002 roku
w Aleksandrii (Egipt) w zwi¹zku z zorganizowanym tam spotkaniem miêdzyreligijnym. Grupa wykonawcza WGR zaproponowa³a podczas spotkania w marcu
2002 roku opatrzenie tych trzech deklaracji s³owami wprowadzenia i uznanie ich
za wk³ad do DOV.
Na tym samym posiedzeniu plenarnym prof. Peter Wallensteen z Uniwersytetu w Uppsali przedstawi³ referat na temat „Globalny pokój, globalny konflikt i
ludzka odpowiedzialnoœæ”. Dr Teresa Rossi przed³o¿y³a 90-stronicowe sprawozdanie z seminarium, które przeprowadzi³a w semestrze letnim 2003 roku na
Uniwersytecie Papieskim Œw. Tomasza z Akwinu w Rzymie; chodzi³o przy tym
o pierwsze seminarium w ramach d³ugofalowego programu, poœwiêconego tematyce DOV. Sprawozdanie zosta³o te¿ z³o¿one w PRJCh i przes³ane odpowiedniej jednostce w ŒRK.
Co siê tyczy wojny w Iraku, to w dniu, w którym rozpoczê³y siê bombardowania, ŒRK zorganizowa³a nabo¿eñstwo modlitewne w intencji pokoju. Z poparciem arcybiskupa Diarmuida Martina, ówczesnego sta³ego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie i wczeœniejszego cz³onka WGR, zaprosi³a
ona do uczestnictwa w nabo¿eñstwie przedstawicieli wspólnot religijnych w mieœcie i korpusu dyplomatycznego.
W ramach DOV istnieje du¿a przestrzeñ dla intensywniejszej wspó³pracy z
Watykanem i grupami katolickimi.
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4.3 Dalsze kontakty miêdzy KRK a ŒRK
4.3.1 UchodŸcy i migracja
Pomiêdzy Papiesk¹ Rad¹ ds. Duszpasterstwa Migrantów i Ludzi w Drodze a
wspó³pracownikami ŒRK pracuj¹cymi na podobnym obszarze rozwinê³y siê
serdeczne stosunki. Przedstawiciele ŒRK wziêli udzia³ w Pi¹tym Kongresie
Œwiatowym ds. Migrantów i UchodŸców, który w dniach od 17 do 22 listopada
2003 roku obradowa³ w Rzymie. W 2001 roku kardyna³ Stephen Fumio Hamao
i o. Michael Blum (przewodnicz¹cy i podsekretarz Papieskiej Rady) odwiedzili
Genewê, aby przedyskutowaæ mo¿liwoœci œciœlejszej wspó³pracy. O. Frans Thoolen z Papieskiej Rady uczestniczy³ w spotkaniu gremiów kierowniczych Wysokiego Komisarza do Spraw UchodŸców (UNHCR) ONZ i funkcjonowa³ przy
tym czêsto jako reprezentant Stolicy Apostolskiej. Mo¿liwoœæ zacieœnienia
wspó³pracy w ramach tego programu jest jednak ograniczona z powodu niedostatków personalnych.
Wspó³praca miêdzy organizacjami rzymskokatolickimi a ŒRK by³a szczególnie intensywna w zakresie uchodŸców. Po Zgromadzeniu Ogólnym w Harare by³a kontynuowana wspó³praca miêdzy ŒRK a Caritas International, Miêdzynarodow¹ Katolick¹ Komisj¹ ds. Migracji (ICMC) i S³u¿b¹ na rzecz
UchodŸców Jezuitów (JRS). Zarówno IMCS jak i JRS maj¹ przedstawicieli w
Genewie, a wspó³pracownicy ŒRK wspó³dzia³aj¹ z nimi œciœle w wielu inicjatywach orêdownictwa, zw³aszcza w sektorze pracy UNHCR. Wspó³praca ta
znajduje swój wyraz czêsto w wspieraniu sieci organizacji pozarz¹dowych
(NGO), zw³aszcza Miêdzynarodowej Rady Agencji Wolontariuszy. Poza tym
odbywaj¹ siê wzajemne konsultacje, wymiana informacji w ramach poszczególnych sieci i dyskusje na temat wspólnych priorytetów. ŒRK i Caritas International s¹ cz³onkami 9-osobowego komitetu sterowania akcj¹ humanitarn¹.
Sieci zwi¹zane z ŒRK i Caritasem maj¹ podobne cele i uzupe³niaj¹ siê w swojej œwiadomoœci znaczenia wspó³pracy z organizacjami lokalnymi i krajowymi. Caritas International utrzymuje te¿ bliskie stosunki z ACT (Koœcio³y pomagaj¹ wspólnie) i jest zapraszana do udzia³u w posiedzeniach dorocznych
komitetu pomocy w nag³ej potrzebie ACT.
4.3.2 Diakonia i rozwój
Arcybiskup Paul Josef Cordes, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady Cor Unum,
trudni¹cej siê prac¹ charytatywn¹, odwiedzi³ Genewê i ŒRK w 2002 roku. Prowadzi³ rozmowy z kierownictwem ŒRK i wspó³pracownikami pracuj¹cymi w dziedzinach, którymi interesuje siê Cor Unum. W konsekwencji tej wizyty dyrektor
Komisji Koœcio³ów do Spraw Miêdzynarodowych (CCIA) ŒRK przyczyni³ siê do
umocnienia stosunków przez wyg³oszenie jednego z g³ównych referatów na
Zgromadzeniu Ogólnym Cor Unum w 2003 roku.
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5. Wa¿ne tematy: dokumenty Dominus Iesus i Ecclesia de Eucharistia
Podczas obecnego mandatu WGR odby³y siê dyskusje miêdzy cz³onkami grupy z ŒRK a partnerami rzymskokatolickimi na temat dwóch dokumentów: instrukcji Dominus Iesus (opublikowanej w 2000 roku) i encykliki Ecclesia de Eucharistia. Oba dokumenty maj¹ wa¿ne implikacje ekumeniczne i dlatego trzeba
siê by³o nimi zaj¹æ. Z tego powodu, po ich opublikowaniu, WGR odgrywa³a
wa¿n¹ rolê jako forum, na którym mog³a siê odbyæ otwarta dyskusja nad tymi
dokumentami. Ten proces dialogu by³ po¿yteczny, gdy¿ przyczyni³ siê do wyjaœnienia pewnych nieporozumieñ odnoœnie do celu publikowania takich dokumentów przez KRK. Sam fakt, ¿e KRK jest otwarty na wys³uchiwanie reakcji
przedstawicieli ŒRK jest w sobie wa¿nym znakiem jego zobowi¹zania wobec dialogu ekumenicznego.
Podczas posiedzenia plenarnego w maju 2001 roku niektórzy cz³onkowie
WGR poinformowali, jakie otrzymali reakcje od Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK
na dokument Dominus Iesus. ŒRK wykorzysta³a tego ducha dialogu i otwartoœci
dla kontynuowania dyskusji o tym dokumencie z PRJCh.

V. Perspektywy na przysz³oœæ
(2006 – 2013)
Zrewidowanie mandatu
WGR zbli¿a siê do koñca obecnego okresu dzia³alnoœci, a jej cz³onkowie s¹
g³êboko przekonani, ¿e „nadal istnieje potrzeba funkcjonowania takiego gremium, które umo¿liwia KRK i ŒRK wspóln¹ ocenê rozwoju ruchu ekumenicznego”. WGR nieustannie dowodzi³a, ¿e jest ona koniecznym i u¿ytecznym instrumentem dla popierania wzrostu stosunków ekumenicznych i wspólnej odpowiedzi chrzeœcijañskiej na potrzeby ludzi naszej epoki. Ale cz³onkowie widz¹ tak¿e
powody, które przemawiaj¹ za tym, ¿eby zrewidowaæ pierwotny mandat z 1966
roku, zmodyfikowany w 1975 roku, i poœwiêciæ wiêcej uwagi sk³adowi i stylowi
pracy WGR.
Cz³onkowie s¹ zgodni co do tego, ¿e WGR jako forum konsultacyjne jest faktycznie w stanie inspirowaæ, prowadziæ i podtrzymywaæ dialog miêdzy KRK a
ŒRK poœwiêcony tematom, które s¹ wa¿ne dla ruchu ekumenicznego, oraz u³atwiaæ wspó³pracê miêdzy ró¿nymi organami i programami ŒRK i KRK. Ale jest
rzecz¹ oczywist¹, ¿e ¿yjemy w zmieniaj¹cym siê œwiecie, charakteryzuj¹cym siê
destabilizacyjnym wp³ywem globalizacji na ¿ycie i kulturê ludzi, ¿e ekumeniczne
otoczenie podlega szybkiej przemianie i ¿e Koœcio³y, same w sobie jak te¿ w swej
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s³u¿bie na rzecz rodziny ludzkiej, stoj¹ przed nowymi i trudnymi wyzwaniami,
które domagaj¹ siê jeszcze silniejszego zaanga¿owania w poszukiwanie widzialnej jednoœci i wspólnego œwiadectwa.
Cz³onkowie WGR nawi¹zali dobre wzajemne relacje w okresie swojego zaanga¿owania i wspólnej pracy. Osi¹gnêli poziom wzajemnego zrozumienia i zaufania, który umo¿liwi³ obiektywne i krytyczne zbadanie powierzonych im spraw.
Obecnie przedstawiaj¹ swoim organizacjom macierzystym dziedziny, które wymagaj¹ wspólnej troski i którymi musi zaj¹æ siê dalej nastêpna WGR. Wed³ug ich
odczucia WGR ma potencja³ dla osi¹gniêcia jeszcze lepszych rezultatów, s¹ te¿
przekonani, ¿e konsultacje pomiêdzy KRK i ŒRK na temat dalszej drogi WGR
winny podkreœliæ pierwotny cel grupy, który mianowicie polega na „poszukiwaniu i ustalaniu nowych mo¿liwoœci ekumenicznego rozwoju” i „proponowaniu
nowych kroków i programów” bêd¹cych wyzwaniem dla organizacji macierzystych (por. Wytyczne w sprawie przysz³oœci WGR, Breaking Barriers: Nairobi
1975, David M. Paton ed., 1975, ss. 276-278).

Rekomendacje Wspólnej Grupy Roboczej dla KRK i ŒRK
Nastêpuj¹ce dziedziny wspólnego zainteresowania wymagaj¹ szczególnej uwagi
albo dlatego, ¿e posiadaj¹ potencja³ dla umocnienia relacji miêdzy Koœcio³ami i
miêdzy chrzeœcijanami na wszystkich p³aszczyznach, albo dlatego, ¿e uchodz¹ za
sta³e Ÿród³o bólu lub powód skandalu miêdzy podzielonymi chrzeœcijanami.
1. Co siê tyczy pierwszej grupy spraw, to chcielibyœmy podkreœliæ, ¿e istnieje
wyraŸny konsens miêdzy wszystkimi cz³onkami WGR co do tego, i¿ nale¿y udzielaæ poparcia powrotowi do duchowych korzeni ekumenizmu. W pocz¹tkowym
okresie ruchu ekumenicznego decyduj¹ce znaczenie mia³ ekumenizm duchowy,
który by³ inspiracj¹ dla Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan, Komisji ds. Misji i Ewangelizacji oraz Komisji Wiary i Ustroju Koœcio³a. Podczas Zgromadzenia
Ogólnego PRJCh w listopadzie 2003 roku kardyna³ Kasper stwierdzi³:
„Mówi¹c o duchowoœci ekumenicznej nie u¿ywamy tego – niestety nadu¿ywanego – s³owa na okreœlenie duchowoœci, która jest niesprecyzowana, s³aba,
wybitnie sentymentalna, irracjonalna i subiektywna, duchowoœci, która nie
uwzglêdnia lub nawet ignoruje obiektywn¹ naukê Koœcio³a. Przeciwnie, mamy
na myœli nauki p³yn¹ce z Pisma œw., ¿ywej tradycji Koœcio³a i wyników dialogów ekumenicznych, które personalnie i totalnie zosta³y zasymilowane, wype³nione ¿yciem i bêd¹ce z nim w kontakcie. Czysty aktywizm ekumeniczny jest
skazany na wyczerpanie, czyste debaty wœród ekspertów, choæ mog¹ byæ wa¿ne, omijaj¹ „przeciêtnych” ludzi wierz¹cych i w najlepszym razie tylko powierzchownie dotykaj¹ ich serc i ich ¿ycia. Mo¿emy poszerzyæ ruch ekumeniczny jedynie przez pog³êbienie go”.
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Na Zgromadzeniu Generalnym Ogólnoafrykañskiej Konferencji Koœcio³ów w
Yaoundé (Kamerun) w listopadzie 2003 roku ks. dr Samuel Kobia, desygnowany
sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów oœwiadczy³:
„...Od chrztu po dzielenie siê posi³kami i przyjmowanie Ducha Œwiêtego
wspominanie cierpienia, œmierci i zmartwychwstania Chrystusa staje siê rzeczywistoœci¹, która antycypuje inn¹ rzeczywistoœæ. Przesz³oœæ w naszych umys³ach
jest wspomnieniem. Ludzie nie potrafi¹ niczego stworzyæ lub nawet tylko sobie
wyobraziæ, co jest ca³kiem nowe. Lecz w posi³ku eucharystycznym dzieje siê
zawsze coœ nowego. Chrystus, w którego cierpieniu nasze cierpienie ucieleœnia
siê jako wspólnota wiary, stwarza now¹ wspólnotê. Po w³¹czeniu do cia³a oczekuje siê od nas, ¿e bêdziemy ¿yæ duchem Chrystusa, aby przez to móc w pe³ni
funkcjonowaæ i zapewniaæ zdrowie ¿yciu cia³a. Bycie aktywnym w ciele Chrystusa prowadzi do nowej to¿samoœci grupowej i nowej wizji œwiata. Analogicznie
mo¿emy twierdziæ, ¿e ta eklezjologia jest czêœci¹ naszego ekumenizmu/naszego
ekumenicznego ducha...
Jest rzecz¹ niezwykle wa¿n¹, byœmy znowu przybli¿yli teologiê cz³owiekowi i
stworzyli nowe tematy duchowoœci, które wspó³graj¹ z naszym niepowtarzalnym
doœwiadczeniem i naszym miejscem w œwiecie. Musimy podkreœliæ na nowo niezbêdnoœæ duchowoœci jako podstawy pracy, któr¹ wykonujemy w œwiecie. W ten
sposób unikniemy popadniêcia w pu³apkê presti¿u powi¹zanego ze sprawowaniem w³adzy, nawet gdy ta w³adza wyrasta z moralnego imperatywu...
Jeœli mamy odwagê i wytrwa³oœæ naszych przodków, którzy jak ska³a sprzeciwiali siê uznaniu swojego statusu niewolnika, wówczas znajdziemy sposoby czynienia tak¿e w tych czasach tego, co oni czynili w swoim czasie i pewnego dnia
obudzi nas nadzieja na spe³nienie nowego snu”.
Tym, co jest nam potrzebne, jest odnowiona ekumeniczna duchowoœæ, która
opiera siê na bogactwie ka¿dej z naszych tradycji, duchowoœæ, której oœrodkiem
jest sta³e nawracanie siê do Chrystusa i która jest w stanie zintensyfikowaæ stosunki miêdzy ekumenicznymi partnerami na p³aszczyŸnie duchowej. Musimy
kierowaæ siê przekonaniem, ¿e tylko przez wzajemne wzbogacenie duchowe,
przez wspóln¹ modlitwê i inne formy wymiany doœwiadczeñ duchowych bêdziemy w stanie jako chrzeœcijanie uporaæ siê skutecznie z wa¿nymi problemami dotycz¹cymi relacji wzajemnych i z otaczaj¹cym nas œwiatem. Powrót do duchowych korzeni ekumenizmu musi byæ sam w sobie aspektem wszelkiej refleksji
na temat odnowy ruchu ekumenicznego.
2. Równie¿ jesteœmy zgodni co do tego, ¿e w dziedzinie edukacji ekumenicznej konieczne s¹ wiêksze wysi³ki. Obie organizacje macierzyste musz¹ troszczyæ
siê o ekumeniczn¹ formacjê chrzeœcijan i duchownych. Nowe pokolenie chrzeœcijan nie zdaje sobie niekiedy sprawy, jaka by³a sytuacja i jak bardzo zmieni³a siê
ona na przestrzeni dziesiêcioleci, jakie up³ynê³y od utworzenia ŒRK i Soboru
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Watykañskiego II. W tej dziedzinie wiele siê ju¿ robi, ale opowiadamy siê za
lepsz¹ koordynacj¹ tej edukacji przez skuteczniejsze dzielenie siê informacjami i
zasobami oraz przez stworzenie wiêkszych mo¿liwoœci uczestniczenia w ¿yciu
innych. W sposób szczególny rekomendujemy, ¿eby WGR uœwiadomi³a Koœcio³om, jak wa¿ne jest danie m³odym ludziom sposobnoœci zajmowania siê innymi
tradycjami ni¿ w³asna, zw³aszcza za poœrednictwem wspólnych programów w zakresie edukacji, misji i nabo¿eñstwa. Polecamy te¿ cenne studium poprzedniej
WGR na temat ekumenicznej formacji (por. „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”
1994 nr 2, s. 69-76 ).
3. Do dziedzin objêtych nasz¹ trosk¹, które maj¹ ju¿ powa¿ne konsekwencje
dla Koœcio³ów i stosunków ekumenicznych, nale¿¹ nieustanne, nieuniknione, potencjalnie gro¿¹ce roz³amem koœcielnym trudnoœci, z którymi spotykamy siê,
gdy sk³adamy wspólne œwiadectwo na obszarze osobistych i spo³ecznych kwestii
moralno-etycznych. W spo³eczeñstwie obserwujemy coraz wiêksze zamieszanie i
coraz wiêksz¹ niepewnoœæ, gdy trzeba odpowiedzieæ na pytanie, czym jest prawdziwe cz³owieczeñstwo. Tote¿ wszystkie Koœcio³y s¹ wezwane do dawania odpowiedzi na powa¿ne pytania spo³eczeñstwa dotycz¹ce wa¿nych tematów, jak
bioetyka, prawa cz³owieka, prawa obywatelskie i prawa religijne, pokój, sprawiedliwoœæ spo³eczna, gojenie wspomnieñ, ludzka seksualnoœæ i reprodukcja. Wierzymy, ¿e WGR w sposób pilny i we wspó³pracy z Wiar¹ i Ustrojem Koœcio³a
oraz w konsultacji z innymi gremiami poszuka dróg dalszego rozwoju ju¿ rozpoczêtych wspólnych badañ w zakresie filozoficznych i teologicznych podstaw antropologii chrzeœcijañskiej. WGR, której mandat obejmowa³ lata 1991 – 1998,
przedstawi³a wartoœciowy dokument zatytu³owany „Dialog ekumeniczny na temat kwestii moralnych. Potencjalne Ÿród³a wspólnego œwiadectwa lub podzia³u”.
Podczas swojego mandatu, obejmuj¹cego lata 1998-2005, WGR zajê³a siê intensywnie tym tematem (patrz Raport 5.1) i pilnie zaleca, aby to samo czyniæ w
okresie sprawowania nastêpnego mandatu.
4. Tak¿e inne nowe wyzwania, przed którymi staj¹ chrzeœcijanie, domagaj¹ siê
odpowiedzi. Dialog miêdzyreligijny sta³ siê niezbêdn¹ koniecznoœci¹ i chrzeœcijanie musz¹ siê tutaj wspólnie zaanga¿owaæ. Religijny pluralizm i wystêpuj¹ca w
niektórych miejscach coraz wiêksza nieobecnoœæ Boga w ¿yciu kulturalnym winny byæ dla chrzeœcijan wyzwaniem, aby byli „gotowi zawsze do obrony wobec
ka¿dego, kto od was ¿¹da s³owa o tej nadziei, która jest w was” (1 P 3,15), i by
¿yli wspólnie swoim powo³aniem misyjnym. Rozwój nowoczesnej technologii i
w³adza mediów w zakresie formowania opinii ludzkiej i postrzegania przez ludzi
rzeczywistoœci wzywaj¹ chrzeœcijan do odpowiedzialnej krytyki wobec narzucanego stylu relacji interpersonalnych, rodzinnych i spo³ecznych , jak i do skuteczniejszego wykorzystania pozytywnych mo¿liwoœci, jakie te instrumenty oferuj¹.
Dominacja niesprawiedliwoœci, ró¿nych form przemocy i lêków, które wzbudzi³
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miêdzynarodowy terroryzm, stoj¹ w jaskrawym przeciwieñstwie do poszanowania godnoœci ludzkiej, która stanowi j¹dro chrzeœcijañskiego orêdzia. To s¹ tematy, które mog¹ byæ owocnie zbadane przez nastêpn¹ WGR, jeœli bêdzie szukaæ
mo¿liwoœci poprawienia i zintensyfikowania wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami.
Dlatego zalecamy, ¿eby organizacje macierzyste podczas przygotowywania
nastêpnej WGR podkreœli³y te elementy pierwotnego mandatu, które dotychczas
nie znajdowa³y siê na pierwszym planie a mimo to ukazuj¹ szczególnie wyraŸnie,
co jest obecnie konieczne. WGR winna zidentyfikowaæ i zaproponowaæ nowe
formy wspó³pracy miêdzy ŒRK i KRK. Do cz³onków nale¿y zaapelowaæ, ¿eby
silniej skoncentrowali siê na interpretacji g³ównych nurtów idei ekumenicznej na
p³aszczyŸnie ogólnej i lokalnej, bez uruchomiania jednak procesów studyjnych,
które ju¿ realizuj¹ lub mog¹ zrealizowaæ inne gremia.
W odpowiedzi na zmieniaj¹ce siê wymogi ekumenicznego zadania WGR
mog³aby przeprowadziæ wiele obiecuj¹c¹ refleksjê nad mo¿liwoœci¹ œciœlejszego w³¹czenia jej pracy do kontekstu i praktyki ró¿nych sytuacji lokalnych na ca³ym œwiecie. Elastycznoœæ i zdolnoœæ dostosowania siê do zmiennych warunków pracy misyjnej, któr¹ Chrystus powierzy³ swoim uczniom
(por. Mt 28, 19), to istotne w³aœciwoœci ekumenicznej wspó³pracy, których
oczekuje siê tak¿e od WGR.
Zadaniem WGR jest faktycznie sprzyjanie nadejœciu czasu, w którym KRK i
Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK bêd¹ siê mog³y spotkaæ w prawdziwej koinonii i
z³o¿yæ wobec œwiata przekonuj¹ce œwiadectwo o sprawiaj¹cym przemianê orêdziu Ewangelii Jezusa Chrystusa. Powierzamy pracê ostatnich siedmiu lat trójjedynemu Bogu, modl¹c siê, ¿eby Duch Œwiêty, który „rozpocz¹³ w was dobre
dzie³o, doprowadzi³ je do koñca” (Flp 1, 6).

Cz³onkowie Wspólnej Grupy Roboczej
1999 – 2006
Przedstawiciele Koœcio³a Rzymskokatolickiego
Arcybiskup Mario CONTI, wspó³przewodnicz¹cy WGR, arcybiskup Glasgow,
Zjednoczone Królestwo
Arcybiskup Walter KASPER, od 1999 – 2001, sekretarz Papieskiej Rady ds.
Jednoœci Chrzeœcijan, Watykan
Arcybiskup Marc QUELLET, od 2001-2003, sekretarz Papieskiej Rady ds.
Jednoœci Chrzeœcijan, Watykan
Arcybiskup Brian FARRELL, od 2003, sekretarz Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan, Watykan
Arcybiskup Giampaolo CREPALDI, od 2001, Papieska Rada ds. Sprawiedliwoœci i Pokoju, Watykan
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Arcybiskup Michael FITZGERALD, od 1999-2002, Papieska Rada ds. Dialogu Miêdzyreligijnego, Watykan
Arcybiskup Diarmuid MARTIN, od 1999-2001, Papieska Rada ds. Sprawiedliwoœci i Pokoju, Watykan
Arcybiskup Donal B. MURRAY, Biskup Limerick, Irlandia
Arcybiskup Donald J. REECE, biskup St. John’s Basseterre, Antigua, Indie
Zachodnie
Arcybiskup Paul Nabil SAYAH, arcybiskup Hajfy i Ziemi Œwiêtej (obrz¹dek
maronicki), Jerozolima
Arcybiskup Buti J. TLHAGALE, OMI, arcybiskup diecezji Johannesburga,
Doornfontein, Afryka Po³udniowa
Arcybiskup Józef ¯YCIÑSKI, arcybiskup Lublina, Polska
O. dr Remi HOECKMANN, od 1999-2001, Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan, Watykan
Msgr. Felix A. MACHADO, od 2002, Papieska Rada ds. Dialogu Miêdzyreligijnego, Watykan
S. Joan McGUIRE, OP, referent ds. Ekumenizmu, archidiecezja Chicago, USA
S. Celine MONTEIRO, FMM, Franciscan Missionaries of Mary Generalete,
Rzym, W³ochy
S. Elisabeth MORAN, MSCC, Œwiatowa Rada Koœcio³ów, Misja i Ekumeniczna Formacja, Genewa, Szwajcaria
Msgr. John MUTISO-MBINDA, wspó³sekretarz, Papieska Rada ds. Jednoœci
Chrzeœcijan, Watykan
Msgr. John A. RADANO, Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan, Watykan
Dr Teresa Francesca ROSSI, Centro Pro Unione, Rzym, W³ochy
S. Theresa SEOW, F.d.C.C., St. Antony’s Canossian Convent, Singapur
Pani Denise SULLIVAN, od 1999-2001 (zmar³a), Komitet Biskupów Katolickich ds. Stosunków Ekumenicznych i Miêdzyreligijnych, Mawson ACT 2607,
Australia
O. Juan USMA GÓMEZ, od 2001, Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan
O. Thomas MICHEL, SJ, doradca od 2001, sekretarz ds. dialogu miêdzyreligijnego, Jesuit Curia, Rzym, W³ochy
Sztab administracyjny
Dr Paola FABRIZI, Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan, Watykan
Przedstawiciele Œwiatowej Rady Koœcio³ów
Biskup dr Jonas JONSON, Koœció³ Szwecji (luterañski), wspó³przewodnicz¹cy WGR, biskup Strängnäs, Szwecja
Profesor dr Oscar CORVÁLAN-VÁSQUEZ, Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy Chile,
Talca, Chile
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Biskup H. Mvume DANDALA, Koœció³ Metodystyczny Afryki Po³udniowej,
sekretarz generalny Ogólnoafrykañskiej Konferencji Koœcio³ów, Nairobi, Kenia
Metropolita Philipos Mar EUSEBIUS, Prawos³awny Koœció³ Syryjsko-Malankarski, St. Basil Aramana, Kerala, Indie
Metropolita Sassimy prof. dr GENNADIOS, Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola, Stambu³, Turcja
Ks. David GILL, Koœció³ Unijny Australii, Kowloon, Hongkong SAR, Chiny
Biskup David HAMID, Anglikañska Rada Konsultacyjna, biskup sufragan w
Europie, Westminster, Londyn, Zjednoczone Królestwo
O. prof. Viorel IONITA, Rumuñski Koœció³ Prawos³awny, sekretarz ds. studiów, Konferencja Koœcio³ów Europejskich, Genewa, Szwajcaria
Dr Musimbi KANYORO (luteranka), sekretarz generalny Œwiatowej Organizacji Chrzeœcijañskich Zwi¹zków M³odych Kobiet, Genewa, Szwajcaria
Pani Ülle KEEL, Estoñski Koœció³ Ewangelicko-Luterañski, Tallin, Estonia
Ks. dr Diane C. KESSLER, Zjednoczony Koœció³ Chrystusa, USA, dyrektor
wykonawczy, Rada Koœcio³ów w Massachusetts, Boston, USA
Profesor Nicholas LOSSKY, Rosyjski Koœció³ Prawos³awny, Pary¿, Francja
Ks. Valamotu PALU, Wolny Koœció³ Wesleyañski na wyspie Tonga, sekretarz
generalny Konferencji Koœcio³ów rejonu Pacyfiku, Suva, Fid¿i
Ks. dr Alan FALCONER, dyrektor Sekretariatu Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a (do 2004), Œwiatowa Rada Koœcio³ów, Genewa, Szwajcaria
Georges LEMOPOULOS, zastêpca sekretarza generalnego Œwiatowej Rady
Koœcio³ów, Genewa, Szwajcaria
Teny PIRRI-SIMONIAN, wspó³sekretarz, Stosunki Koœcielne i Ekumeniczne,
Œwiatowa Rada Koœcio³ów, Genewa, Szwajcaria
Sztab administracyjny
Luzia WEHRLE, asystent administracyjny, Stosunki Koœcielne i Ekumeniczne, Œwiatowa Rada Koœcio³ów, Genewa, Szwajcaria
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ANEKS A

MANDATY WSPÓLNEJ GRUPY ROBOCZEJ:
1966, 1975 i 1999-2005
I. Mandat 1966
(z Siódmego Raportu Wspólnej Grupy Roboczej, 1998)

Funkcje WGR – zgodnie z jej pierwotnym mandatem z 1965 r., zmodyfikowanym w 1975 r. podczas zgromadzenia ŒRK – s¹ nastêpuj¹ce:
1. WGR jest forum konsultacyjnym. Nie ma w³adzy sama z siebie, lecz sk³ada
sprawozdania swoim instytucjom macierzystym – Zgromadzeniu Ogólnemu i
Komitetowi Naczelnemu ŒRK oraz PRJCh – które aprobuj¹ jej kierunki dzia³ania
i programy.
Podejmuje ona duchowe i pastoralne zadania w duchu modlitewnego przekonania,
¿e Bóg poprzez Chrystusa w Duchu Œwiêtym kieruje jednym ruchem ekumenicznym.
Grupa pragnie rozpoznaæ wolê Boga we wspó³czesnej sytuacji oraz pobudzaæ poszukiwanie widzialnej jednoœci i sk³adanie wspólnego œwiadectwa, zw³aszcza poprzez
wspó³pracê na œwiatowym, regionalnym, krajowym i lokalnym poziomie pomiêdzy
KRK, ŒRK i Koœcio³ami cz³onkowskimi ŒRK. Oznacza to szczególne wspieranie i
pobudzanie wszystkiego, co przyczynia siê do postêpu w ekumenizmie.
WGR inicjuje, ocenia i podtrzymuje formy wspó³pracy pomiêdzy ŒRK a
KRK, zw³aszcza pomiêdzy ró¿nymi organami i programami ŒRK i KRK. Pod
wzglêdem stylów i form wspó³pracy charakteryzuje siê elastycznoœci¹, w miarê
jak rozpoznaje podobieñstwa i ró¿nice, które sprzyjaj¹ lub utrudniaj¹ relacje pomiêdzy ŒRK a KRK. Koncentruj¹c siê na ad hoc podejmowanych inicjatywach,
powo³uje nowe struktury w stopniu minimalnym; proponuj¹c nowe kroki i programy, rozwa¿nie ustala priorytety i u¿ywa swoich ograniczonych zasobów osobowych, czasowych i finansowych.
2. Obecnie WGR ma 17 cz³onków oraz dwóch wspó³przewodnicz¹cych. Sekretarzami s¹: pracownik PRJCh oraz zastêpca sekretarza generalnego ŒRK od-

159

WSPÓLNA GRUPA ROBOCZA ŒRK I KOŒCIO£A RZYMSKOKATOLICKIEGO

powiedzialny za relacje z Koœcio³ami niecz³onkowskimi. Wiêkszoœæ cz³onków
WGR jest zaanga¿owana w pastoralne i ekumeniczne pos³ugiwania w ró¿nych
regionach œwiata. Niektórzy s¹ zatrudnieni w dykasteriach Kurii Rzymskiej i w
zespo³ach ŒRK. WGR doprasza równie¿ konsultantów do zadañ szczegó³owych.
Wspó³-przewodnicz¹cy, wspó³-sekretarze oraz cztery inne osoby tworz¹ w³adzê
wykonawcz¹ WGR, która koordynuje jej pracê pomiêdzy sesjami plenarnymi
oraz przygotowuje na tê sesjê program i materia³y.

II. Mandat 1975
(Czwarty Oficjalny Raport Wspólnej Grupy Roboczej, 1975):

Dalsze istnienie Wspólnej Grupy Roboczej
Istnienie forum, na którym Koœció³ Rzymskokatolicki i Œwiatowa Rada Koœcio³ów mog¹ wspólnie oceniæ rozwój ruchu ekumenicznego, jest rzecz¹ konieczn¹. Dlatego powinno siê równie¿ wyznaczyæ z obydwu stron jak¹œ grupê
mieszan¹, w sk³ad której wchodzi³aby pewna iloœæ reprezentatywnych i sta³ych
cz³onków. Grupa ta by³aby narzêdziem Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów pozostaj¹cym w œcis³ym z nimi kontakcie i przed nimi odpowiedzialnym.
Funkcje Wspólnej Grupy Roboczej
Wspólna Grupa Robocza bêdzie zmierza³a w pierwszym rzêdzie do wykrycia i
oceny nowych mo¿liwoœci, które otwieraj¹ siê dla postêpu ekumenicznego. Jej
zadaniem bêdzie pobudzanie do dyskusji dotycz¹cej ruchu ekumenicznego,
przedk³adaj¹c w tym celu swym nadrzêdnym organizmom propozycje nowych
przedsiêwziêæ i nowych programów.
Cz³onkowie Grupy bêd¹ siê starali objaœniæ najwa¿niejsze nurty refleksji i
dzia³alnoœci ekumenicznej w Koœciele Rzymskokatolickim i w Koœcio³ach cz³onkowskich Œwiatowej Rady Koœcio³ów. U³atwi ona wymianê informacji co do postêpu ruchu ekumenicznego, zw³aszcza na p³aszczyŸnie lokalnej.
Przedstawiciele Wspólnej Grupy Roboczej bêd¹ siê starali ustaliæ wiêzy
wspó³pracy miêdzy ró¿nymi organami i programami Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W zgodnoœci z zasadami i metodami swych
nadrzêdnych organizmów, bêd¹ oni popieraæ autentyczny rozwój ka¿dej formy
wspó³pracy ekumenicznej, korzystaj¹c z doœwiadczeñ uzyskanych na p³aszczyŸnie lokalnej. Tak jak w przesz³oœci, Grupa bêdzie mia³a charakter doradczy i nie
bêdzie organem wykonawczym. W szczególnym wypadku mo¿e byæ upowa¿niona, przez swe nadrzêdne organizmy, do rozwijania i realizowania przed³o¿onych
przez siebie programów.
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Paralelnie do swej dzia³alnoœci zmierzaj¹cej do rozpoczêcia i o¿ywienia dyskusji na temat rozwijania ruchu ekumenicznego w Koœciele Rzymskokatolickim i
Koœcio³ach cz³onkowskich Œwiatowej Rady Koœcio³ów, cz³onkowie Grupy bêd¹
szukaæ najlepszych œrodków do zakomunikowania swoich konkluzji i zaleceñ.
Istotny aspekt zadania Grupy stanowi przekazywanie swoich konkluzji nadrzêdnym organizmom.
Poszerzone relacje
Wspólna Grupa Robocza bêdzie w kontakcie z du¿¹ liczb¹ organizacji i wykonawców ró¿nych programów ekumenicznych, szczególnie na p³aszczyŸnie lokalnej. Mo¿e siê ona zwróciæ z proœb¹ o pomoc do ró¿nych instancji swoich naczelnych organizmów, skoro jakaœ szczególna forma poparcia bêdzie potrzebna w
niektórych wypadkach, w ramach procesu wspó³pracy. Grupa bêdzie mog³a równie¿ zabiegaæ o informacje i rady u osób i organizacji, posiadaj¹cych wyj¹tkowe
doœwiadczenie czy znajomoœæ spraw ekumenicznych.
Elastyczny styl pracy
W miarê jak Wspólna Grupa Robocza stara siê odpowiedzieæ na potrzeby
Koœcio³ów, jej styl wspó³pracy powinien stawaæ siê bardziej elastyczny, odpowiadaj¹cy ró¿nym zmieniaj¹cym siê potrzebom. Grupa bêdzie siê stara³a
zmniejszyæ do minimum tworzenie nowych struktur, przedk³adaj¹c nad to inicjatywy ad hoc wyznaczone przez konkretne przemiany zachodz¹ce w ruchu
ekumenicznym. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e nieraz pewne projekty bêd¹ wymagaæ
utworzenia jakiejœ struktury, czego mo¿na bêdzie dokonaæ dopiero po upowa¿nieniu przez w³adze.
Elastycznoœæ stylu nie oznacza bezplanowej dzia³alnoœci ani braku odpowiedzialnoœci, raczej implikuje chêæ skierowania natê¿onej uwagi ku okreœleniu priorytetów i wykorzystaniu zasobów.
Propozycje struktur
Na podstawie tych ogólnych rozwa¿añ przedstawiamy nastêpuj¹ce propozycje:
1. Wspólna Grupa Robocza sk³ada siê z oko³o 16 cz³onków; niektórzy z nich
s¹ wybrani spoœród cz³onków sztabu Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Sekretariatu
d/s Jednoœci Chrzeœcijan (i innych organizmów Kurii Rzymskiej).
2. Wspólna Grupa Robocza zbiera siê normalnie raz na rok. Oprócz tego posiedzenia poszerzone zwo³ywane w celu rozwa¿enia specyficznych tematów
mog¹ odbywaæ siê okazyjnie w innych terminach. Tego rodzaju posiedzenia
mog¹ siê zbiegaæ z jakimœ wa¿nym wydarzeniem regionalnym, je¿eli uzna siê to
za po¿¹dane.
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3. Niewielki Komitet Wykonawczy, z³o¿ony z szeœciu cz³onków, jest odpowiedzialny za przebieg prac w czasie miêdzy posiedzeniami i za przygotowanie
posiedzeñ Wspólnej Grupy Roboczej.

III. Mandat 1999-2005
(z Siódmego Oficjalnego Raportu Wspólnej Grupy Roboczej, 1998)

WGR poleca nastêpuj¹ce szczegó³owe kwestie na nastêpny okres pracy:
Kwestie dotycz¹ce koinonii
Eklezjalne konsekwencje wspólnego chrztu. Implikacje uznania wspólnego
chrztu chrzeœcijan dla wspólnoty eklezjalnej i praktyki liturgicznej.
Ekumeniczna rola chrzeœcijañskich ma³¿eñstw mieszanych. Eklezjalne implikacje sakramentu ma³¿eñstwa pomiêdzy chrzeœcijanami ró¿nych Koœcio³ów i
jaki to ma wp³yw na ich ¿ycie rodzinne.
Lokalne, krajowe i regionalne rady Koœcio³ów, których Koœció³ Rzymskokatolicki jest pe³nym cz³onkiem. Praktyczne i eklezjologiczne implikacje cz³onkostwa
w radach Koœcio³ów, a tak¿e ich instrumentalna rola we wzroœcie koinonii.
Koœció³ i prawo koœcielne. Wp³yw ekumenicznych uzgodnieñ i dialogów na
obecne prawodawstwo koœcielne i na relacje pomiêdzy eklezjologi¹ a prawem
kanonicznym/koœcielnym.
Wspólne sprawy, które dotycz¹ ŒRK i KRK
Stanowisko konserwatywnych cz³onków Koœcio³ów ewangelikalnych i pentekostalnych wobec ruchu ekumenicznego oraz jego obecnych struktur. Rozpoczêcie
dialogu.
Chrzeœcijañscy fundamentaliœci: wyzwaniem ekumenicznym? Wp³yw ró¿nego
rodzaju fundamentalizmów na ekumeniczne zaanga¿owanie Koœcio³ów oraz na
dialog dotycz¹cy wa¿niejszych kwestii poruszanych przez chrzeœcijañskich fundamentalistów.
Miejsce kobiet w Koœciele. Dalsze uznanie i w³¹czenie darów kobiet w ¿ycie
Koœcio³a i spo³eczeñstwa, a tak¿e ocena osi¹gniêæ i odkryæ Ekumenicznej Dekady Koœcio³ów w Solidarnoœci z Kobietami i ich znaczenie w ¿yciu, strukturach i
œwiadectwie Koœcio³ów.
Ekumeniczna edukacja. Prowadzenie odpowiedniej edukacji ekumenicznej dla
wiernych, studentów i duchownych na temat podstaw chrzeœcijañskiego ¿ycia,
aby ukazaæ jednoœæ Koœcio³a w spo³eczeñstwie pluralistycznym.
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ANEKS B

HISTORIA WSPÓLNEJ GRUPY ROBOCZEJ
KOŒCIO£A RZYMSKOKATOLICKIEGO
I ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW
(Z Siódmego Oficjalnego Raportu Wspólnej Grupy Roboczej, 1998)

Pierwszym widzialnym wyrazem wspó³pracy pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim (KRK) a Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów (ŒRK) by³a wymiana oficjalnie wydelegowanych obserwatorów. W 1961 r. watykañski Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan (SJCh), powo³any przez papie¿a Jana XXIII w czerwcu 1960 r., wydelegowa³
piêciu obserwatorów na Trzecie Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów w
New Delhi. Nastêpnie ŒRK wys³a³a dwóch obserwatorów, dra Nikosa Nissiotisa i dra
Lukasa Vischera, na cztery jesienne sesje Soboru Watykañskiego II (1962—65).
W czasie trwania Soboru Watykañskiego II, Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan poleci³ wyk³adowcy Nowego Testamentu, o. Raymondowi Brownowi, wyg³osiæ odczyt na temat jednoœci Koœcio³a podczas Œwiatowej Konferencji do
Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a w Montrealu w 1963 r. W tym samym roku
dwóch obserwatorów, mianowanych przez Sekretariat, o. Jorge Mejia i Thomas
Stransky, uczestniczy³o w pierwszej Œwiatowej Konferencji Wydzia³u ŒRK ds.
Misji i Ewangelizacji w Mexico City. W 1965 r. Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan, wspólnie z Komisj¹ ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji oraz Komisj¹ ds.
Koœcio³a i Spo³eczeñstwa ŒRK, organizowa³ spotkania w celu przedyskutowania
dokumentów roboczych Soboru Watykañskiego II na temat dzia³alnoœci misyjnej
Koœcio³a i Koœcio³a we wspó³czesnym œwiecie.
W listopadzie 1964 r. 2200 biskupów wraz z papie¿em Paw³em VI promulgowa³o Dekret o ekumenizmie Soboru Watykañskiego II. By³a to oficjalna karta
rzymskokatolickiego, aktywnego udzia³u w jednym ruchu ekumenicznym, który
powsta³ dziêki wsparciu ³aski Ducha Œwiêtego dla odnowienia jednoœci wszystkich
chrzeœcijan, którzy wzywaj¹ imienia Boga w Trójcy i Jezusa wyznaj¹ jako Pana i
Zbawiciela. Ostatnie sformu³owanie jest aluzj¹ do bazy dogmatycznej ŒRK.
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Uprzedzaj¹c og³oszenie tego Dekretu przedstawiciele SJCh i ŒRK w kwietniu
1964 r. rozpoczêli debaty nad przysz³¹ wspó³prac¹ Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Zaproponowali utworzenie Wspólnej Grupy
Roboczej (WGR) z mandatem – eksperymentalnie – na piêæ lat. W styczniu 1965
r. Komitet Naczelny ŒRK, obraduj¹cy w Enugu (Nigeria), przyj¹³ tê propozycjê.
Podobnie uczyni³y w³adze Koœcio³a Rzymskokatolickiego w lutym tego samego
roku, poprzez przewodnicz¹cego SJCh, kard. Augustyna Beê, w czasie jego wizyty w ŒRK w Genewie.
Wci¹¿ aktualne s¹ g³ówne punkty pierwszego mandatu WGR:
1. WGR nie ma w³adzy sama z siebie, lecz jest forum konsultacyjnym. Grupa inicjuje, ocenia i podtrzymuje wspó³pracê pomiêdzy ŒRK a KRK oraz sk³ada
sprawozdania kompetentnym w³adzom: Zgromadzeniu Ogólnemu i Komitetowi
Naczelnemu ŒRK oraz Papieskiej Radzie ds. Jednoœci Chrzeœcijan (wczeœniej
do 1988 r. Sekretariatowi ds. Jednoœci Chrzeœcijan). W³adze macierzyste mog¹
upowa¿niæ WGR do prowadzenia i zarz¹dzania zaproponowanymi przez ni¹
programami.
2. WGR d¹¿y do zachowania elastycznych form wspó³pracy. Ogranicza powstawanie nowych struktur do minimum a koncentruje siê na zaproponowanych
ad hoc inicjatywach dotycz¹cych nowych kroków i programów, a tak¿e rozwa¿nie wyznacza priorytety i u¿ywa swoich ograniczonych zasobów osobowych i finansowych.
3.WGR nie ogranicza swojego dzia³ania do administracyjnych aspektów
wspó³pracy. Stara siê tak¿e odkryæ wolê Boga we wspó³czesnej sytuacji ekumenicznej oraz zaproponowaæ swoj¹ w³asn¹ refleksjê w dokumentach studyjnych.
WGR, z oœmioma cz³onkami ŒRK i szeœcioma KRK, odby³a swoje pierwsze
spotkanie w maju 1965 r. w Instytucie Ekumenicznym w Bossey, w pobli¿u Genewy. Wspó³przewodnicz¹cymi byli: sekretarz generalny ŒRK, dr W.A. Visser ‘t
Hooft oraz sekretarz SJCh bp Johannes Willebrands. Do 1967 r. WGR opublikowa³a swoje pierwsze dwa oficjalne raporty (luty 1966 i sierpieñ 1967).
Wspomniane dwa pierwsze raporty zawiera³y propozycje szeroko zakrojonej
wspó³pracy w studiach i dzia³aniach pomiêdzy KRK i ŒRK, które mog³yby s³u¿yæ ruchowi ekumenicznemu: natura ekumenizmu i metody dialogu ekumenicznego; wspólna modlitwa podczas spotkañ ekumenicznych; wspólne przygotowanie materia³ów na coroczny Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan;
wspólna data Wielkanocy; dialog dwustronny Koœcio³a Rzymskokatolickiego z
innymi Koœcio³ami; wspó³praca w dzia³aniach misyjnych w kontekœcie wolnoœci religijnej, œwiadectwa i prozelityzmu; miejsce Koœcio³a w spo³eczeñstwie;
chrzeœcijañska odpowiedzialnoœæ w kwestiach miêdzynarodowych, zw³aszcza w
popieraniu pokoju i sprawiedliwoœci pomiêdzy ludŸmi i narodami; wspó³praca
w udzielaniu pomocy socjalnej, pomocy w nag³ych wypadkach oraz wspó³praca
medyczna; wspó³dzia³anie mê¿czyzn i kobiet w Koœciele, rodzinie i spo-
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³eczeñstwie; nauczanie œwieckich i duchownych; ma³¿eñstwa mieszane pomiêdzy chrzeœcijanami.
Podczas Czwartego Zgromadzenia Ogólnego ŒRK (Uppsala 1968) dwóch katolików przemawia³o podczas sesji plenarnych. Jezuita Roberto Tucci mówi³ o
programie WGR w œwietle rzymskokatolickiego rozumienia swojego miejsca we
wspó³czesnym œwiecie, jak zosta³o ono wyra¿one w szesnastu dokumentach Soboru Watykañskiego II oraz w œwietle wydarzeñ, jakie mia³y miejsce w ŒRK i jej
Koœcio³ach cz³onkowskich od Pierwszego Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie w 1948 r. Natomiast lady Ward Jackson nawo³ywa³a do wspólnego œwiadectwa wszystkich Koœcio³ów jako odpowiedzi na kryzysy: g³odu na ca³ym œwiecie,
rozwoju, sprawiedliwoœci i pokoju.
Zgromadzenie Ogólne w Uppsali oraz SJCh zatwierdzi³y pracê WGR oraz jej
propozycje przysz³ej wspó³pracy pomiêdzy KRK i ŒRK, a tak¿e zaaprobowa³y
przyjêcie dwunastu katolików na pe³nych cz³onków Komisji „Wiara i Ustrój”.
Zgromadzenie w Uppsali postawi³o po raz pierwszy pytanie o ewentualne
cz³onkostwo Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów.
Rok po Zgromadzeniu w Uppsali, sekretarz generalny ŒRK, dr Eugene Carson
Blake, zaprosi³ papie¿a Paw³a VI do z³o¿enia wizyty w siedzibie ŒRK w Genewie. 10 czerwca 1969 r. papie¿ odwiedzi³ ŒRK. W kaplicy przed wspólnym nabo¿eñstwem ekumenicznym wyrazi³ on bez wahania swoje g³êbokie uznanie dla
wk³adu WGR w rozwój relacji pomiêdzy Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów a Koœcio³em
katolickim, dwoma cia³ami tak ró¿nymi co do natury, a których wspó³praca okazuje siê byæ owocna. Papie¿ stwierdzi³, ¿e kwestia cz³onkostwa Koœcio³a Rzymskokatolickiego w ŒRK jest wci¹¿ hipotez¹. Poci¹ga ono za sob¹ wa¿ne teologiczne i pastoralne implikacje. Dlatego wymaga g³êbokich studiów.
W czasie trwania drugiego piêcioletniego mandatu WGR podjê³a studia nad
kwesti¹ cz³onkostwa. Sta³o siê oczywiste, pomimo wspólnego zaanga¿owania w
sk³adanie wspólnego œwiadectwa w jednym ruchu ekumenicznym, ¿e istniej¹ca
dysproporcja pomiêdzy dwiema instytucjami wp³ywa na rozleg³oœæ, styl i treœæ
wspó³pracy.
ŒRK jest wspólnot¹ niezale¿nych Koœcio³ów; wiêkszoœæ z nich ma struktury
krajowe, a ich cz³onkowie nie ponosz¹ bezpoœredniej prawnej odpowiedzialnoœci
za podejmowane przez ŒRK studia, dzia³ania i postanowienia. Koœció³ Rzymskokatolicki jest jednym Koœcio³em z powszechn¹ misj¹ oraz struktur¹ nauczania i
sprawowania w³adzy, co jest istotnym elementem jego to¿samoœci. Koœció³
Rzymskokatolicki rozumie siebie jako rodzinê Koœcio³ów lokalnych pozostaj¹cych w ³¹cznoœci z biskupem Rzymu i pod jego zwierzchnictwem; jego struktury
podejmowania decyzji na poziomie œwiatowym i krajowym (poprzez konferencje
episkopatu) ró¿ni¹ siê od struktur Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK. Co wiêcej, reprezentacja Koœcio³ów cz³onkowskich we w³adzach ŒRK musi uwzglêdniaæ ich
wielkoœæ. Jest prawie dwa razy wiêcej wiernych Koœcio³a Rzymskokatolickiego
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ni¿ wiernych wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK razem wziêtych. Konsekwencj¹ osi¹gniêcia zrównowa¿onej reprezentacji by³by wielki Koœció³ Rzymskokatolicki z jednej strony oraz radykalna zmiana struktur ŒRK — z drugiej.
Chocia¿ nie by³y to przeszkody nie do pokonania, to jednak tutaj kry³y siê najwa¿niejsze powody, dlaczego Koœció³ Rzymskokatolicki, w swojej ocenie studium WGR na temat stron dodatnich i ujemnych cz³onkostwa, zdecydowa³ w
1972 r. nie prosiæ o cz³onkostwo w ŒRK w najbli¿szej przysz³oœci. Jednak w tej
wywa¿onej odpowiedzi by³o równie¿ przekonanie, ¿e poprzez WGR wspó³praca
pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów musi nie
tylko byæ kontynuowana lecz równie¿ pog³êbiona. W zwi¹zku z tym czas i energia
WGR przesunê³a siê z kwestii cz³onkostwa na udoskonalenie wspó³pracy.
Jak stwierdzono w Trzecim Raporcie WGR (1970), wspó³praca na p³aszczyŸnie WGR jest jedynie ma³¹ czêœci¹ ca³ej przestrzeni ekumenicznej wspó³pracy i
nie mo¿na jej oddzielaæ od ruchu ekumenicznego jako ca³oœci. Od Soboru Watykañskiego II katolicy i wierni Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK podjêli wiele
wspólnych dzia³añ na p³aszczyŸnie parafialnej, lokalnej i krajowej. Odnotowywano równie¿ fakty pe³nego cz³onkostwa Koœcio³a katolickiego w Krajowych
Radach Koœcio³ów. Wszystko to zosta³o udokumentowane w publikacji wydanej
w 1975 r. przez SJCh pt. „Wspó³praca ekumeniczna na poziomie regionalnym,
krajowym i lokalnym”.
Chocia¿ obecnoœæ katolików w Komisji „Wiara i Ustrój” oznacza³a, ¿e WGR
mog³a przekazaæ tej Komisji pewne wa¿ne teologiczne i liturgiczne zagadnienia,
to jednak prowadzi³a ona dalej swoje w³asne studia, np. na temat „Wspólnego
œwiadectwa, wolnoœci religijnej i prozelityzmu” (1970). Kontakty pracowników
ŒRK z watykañsk¹ Kongregacj¹ ds. Ewangelizacji Narodów doprowadzi³y do
mianowania konsultantów z SEDOS, roboczej wspólnoty katolickich misyjnych
zgromadzeñ zakonnych, mêskich i ¿eñskich, do pracy w Komisji ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji ŒRK.
Tematem rzymskokatolickiego Synodu Biskupów z paŸdziernika 1974 r. by³a
„Ewangelizacja we wspó³czesnym œwiecie”. Rok wczeœniej szkic dokumentu przygotowawczego na synod zosta³ wys³any nie tylko do konferencji episkopatów, lecz
równie¿ do ŒRK z proœb¹ o komentarze i sugestie. Na synod zosta³ zaproszony sekretarz generalny ŒRK, dr Philip Potter z proœb¹ o wyg³oszenie przemówienia na
jednej z sesji. Stwierdzi³ on w swojej wypowiedzi, ¿e problemy i wyzwania stoj¹ce
przed ewangelizacj¹, a które porusza program synodu, s¹ takie same, jak w programie ŒRK pt. „Ewangelizacja jako istotne przedsiêwziêcie ekumeniczne”.
Eksperci mianowani przez watykañski Sekretariat dla Niechrzeœcijan (od 1983
r. Papieska Rada ds. Dialogu Miêdzyreligijnego) uczestniczyli w konsultacji ŒRK
z naukowcami buddystami, chrzeœcijanami, hinduistami i muzu³manami (Liban
1970) oraz z innymi chrzeœcijanami na temat teologicznych implikacji dialogu
pomiêdzy wyznawcami ró¿nych religii (Zurych 1970).
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WGR wspiera³a ró¿ne formy wspó³pracy pomiêdzy Chrzeœcijañsk¹ Komisj¹
Medyczn¹ (ŒRK), Rad¹ Œwieckich (KRK) a miêdzynarodowymi grupami
kobiecymi.
W 1968 r. ŒRK oraz nowa Papieska Komisja ds. Sprawiedliwoœci i Pokoju
(1967) wspólnie organizowa³y wielk¹ miêdzydyscyplinarn¹ konferencjê na temat
rozwoju (Bejrut). Zgromadzi³a ona teologów i zwierzchników Koœcio³ów z krajów „rozwiniêtych i rozwijaj¹cych siê”, przedstawicieli miêdzynarodowych organizacji œwieckich oraz znanych ekspertów w kwestiach polityki i ekonomii. Konferencja sta³a siê bodŸcem dla propozycji WGR powo³ania Wspólnego Komitetu
ds. Spo³eczeñstwa, Rozwoju i Pokoju (SODEPAX). Zlokalizowany w Genewie,
wyposa¿ony w du¿e, niezale¿ne fundusze, SODEPAX odpowiedzia³ wkrótce na
ró¿norodne lokalne i krajowe inicjatywy, pomagaj¹c utworzyæ tam grupy SODEPAX oraz przekazuj¹c efekty swoich w³asnych praktycznych i teologicznych studiów na temat komunikacji spo³ecznej, edukacji na rzecz rozwoju, mobilizacji na
rzecz pokoju i pracy z wyznawcami innych religii.
WGR wspiera³a równie¿ pierwsze wspólne konsultacje pomiêdzy katolickimi
organizacjami udzielaj¹cymi pomocy a Wydzia³em ŒRK ds. Pomocy Miêdzykoœcielnej, S³u¿by dla UchodŸców i Œwiata. Przerodzi³y siê one szybko w sta³e i
zwyk³e sposoby wymiany informacji, wzajemne konsultacje, a tak¿e wspólne planowanie i koordynowanie udzielania pomocy materialnej, zw³aszcza w przypadkach nag³ych fizycznych katastrof i wojen, których skutkiem s¹ masowe przemieszczania siê uciekinierów.
W 1975 r., przed Szóstym Zgromadzeniem Ogólnym ŒRK w Nairobi, WGR
przygotowa³a Czwarty Raport, w którym przypatrywa³a siê dialogowi i relacjom
pomiêdzy KRK a ŒRK w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat od czasu opublikowania
Dekretu o ekumenizmie: „Dok¹d doszliœmy po tych dziesiêciu latach? Co osi¹gnêliœmy? Co powinno i co mo¿e byæ naszym celem w nadchodz¹cych dziesiêciu
latach? W jakich relacjach powinien pozostawaæ Koœció³ Rzymskokatolicki i
Œwiatowa Rada Koœcio³ów, by s³u¿yæ ruchowi ekumenicznemu i go wzmacniaæ?”
Czwarty Raport ukazywa³ trzy perspektywy na temat „wspólnych podstaw”
umo¿liwiaj¹cych kontakty pomiêdzy KRK, ŒRK i jej Koœcio³ami cz³onkowskimi:
1. Trójjedyny Bóg „gromadzi lud Nowego Przymierza jako wspólnotê jednoœci wiary, nadziei i mi³oœci”. Wspólnota ta wci¹¿ istnieje, lecz ze wzglêdu na
podzia³y pomiêdzy chrzeœcijanami, jest wspólnot¹ „rzeczywist¹ lecz niedoskona³¹”. Ruch ekumeniczny, zmierzaj¹cy do „przywrócenia jednoœci pomiêdzy
chrzeœcijanami”, jest „wspólnym odkryciem tej istniej¹cej rzeczywistoœci a jednoczeœnie wspólnym wysi³kiem przezwyciê¿enia przeszkód stoj¹cych na drodze
do doskona³ej wspólnoty eklezjalnej”. Taka wizja „rzeczywistej i pe³nej wspólnoty” jest „daleka od osi¹gniêcia; nawet jej konkretny kszta³t nie mo¿e byæ jeszcze
nakreœlony, ale ju¿ mo¿e staæ siê czêœci¹ ¿ycia Koœcio³ów”. Faktycznie, „praca na
rzecz jednoœci Koœcio³a jest [...] rzeczywistoœci¹ nie do unikniêcia. Nie jest luksu-
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sem, który mo¿na pozostawiæ poza zasiêgiem pragnieñ, ani zadaniem, które mo¿na powierzyæ specjalistom, lecz raczej konstytutywnym wymiarem ¿ycia Koœcio³a na wszystkich poziomach oraz ¿ycia samych chrzeœcijan”.
2. Dar wspólnoty wzywa do odpowiedzi w postaci wspólnego sk³adania
œwiadectwa o Chrystusie „wszêdzie tam, gdzie czêœciowa wspólnota w wierze i
¿yciu, jaka istnieje pomiêdzy Koœcio³ami, daje tak¹ mo¿liwoœæ [...] Misja bez jednoœci traci perspektywê jednego Cia³a Chrystusa, a jednoœæ bez misji nie jest
¿yw¹ rzeczywistoœci¹”.
3. Realna lecz niedoskona³a wspólnota jest wo³aniem dzisiejszego œwiata o
wspólne zaanga¿owanie Koœcio³ów na rzecz odnowienia chrzeœcijan i Koœcio³ów,
poprzez wspólne „odkrywanie i interpretowanie znaków czasu” oraz „wysi³ek na
rzecz sprawiedliwoœci, wolnoœci i wspólnoty”, a tak¿e na rzecz bardziej ludzkiego
spo³eczeñstwa.
„Wspólne podstawy” kszta³tuj¹ wizjê WGR oraz wci¹¿ ukierunkowuj¹ jej
dzia³ania. Z jednej strony WGR jest œwiadoma, ¿e jest tylko jedn¹ ze struktur w
ró¿norodnym ruchu ekumenicznym – oficjalnym i nieoficjalnym – jaki istnieje na
ka¿dym poziomie ¿ycia Koœcio³ów. Z drugiej strony WGR jako wspólne narzêdzie jest w sposób szczególny pod wp³ywem wydarzeñ i zmian, jakie zachodz¹ w instytucjach, które j¹ powo³a³y.
Wci¹¿ trwa wspó³praca z Instytutem Ekumenicznym w Bossey. Wyk³ada tam
katolicki profesor a studenci tamtejszej wy¿szej szko³y ekumenicznej oraz pracownicy Instytutu ka¿dego roku wyje¿d¿aj¹ do Rzymu na spotkania z pracownikami ró¿nych dykasterii Kurii Rzymskiej, profesorami uniwersytetów, cz³onkami
mêskich i ¿eñskich zgromadzeñ zakonnych oraz z przywódcami miêdzynarodowych i lokalnych œwieckich ruchów. W 1984 r. siostra zakonna zosta³a zatrudniona jako konsultant w Komisji ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji ŒRK.
W zwi¹zku z SODEPAX-em pojawi³ siê problem dotycz¹cy wspó³pracy strukturalnej. SODEPAX znalaz³ siê w dylemacie. Z jednej strony by³ postrzegany jako
„trzecia rzeczywistoœæ” przez biura ŒRK w Genewie i w³adze w Watykanie, a z drugiej sta³ siê nadmiernie rozbudowanym pod wzglêdem strukturalnym narzêdziem
³¹cznoœci pomiêdzy ró¿nymi dzia³aniami podejmowanymi przez jego macierzyste instytucje. W tej sytuacji SODEPAX zredukowa³ swoje dzia³ania, a w 1980 r. wygas³
jego mandat. Faktycznie na WGR spoczê³o zadanie znalezienia w³aœciwych strukturalnych sposobów wspó³pracy w kwestiach dotycz¹cych myœli spo³ecznej i dzia³ania.
W czerwcu 1984 r. papie¿ Jan Pawe³ II odwiedzi³ ŒRK w Genewie. W odniesieniu do WGR powiedzia³, ¿e „musi ona wykazaæ inwencjê i znaleŸæ takie drogi‚
które pozwol¹ nam jak najszybciej zjednoczyæ siê w poczuciu wielkiej misji okazywania œwiatu Chrystusa (Redemptor hominis, 11). Czyni¹c razem Jego prawdê,
uka¿emy Jego œwiat³o”. Oprócz formalnych przemówieñ i wspólnej modlitwy Jan
Pawe³ II i d³ugoletni pracownicy ŒRK odbyli otwart¹ na wszelkie pytania, lecz nie
rejestrowan¹ na taœmie dyskusjê na tematy eklezjologiczne i spo³eczno-polityczne.
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W kwietniu 1986 r. sekretarz generalny ŒRK, dr Emilio Castro, kierowa³
delegacj¹ do Rzymu, gdzie spotka³a siê ona z papie¿em i wy¿szym personelem
Watykanu.
Pi¹ty Raport WGR, przygotowany na Szóste Zgromadzenie Ogólne ŒRK
(Vancouver 1983), omawia³ przemiany, jakie zachodz¹ w kulturowych, spo³ecznych i politycznych relacjach pomiêdzy narodami i ludŸmi. „Rodzina ludzka staje
siê coraz bardziej œwiadoma, ¿e stoi w obliczu wspólnej przysz³oœci, albo wspólnego zatracenia oraz ¿e coraz wiêcej ludzi uœwiadamia sobie potrzebê solidarnoœci i trzymania siê razem w obronie sprawiedliwoœci i ludzkiej godnoœci,
ich w³asnej b¹dŸ innych. Zdaniem wielu osób religia, z jej pragnieniem bycia Ÿród³em nadziei, zosta³a zakwestionowana i okreœlona jako sposób ³atwej ucieczki
od k³opotliwego po³o¿enia œwiata”. Dla jeszcze innych „Ewangelia jest wspólna
w ludzkich sercach, a ich rêce ³¹cz¹ siê w ufnej modlitwie”. Ci chrzeœcijanie doœwiadczaj¹, ¿e „bardziej ni¿ kiedykolwiek indziej podzia³y pomiêdzy chrzeœcijanami jawi¹ siê jako skandal” i ¿e chrzeœcijanie ³¹cz¹ siê ze sob¹ jako
„pos³añcy pojednania”.
Pi¹ty Raport mówi³ o pojawieniu siê „nowej ‘tradycji’ ekumenicznego rozumienia, podzielanych spraw i wspólnego myœlenia na wszystkich poziomach
¿ycia Koœcio³ów”. W ci¹gu niemal¿e dwudziestu lat od Soboru Watykañskiego II
nowa œwiadomoœæ w Koœciele Rzymskokatolickim wzajemnych relacji Koœcio³a
lokalnego, pozostaj¹cego w wiêzach wspólnoty z innymi Koœcio³ami lokalnymi i
ze Stolic¹ Apostolsk¹, „otworzy³a nowe mo¿liwoœci zrozumienia miejsca jednoœci i ró¿norodnoœci wewn¹trz Koœcio³a oraz natury wspólnoty eklezjalnej. Jednak
praktyczne tego implikacje, a tak¿e kolegialnoœci, któr¹ przyjmuje siê w za³o¿eniu, s¹ wci¹¿ wypracowywane w nowych inicjatywach i nowych strukturach pastoralnych, takich jak konferencje episkopatów oraz inne regionalne i lokalne cia³a, I to one w³aœnie s¹ w pierwszym rzêdzie odpowiedzialne za nadzorowanie
ekumenicznych dzia³añ”.
Przewodnicz¹cy Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Willebrands, przekazuj¹c sekretarzowi generalnemu ŒRK, dr Philipowi Potterowi rzymskokatolick¹ ocenê Pi¹tego Raportu, zaproponowa³, ¿eby zamiast okreœlaæ relacje pomiêdzy KRK a ŒRK jako „wspó³pracê”, u¿ywaæ sformu³owania zaproponowanego
przez Paw³a VI: „braterska solidarnoœæ”. Jest to lepsze okreœlenie, gdy¿ w jego
treœci mieœci siê „nie tylko wspó³praca lecz równie¿ wspólna refleksja i modlitwa,
inspirowane pragnieniem Chrystusa, aby wszyscy byli jedno”. Ponadto wyra¿a
ono „nasze wspólne powo³anie do pe³nej wspólnoty w wierze i mi³oœci”.
Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Vancouver w odpowiedzi na Pi¹ty Raport zauwa¿aj¹, i¿ doœwiadczenia, które zbli¿aj¹ Koœcio³y ukazuj¹, ¿e „ró¿norodnoœæ w œwiadectwie, która odpowiada na ró¿ne sytuacje pastoralne i wspó³czesne wyzwania nie jest znakiem podzia³u w wierze, lecz bogactwa wspólnej
wiary Koœcio³a”. Dalej stwierdzono: „Koœcio³y nadaj¹ ró¿ne znaczenie sformu³o-
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wanym doktrynom i autorytatywnemu nauczaniu jako kryteriom jednoœci wewn¹trz Koœcio³ów i pomiêdzy nimi. Doœwiadczenia wspólnego œwiadectwa mog¹
pomóc im odkryæ œwie¿e Ÿród³o ich wiary, znajduj¹ce siê poza ró¿nicami odziedziczonych sformu³owañ doktrynalnych”. Pozostaj¹ jednak dwa wielkie pytania
do ekumenicznych rozwa¿añ: Jak dalece ró¿norodnoœæ w doktrynie, nauczaniu
moralnym i œwiadectwie jest do pogodzenia z wyznawaniem jednej apostolskiej
wiary w jednym Koœciele? Czym jest w³adza Koœcio³a i w Koœciele?
Szósty Raport, przygotowany na Siódme Zgromadzenie Ogólne ŒRK w Canberze (1991), odnosi siê do rzymskokatolickiej szczegó³owej odpowiedzi z 1987
r. na dokument z Limy pt. „Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne”
(BEM). By³a to pierwsza rzymskokatolicka odpowiedŸ na ekumeniczny dokument przygotowany przez ŒRK. Wyj¹tkowo wa¿na by³a szeroka dyskusja, która doprowadzi³a do sformu³owania rzymskokatolickiej odpowiedzi. Wprowadza
ona ŒRK, zw³aszcza Komisjê „Wiara i Ustrój”, w wielk¹ ró¿norodnoœæ rzymskokatolickich gremiów, które nades³a³y do Papieskiej Rady swoj¹ w³asn¹ ocenê
BEM-u: konferencje biskupów, wydzia³y teologiczne i inne cia³a. Ponadto BEM
by³ dyskutowany na poziomie krajowym i lokalnym przez grupy ekumeniczne,
seminarzystów, komisje, seminaria, wydzia³y teologiczne na uniwersytetach, instytuty ekumeniczne, czasopisma i periodyki.
Do roku 1990 KRK by³ cz³onkiem ponad 35 Krajowych Rad Koœcio³ów i Regionalnych Organizacji Ekumenicznych na Karaibach, Bliskim Wschodzie i w
obszarze Pacyfiku; nawi¹za³ równie¿ bliskie kontakty robocze z innymi krajowymi i regionalnymi radami b¹dŸ konferencjami. Podczas œwiatowej konsultacji
tych¿e rad Koœcio³ów (Genewa 1986) dyskutowano nad implikacjami tych bezpoœrednich form rzymskokatolickiego uczestnictwa w kontekœcie ich eklezjalnego
znaczenia w ruchu ekumenicznym. Poruszono te¿ ró¿ne aspekty misji i dialogu,
sprawê finansów i wspólnych œrodków oraz spo³eczne i polityczne wyzwania.
Zwiêkszaj¹ca siê w latach 90-tych wspó³praca na poziomie krajowym i lokalnym
pozwoli³a zdecentralizowaæ pracê WGR i skupiæ siê jej bardziej na kwestiach
miêdzynarodowych i nowych wyzwaniach, jakie pojawi³y siê na horyzoncie.
Na poziomie teologicznym WGR prowadzi³a studium „Koœció³: lokalny i uniwersalny”. Dokument zosta³ opublikowany w 1990 r. Zajmuje siê on misterium
Koœcio³a w jego lokalnych i uniwersalnych przejawach; interpretacj¹ „wspólnoty
eklezjalnej” przez Koœció³ Rzymskokatolicki, zgromadzenia ŒRK i ró¿ne wspólnoty chrzeœcijañskie; sposobami u¿ywania struktur kanonicznych do wyra¿enia i
zachowania wspólnoty z innymi Koœcio³ami. Innym dokumentem studyjnym
WGR jest „Hierarchia prawd” (1990). Natura wiary jest organiczna. Prawdy objawione organizuj¹ siê wokó³ centrum b¹dŸ fundamentu i do niego siê odnosz¹ –
do osoby i misterium Jezusa Chrystusa. Poprzez lepsze zrozumienie sposobów, w
jakich inni chrzeœcijanie wyra¿aj¹ wiarê i ni¹ ¿yj¹, ka¿da tradycja wyznaniowa
mo¿e dojœæ do lepszego zrozumienia siebie i zobaczenia swoich w³asnych formu³
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doktrynalnych w szerszej ekumenicznej perspektywie – co jest fundamentaln¹
treœci¹ tego, co we wspólnym œwiadectwie powinno byæ g³oszone s³owem i ¿yciem, w sposób, który przemawia do religijnych potrzeb ducha ludzkiego. Studium to uzupe³nia³o inny dokument studyjny WGR z 1980 r. pt. „Wspólne œwiadectwo a prozelityzm”.
WGR zauwa¿y³a równie¿, ¿e coraz czêœciej dokonywane s¹ wspólne t³umaczenia Biblii, a nastêpnie jej publikacja i dystrybucja; maj¹ miejsce wspólne studia biblijne, wspó³praca w prasie, telewizji i innych œrodkach komunikacji spo³ecznej; wykorzystywany jest Ekumeniczny Cykl Modlitw; organizuje siê Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan i inne spotkania poœwiêcone
wspólnej modlitwie.
Koœció³ Rzymskokatolicki mianowa³ dwudziestu ekspertów jako doradców na
Œwiatowe Zgromadzenie na temat Sprawiedliwoœci, Pokoju i Integralnoœci Stworzenia (1990, Seul/Korea); ponadto pewna liczba katolików uczestniczy³a w tym¿e zgromadzeniu na pe³nych prawach jako cz³onkowie delegacji Krajowych Rad
Koœcio³ów b¹dŸ Regionalnych Organizacji Ekumenicznych, do których nale¿y
Koœció³ Rzymskokatolicki. Tego rodzaju uczestnictwo sta³o siê ju¿ zwyczajem
podczas Zgromadzeñ Ogólnych ŒRK oraz innych œwiatowych spotkañ i konsultacji. Organizacje zwi¹zane z ŒRK i KRK wspólnie zwo³ywa³y spotkanie w Brukseli w 1988 r. na temat wspólnoty europejskiej, kryzysu zad³u¿enia w krajach
afrykañskich, karaibskich i obszaru Pacyfiku.
Ta krótka historia WGR, która tylko naœwietli³a kilka p³aszczyzn wspó³pracy i
„braterskiej solidarnoœci” pomiêdzy KRK a ŒRK, ma dalszy ci¹g w Siódmym
Raporcie, który obejmuje lata 1991-1998. Porównuj¹c siedem raportów WGR,
które ukaza³y siê w latach 1966 do 1997 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e do czasów Szóstego i Siódmego Raportu niemal¿e we wszystkich programowych dzia³aniach ŒRK
uczestniczyli katoliccy przedstawiciele. Jednak jak zauwa¿y³ w 1995 r. sekretarz
generalny ŒRK Konrad Raiser: „Otwartym pytaniem pozostaje, w jaki sposób te
wszystkie doœwiadczenia s¹ przenoszone na poziom lokalny i jak s³u¿¹ lokalnej
wspó³pracy ekumenicznej. WGR do tej pory nie odnalaz³a skutecznego sposobu
zrealizowania tego aspektu swojego zadania”.
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ANEKS C

EKLEZJOLOGICZNE I EKUMENICZNE
IMPLIKACJE WSPÓLNEGO CHRZTU
Studium Wspólnej Grupy Roboczej
Wprowadzenie
1. Przez chrzest zostajemy w³¹czeni w wyzwalaj¹c¹ tajemnicê pojednania
ludzkoœci z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Chrzest stwarza unikaln¹ relacjê z
Chrystusem, gdy¿ oznacza uczestnictwo w Jego ¿yciu, œmierci i zmartwychwstaniu (por. Chrzest, Eucharystia i pos³ugiwanie duchowne [BEM], B 3).
2. „Przez chrzest chrzeœcijanie jednocz¹ siê z Chrystusem, wzajemnie ze sob¹
oraz z Koœcio³em ka¿dego czasu i ka¿dego miejsca” (B 6); jest to wspólnota, która powstaje przez zbawcz¹ ³askê Chrystusa. Wielu ludzi prze¿ywa troski i lêki z
powodu rozbitych relacji spo³ecznych i rozbitego ¿ycia rodzinnego wraz z
wszystkimi niszcz¹cymi skutkami, jakie to rozbicie mo¿e mieæ dla dotkniêtych
nim. Œwiat sam nosi œlady sfragmentaryzowanych stosunków ludzkich; struktury
wyobcowania i podzia³u s¹ zaprzeczeniem jednoœci, jakiej Bóg chce dla ludzi i
stworzenia (Kol 1, 15). Ale chrzest jest radosnym aktem powitania w nowej i
przyjaznej wspólnocie wierz¹cych, którzy s¹ po³¹czeni ze sob¹ w Jezusie Chrystusie – wspólnocie, która przekracza jawne podzia³y w spo³eczeñstwie. ¯ycie w
Chrystusie dane przez chrzest jest uzdrawiaj¹cym balsamem tak dla jednostek jak
i wspólnoty w rozbitym i grzesznym œwiecie.
3. Podczas gdy ju¿ samo istnienie podzielonych Koœcio³ów jest sprzeczne z
pojednaniem w Chrystusie, jedno z wiêkszych osi¹gniêæ wspó³czesnego ruchu
ekumenicznego polega na pokazaniu, ¿e – jak powiedzia³ papie¿ Jan Pawe³ II –
„powszechne braterstwo chrzeœcijan sta³o siê trwa³ym elementem ekumenicznej
œwiadomoœci /.../ wynika (ono) z uznania jednego Chrztu” (Ut unum sint, 42).
Dziêki naszemu chrztowi i naszej wiernoœci wobec Chrystusa mo¿emy wzajemnie siê nazywaæ chrzeœcijanami. Na podstawie wspólnego uznania chrztu w
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Chrystusie niektóre Koœcio³y mog³y nawet zbudowaæ nowe relacje wspólnotowe. Takie uznanie nie jest po prostu stwierdzeniem, jak chrzest cz³owieka jest
rozumiany, lecz stanowi „fundamentalne stwierdzenie eklezjologiczne” (tam¿e). Poszczególni cz³onkowie Koœcio³ów nie maj¹ byæ traktowani w sposób niezale¿ny od ca³ej wspólnoty wiary, która ich urodzi³a i w której otrzymuj¹
wzmacniaj¹cy pokarm i æwicz¹ siê w chrzeœcijañskim naœladowaniu. Tote¿ studium to próbuje ukazaæ eklezjologiczne i ekumeniczne implikacje wspólnego
uznania chrztu.
4. Opracowuj¹c to studium Wspólna Grupa Robocza opar³a siê na wynikach
miêdzynarodowych dyskusji dwustronnych i wielostronnych na temat chrztu i na
oficjalnych odpowiedziach na BEM. Wziê³a te¿ pod uwagê przegl¹d porozumieñ
w sprawie uznania chrztu, który zosta³ zestawiony przez Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan, jak równie¿ bie¿¹c¹ pracê Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a
ŒRK na temat chrztu.

Chrzest we wspó³czesnym ruchu ekumenicznym
5. We wspó³czesnym ruchu ekumenicznym stopniowe uznanie wspólnego rozumienia chrztu jest jednym z najwa¿niejszych powodów umo¿liwiaj¹cych
przez d³ugi czas podzielonym chrzeœcijanom mówiæ dzisiaj o tym, ¿e tworz¹
realn¹, chocia¿ niepe³n¹ wspólnotê. W deklaracji konwergencji Wiary i Ustroju
Koœcio³a w sprawie Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego z 1982
roku, która wœród chrzeœcijan ró¿nych tradycji znalaz³a szerok¹ akceptacjê,
czytamy: „Przez chrzest chrzeœcijanie jednocz¹ siê z Chrystusem, wzajemnie ze
sob¹ oraz z Koœcio³em ka¿dego czasu i ka¿dego miejsca. Nasz wspólny chrzest,
jednocz¹cy nas z Chrystusem w wierze, jest zatem fundamentaln¹ wiêzi¹ jednoœci /.../ Zjednoczenie z Chrystusem, w którym wspólnie uczestniczymy przez
chrzest, zawiera donios³e implikacje dla jednoœci chrzeœcijañskiej...” (BEM, B
6). Zgodnie z Soborem Watykañskim II cz³owiek „przez sakrament chrztu /.../
zostaje prawdziwie wcielony w Chrystusa ukrzy¿owanego i uwielbionego oraz
odradza siê do uczestnictwa w ¿yciu Bo¿ym /.../ Chrzest zatem stanowi sakramentalny wêze³ jednoœci miêdzy wszystkimi, którzy zostali przez niego odrodzeni” (Unitatis redintegratio [UR] 22).
6. Z drugiej jednak strony ewaluacja przez Wiarê i Ustrój Koœcio³a oficjalnych
odpowiedzi na BEM ukaza³a, w jakich obszarach nale¿y przeprowadziæ dalsze
badania na temat chrztu. Porównanie pewnych specyficznych odpowiedzi na
BEM pokazuje, ¿e zawsze istniej¹ jeszcze wa¿ne tematy, które musz¹ byæ rozwi¹zane w dialogu miêdzy Koœcio³ami, zanim bêdziemy mogli mówiæ o autentycznym wspólnym rozumieniu chrztu. Poza tym powsta³y pewne nowe problemy, którymi trzeba siê zaj¹æ, jeœli nie ma byæ os³abiona osi¹gniêta konwergencja
lub konsens (patrz & 109 poni¿ej).

173

WSPÓLNA GRUPA ROBOCZA ŒRK I KOŒCIO£A RZYMSKOKATOLICKIEGO

Nowe ekumeniczne wyzwanie
7. Poza tym inne wa¿ne ekumeniczne wyzwanie wynika z faktu, ¿e wiele najszybciej rosn¹cych i najwiêkszych wspólnot chrzeœcijañskich, jak zielonoœwi¹tkowcy i ewangelikalni, nie uczestnicz¹ bezpoœrednio we wspó³czesnym ruchu
ekumenicznym. Szczególne wyzwanie, jakie siê z tym wi¹¿e, polega na tym, ¿e
wielu tych chrzeœcijan uwa¿a, ¿e chrzest nie jest punktem wejœcia w cia³o Chrystusa, lecz raczej œciœle zwi¹zanym z tym wejœciem skutkiem1 . Wzrost wspólnot,
które reprezentuj¹ ten punkt widzenia, stanowi nowe ekumeniczne wyzwanie na
dziœ i na przysz³oœæ.

Przed³o¿one studium
8. Mimo tych ró¿nych wyzwañ ju¿ sam fakt stworzenia nowej relacji miêdzy
podzielonymi chrzeœcijanami jest ekumenicznym osi¹gniêciem. Celem tego studium jest pomóc Koœcio³om w dalszym budowaniu na tym osi¹gniêciu, a zw³aszcza na wk³adzie do jednoœci chrzeœcijan, który dokonuje siê przez coraz wiêksze
uznanie wspólnego chrztu. W tekœcie tym zostan¹ pokazane pewne fundamentalne aspekty osi¹gniêtego stopnia konwergencji i konsensu na temat chrztu, lecz
zostanie te¿ zwrócona uwaga na pozostaj¹ce ró¿nice. Tak wiêc mo¿na w sposób
uprawniony, chocia¿ z pewnymi ograniczeniami, mówiæ o „wspólnym” chrzcie.
Z jednej strony osi¹gniêty w ekumenii stopieñ wspólnego rozumienia chrztu jest
elementem jednoœci, który przyczyni³ siê ju¿ do stworzenia nowej relacji i wzrostu pojednania miêdzy podzielonymi chrzeœcijanami. Z drugiej strony trzeba jeszcze wykonaæ dalsz¹ pracê ekumeniczn¹ dla przezwyciê¿enia istniej¹cych trudnoœci i osi¹gniêcia dalszych postêpów.
9. Studium to wskazuje tak¿e na pewne implikacje eklezjologiczne i ekumeniczne, jakie ma wspólny chrzest dla celu jednoœci, której szukamy2 . Implikacje
eklezjologiczne odnosz¹ siê do tematów, które s¹ zwi¹zane z doktryn¹ Koœcio³a i
przez to maj¹ te¿ powi¹zanie z chrztem. Dotycz¹ one tych pozostaj¹cych ró¿nic
teologicznych miêdzy chrzeœcijanami, które obecnie wymagaj¹ pilnie przezwyciê¿enia lub którym aktualnie trzeba poœwiêciæ wiêcej ekumenicznej uwagi, jeœli
chce siê uczyniæ dalsze kroki w kierunku wspólnego rozumienia Koœcio³a i
1
W jednym z raportów na temat dialogu zielonoœwi¹tkowcy powiedzieli, ¿e „uzasadnienia jednoœci
miêdzy chrzeœcijanami nie dostrzegaj¹ we wspólnym chrzcie wod¹ g³ównie dlatego, poniewa¿ wierz¹, ¿e
Nowy Testament nie opiera jej na chrzcie. Zamiast tego podstaw¹ jednoœci jest wspólna wiara w Jezusa
Chrystusa i wspólne doœwiadczanie Go jako Pana i Zbawiciela przez Ducha Œwiêtego” (Perspectives on
Koinonia. Report of the third phase of the intenational Pentecostal-Catholic Dialogue, 1990, & 55). W
sprawie ewangelikalnych patrz np. TheEvangelical-Roman Catholic Dialogue on Mission, 1977-1984, w:
Growth in Agreement II, s. 422.
2
Najnowszy ekumeniczny opis jednoœci, której szukamy, zawiera deklaracja z Canberry Jednoœæ
Koœcio³a jako koinonia: dar i powo³anie, przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne ŒRK w Canberze, Australia,
w 1991 roku. Tekst niniejszy wielokrotnie powo³uje siê na ten dokument.
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uzdrowienia podzia³ów wœród chrzeœcijan. Implikacje te bêd¹ ukazane w ka¿dej
czêœci tekstu. Implikacje ekumeniczne dotycz¹ praktycznych kroków pastoralnych, które mo¿na by teraz podj¹æ, by urzeczywistniæ wzrastaj¹ce wspólne rozumienie chrztu. Kroki te opieraj¹ siê na osi¹gniêtym stopniu wspólnoty, jakim
ciesz¹ siê ju¿ chrzeœcijanie i dlatego mog¹ te¿ mieæ charakter eklezjalny; s¹ to
kroki, które mog¹ przyczyniæ siê do tego, ¿e oddzieleni chrzeœcijanie powa¿nie
zbli¿¹ siê do siebie. Zostan¹ one wyszczególnione w zakoñczeniu czêœci 6.
10. Jest to dokument studyjny, który ma umo¿liwiæ dyskusjê. Wspólna Grupa
Robocza ma nadziejê, ¿e studium to zostanie tak¿e wykorzystane jako przyk³ad
materia³u edukacyjnego s³u¿¹cego badaniom ekumenicznych tematów. Ufamy
tak¿e, ¿e studium to mo¿e pomóc i zachêciæ Koœció³ katolicki i Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK do otwarcia dyskusji na temat implikacji eklezjalnych i ekumenicznych uznania wspólnego chrztu i do podjêcia odpowiednich kroków dla osi¹gniêcia wiêkszego stopnia wspólnoty.

1. Wzrastaj¹ca ekumeniczna konwergencja
w odniesieniu do chrztu
11. Od pocz¹tku nowoczesnego ruchu ekumenicznego chrzest uchodzi za
wspóln¹ wiêŸ chrzeœcijan i jest tematem intensywnych rozmów miêdzy Koœcio³ami. W tej czêœci i na nastêpnych stronach bêdzie mowa o pewnych osi¹gniêtych
w dialogu podstawowych konwergencjach w odniesieniu do chrztu. Równie¿
przedstawione zostan¹ pozostaj¹ce ró¿nice, aby ukazaæ, jak¹ pracê trzeba jeszcze
w przysz³oœci wykonaæ.

Wspólne perspektywy w sprawie chrztu
12. Przez wspólnie opracowane studia Koœcio³y odkry³y wspólne perspektywy
w sprawie chrztu i to w odniesieniu do (a) jego fundamentalnego miejsca w Koœciele, (b) pierwotnych aspektów jego znaczenia i (c) porz¹dku lub ordo elementów w procesie inicjacji chrzcielnej. Przy okazji osi¹gnê³y tak¿e znacz¹cy postêp
w zbli¿eniu do siebie ró¿nych pogl¹dów na chrzest, z jednej strony traktowanego
jako sakrament, z drugiej zaœ jako nakaz biblijny (ordinance).
13. Ekumeniczna konwergencja i porozumienie w sprawie chrztu, jakie da³o
siê osi¹gn¹æ w BEM, stanowi wa¿ny krok naprzód w ruchu ekumenicznym. Wiele oficjalnych odpowiedzi nades³anych przez Koœcio³y cz³onkowskie Œwiatowej
Rady Koœcio³ów wypowiada siê bardzo pochwalnie na temat czêœci BEM dotycz¹cej chrztu. OdpowiedŸ Koœcio³a katolickiego na tê czêœæ dokumentu (Churches Respond to BEM, vol. 6, WCC, Geneva 1988, s. 9-16) by³a w szerokiej mierze pozytywna, mówi³a o „wielu elementach, z którymi mo¿emy siê zgodziæ”, z
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drugiej jednak strony, jak mia³o to równie¿ miejsce w licznych innych odpowiedziach, sformu³owane zosta³y pytania, które wymagaj¹ dalszego zbadania. Wa¿ne
wyjaœnienia w sprawie chrztu zosta³y poczynione w dialogach dwustronnych.
14. Studia ekumeniczne umo¿liwi³y podzielonym chrzeœcijanom dokonanie
wspólnej oceny priorytetu liturgicznego aktu chrztu. W pos³uszeñstwie wiary
wobec nakazu misyjnego zmartwychwsta³ego Pana (Mt 28, 19-20: „IdŸcie wiêc i
czyñcie uczniów wœród wszystkich narodów, chrzcz¹c ich w imiê Ojca i Syna, i
Ducha Œwiêtego. Uczcie ich zachowywaæ wszystko, co wam nakaza³em”) koœcielna praktyka chrztu odpowiada na apostolskie powo³anie g³oszenia Ewangelii
i pozyskiwania uczniów. Od pocz¹tku chrzest by³ czêœci¹ misji apostolskiego
Koœcio³a, a jego praktyka by³a czêœci¹ ustroju Koœcio³a. Zanim istnia³ ustalony
kanon pism Nowego Testamentu a struktura eklezjalna znajdowa³a siê jeszcze w
stadium rozwoju, chrzest by³ ju¿ konstytutywnym elementem ¿ycia chrzeœcijañskiego. Jako akt ¿alu, przebaczenia, wyznania wiary, w³¹czenia i eschatologicznej
nadziei, obrzêd chrztu rekapituluje i ucieleœnia rzeczywistoœæ Koœcio³a, który stale ¿yje w³aœnie tymi relacjami z Bogiem przez Chrystusa w swoim nabo¿eñstwie,
sakramentach, naukach, koinonii i s³u¿bie. Jako specyficzny ryt chrzest mieœci w
sobie szerokie spektrum kroków inicjacyjnych, wzrostu i identyfikacji poszczególnych wierz¹cych w Ciele Chrystusa. Ale chrzest jest nie tylko wydarzeniem
dla pojedynczego cz³owieka i wiêzi¹ jednoœci wœród chrzeœcijan. Jest on tak¿e
wyrazem i ikon¹ prawdziwej natury Koœcio³a.
15. Mimo ró¿nic w praktyce chrztu, które istniej¹ tak¿e w obrêbie Koœcio³ów
niepodzielonych (jak na przyk³ad ró¿ne lokalne wersje wyznania wiary stosowane przy chrzcie), dialog ekumeniczny umo¿liwi³ podzielonym chrzeœcijanom
uznaæ wspólne elementy wczesnego Koœcio³a za wspólne dziedzictwo podzielonych dziœ Koœcio³ów, które stanowi podstawê rozumienia i praktyki chrztu w ka¿dej chrzeœcijañskiej wspólnocie. W nawi¹zaniu do tego wspólnego dziedzictwa
„Chrztu udziela siê za pomoc¹ wody w imiê Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego”
(BEM, B 17). „W chrzcie zostaje z³o¿one wyznanie wiary zgodnie z trynitarn¹
treœci¹ wiary wspólnoty (regula fidei), która jednoczeœnie zostaje uznana przez
wspólnotê /.../ Równie¿ tutaj chrzcielne wyznanie wiary ³¹czy ochrzczonego ze
wspóln¹ wiar¹ Koœcio³a przez stulecia” (Confessing the One Faith, dokument studyjny Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a, 1991, Wstêp, 15).
16. „Pisma Nowego Testamentu oraz liturgia Koœcio³a ukazuj¹ znaczenie
chrztu za pomoc¹ ró¿nych obrazów, wyra¿aj¹cych bogactwa Chrystusa i dary
jego zbawienia” (BEM, B 2). Dokument Chrzest, Eucharystia i pos³ugiwanie duchowne (B 3-7) odzwierciedla to dziedzictwo i identyfikuje piêæ wa¿nych grup
obrazów: (A) Uczestnictwo w œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa; (B) Nawrócenie, przebaczenie, oczyszczenie; (C) Dar Ducha; (D) Wszczepienie w Cia³o
Chrystusa; (E) Znak królestwa. Wprawdzie mo¿na twierdziæ, ¿e w tych punktach
istnieje ekumeniczna konwergencja, gdy jednak rozwa¿a siê punkt D, wówczas
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okazuje siê, ¿e zachodzi potrzeba dalszej pracy. Podczas gdy BEM stwierdza, ¿e
„nasz wspólny chrzest /.../ jest fundamentaln¹ wiêzi¹ jednoœci” (B 6) i „wszczepieniem w cia³o Chrystusa” (B 14, komentarz b), to istniej¹ ró¿ne pogl¹dy na temat wszczepienia, bêd¹ce odzwierciedleniem nierozwi¹zanych ró¿nic w eklezjologii. Tak wiêc z ró¿nych stron mo¿na spodziewaæ siê aprobaty stwierdzenia, ¿e
w³¹czenie do Koœcio³a dokonuje siê przez chrzest, lecz niektóre reakcje na BEM
zwracaj¹ uwagê na to, ¿e pe³ne w³¹czenie do Koœcio³a, Cia³a Chrystusa, obejmuje
nie tylko chrzest, lecz szerszy proces chrzeœcijañskiej inicjacji, którego chrzest
jest tylko jedn¹ czêœci¹. Realnoœæ nowego ¿ycia w Jezusie Chrystusie i odrodzenia w Duchu Œwiêtym jest opisana w BEM w licznych obrazach o charakterze
duchowym. Tradycje chrzeœcijañskie ró¿ni¹ siê odnoœnie znaczenia, jakie przywi¹zuj¹ do tych obrazów dla rozumienia chrztu. Wzajemne uczenie siê od siebie
w celu szerszego pojmowania znaczenia chrztu mo¿e oznaczaæ wzbogacenie dla
wszystkich Koœcio³ów.
17. Wiele konwergencji znajduje swoje odbicie w wynikach dialogów dwustronnych, które tak¿e pokazuj¹, w jakich dziedzinach s¹ niezbêdne dalsze dyskusje. Pos³u¿my siê dwoma przyk³adami. Raport Anglikañsko-Reformowanej Komisji Miêdzynarodowej zatytu³owany „God’s Reign and our Unity” (1984, &&
47-61) powo³uje siê na konwergencje stwierdzone w BEM. Ale ró¿nice pokazuj¹
siê tam, gdzie tekst dyskutuje kwestiê cz³onkostwa zwi¹zan¹ z interesuj¹cym nas
tematem. Koœcio³y reformowane sk³aniaj¹ siê do definiowania tej kwestii „w
pierwszym rzêdzie jako cz³onkostwo w zborze lokalnym”, anglikanie natomiast
podkreœlaj¹ raczej cz³onkostwo w szerzej rozumianym Koœciele, nabywane przez
praktykê episkopalnej konfirmacji. Raport stwierdza, ¿e to ró¿ne roz³o¿enie akcentów „oznacza wzajemne uzupe³nienie a nie sprzecznoœæ”, ale „wymaga dalszych badañ przez nasze Koœcio³y”. Miêdzynarodowy dialog katolicko-prawos³awny rozwa¿a konwergencje sformu³owane w BEM w liœcie siedmiu punktów
jednomyœlnej nauki (Chrzest, sakramenty i jednoœæ Koœcio³a, 1987, & 49). Jednak
lista ta obejmuje te¿ wa¿ne obszary zgodnych pogl¹dów, których BEM nie wymienia explicite, np. „koniecznoœci chrztu dla zbawienia” i – jako skutek chrztu –
„uwolnienia od grzechu pierworodnego” (tam¿e).
18. W obecnej dyskusji ekumenicznej wymienia siê trzy w³aœciwoœci w odniesieniu do chrztu – trzy ró¿ne mo¿liwoœci zrozumienia zasiêgu tych w³aœciwoœci.
Po pierwsze, w znaczeniu najbardziej podstawowym, chrzest odnosi siê do liturgicznego rytu z u¿yciem wody i przebiegu jego ceremonii. Po drugie, chrzest
mo¿e mieæ tak¿e odniesienie do szerszego obszaru chrzeœcijañskiej inicjacji, która poza specyficznym liturgicznym rytem chrzcielnym obejmuje ró¿ne dalsze
komponenty. Po trzecie mo¿emy rozumieæ chrzest jako wskazanie na sta³¹ formacjê i odpowiedzialne uczniostwo, w którym zakotwiczone w chrzcie powo³anie
jest realizowane przez nasze ca³e ¿ycie. W odniesieniu do pierwszej perspektywy
mo¿emy powiedzieæ, ¿e chrzest jest jednym z elementów, które tworz¹ ¿ycie Ko-
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œcio³a. W odniesieniu do trzeciej perspektywy mo¿emy powiedzieæ, ¿e chrzest
naznacza ca³e ¿ycie wierz¹cych w Koœciele.
19. „Chrzest zwi¹zany jest nie tylko z chwilowym prze¿yciem, lecz z wzrastaniem w Chrystusie przez ca³e ¿ycie” (BEM, B 9). We wczesnym Koœciele znajdowa³o to swoje odbicie w powstawaniu z³o¿onych struktur chrzeœcijañskiej edukacji, do których nale¿a³o nauczanie w sprawach wiary przed i po chrzcie, jak równie¿ wiele uroczystoœci liturgicznych towarzysz¹cych w podró¿y ku wzrostowi
wiary. Aspekty te koncentrowa³y siê na rycie wodnym chrztu i dopuszczeniu do
Wieczerzy Pañskiej. W sensie bardziej ogólnym ordo (wzglêdnie ramy) chrztu
obejmuj¹ formacjê religijn¹, chrzest wod¹ i uczestnictwo w ¿yciu wspólnoty. W
ró¿nych tradycjach chrzeœcijañskich obecne s¹ ró¿nice w kolejnoœci wystêpowania i sposobie przejawiania tych aspektów.
20. Ekumeniczne i eklezjalne konsekwencje zgodnoœci pogl¹dów na temat
chrztu s¹ bardzo zró¿nicowane, w zale¿noœci od tego, jaki rozwa¿a siê wymiar
tych wspólnych ram. Koœcio³y osi¹gnê³y wysoki stopieñ zgodnoœci pogl¹dów w
sprawie fundamentalnych elementów liturgicznego rytu z u¿yciem wody i jego
koniecznoœci. Rozszerzenie tych ram powoduje, ¿e zmniejszeniu ulega specyficzna zgodnoœæ pogl¹dów miêdzy Koœcio³ami. Na przyk³ad mniej sporne jest uznanie chrztu w jego aspekcie rytu z u¿yciem wody i formu³y w imieniu Ojca, Syna i
Ducha Œwiêtego, ni¿ w odniesieniu do miejsca, jakie zajmuje ten ryt w szerszych
ramach inicjacji lub formacji.

Sakrament i nakaz biblijny
21. Wiele Koœcio³ów u¿ywa terminu sakrament dla wyra¿enia swojego rozumienia, czym s¹ wspólne ramy lub ordo chrztu. Niektórym Koœcio³om nie odpowiada pojêcie sakramentu i wol¹ mówiæ o chrzcie jako nakazie biblijnym (ordinance). Krótki rzut oka na historiê obu tych pojêæ mo¿e pomóc wyjaœniæ ten temat i zasugerowaæ, ¿e nie jest on tak sporny jak siê niekiedy przyjmuje.
22. Gdy greccy Ojcowie Koœcio³a pos³ugiwali siê s³owem musterion dla opisania chrztu, a ³aciñscy Ojcowie przek³adali ten termin na mysterium lub sacramentum, to chcieli przez to powiedzieæ, ¿e w celebracji chrztu urzeczywistnia siê
zbawcze dzie³o Boga w Chrystusie przez moc Ducha Œwiêtego. W Koœciele
³aciñskim s³owo sacramentum (z którego wywodzi siê wspó³czesne s³owo sakrament) by³o stosowane jako nadrzêdne pojêcie dla chrztu i Eucharystii jak równie¿
dla kilku innych rytów Koœcio³a. Sakrament by³ rozumiany jako czynnoœæ symboliczna, która sk³ada³a siê z s³ów i czynów, które mieœci³y w sobie i manifestowa³y rzeczywistoœæ Bo¿¹ (res), która raz na zawsze zosta³a urzeczywistniona w
œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa dla naszego zbawienia. To pojêcie sakramentu by³o analizowane bardzo starannie w teologii scholastycznej. Pewne elementy analizy da³y jednak powód do nieporozumieñ, zw³aszcza gdy je ³¹czono z
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formami liturgicznej praktyki, które zdawa³y siê sprzyjaæ quasi mechanicznemu
ujêciu sakramentalnej skutecznoœci, jak gdyby sakramenty poniek¹d automatycznie udziela³y ³aski.
23. Pojêcie „nakaz biblijny” podkreœla, ¿e pewne czynnoœci podczas nabo¿eñstwa i liturgii Koœcio³a dokonuj¹ siê w pos³uszeñstwie wobec nakazu i
przyk³adu Chrystusa, potwierdzonego w Piœmie œw. Ci, którzy mówi¹ o „sakramentach”, uwa¿aj¹ je zazwyczaj tak¿e za nakazy w tym znaczeniu. Z perspektywy historycznej pewne grupy chrzeœcijañskie w okresie Reformacji pos³ugiwa³y siê pojêciem „nakaz”, poniewa¿ dyskutowano o tym, czy pewne czynnoœci
liturgiczne faktycznie zosta³y ustanowione przez Chrystusa w Piœmie œw., i poniewa¿ odrzuca³y one pewne pogl¹dy teologiczne dotycz¹ce dzia³ania ³aski
Bo¿ej, gdy¿ zarzuca³y im, ¿e s¹ zwi¹zane z definicj¹ „sakramentów”. Niektóre
Koœcio³y, które u¿ywaj¹ tylko s³owa „nakaz”, traktuj¹ czynnoœci takie jak
chrzest i Wieczerza Pañska jako znak rzeczywistoœci, która ju¿ istnieje i która
ju¿ teraz dzia³a przez wiarê w ¿yciu wierz¹cych i zboru. Niektórzy, którzy pos³uguj¹ siê s³owem „nakaz”, przypisuj¹ mu nawet „sakramentalne” znaczenie,
które daje siê pogodziæ z objaœnianiem sakramentów w Koœcio³ach, które pos³uguj¹ siê tym terminem. Ci, którzy chrzest nazywaj¹ nakazem, chcieliby uzyskaæ pewnoœæ w zakresie rozumienia, ¿e korzenie tego nakazu znajduj¹ siê w
Piœmie œw., ¿e jako œwiadectwo Chrystusowe ma on charakter wyznaniowy i ¿e
opiera siê na inicjatywie Boga, która ju¿ przed chrztem wzbudza w wierz¹cym
wiarê i nawrócenie. Pogl¹d ten by³ rozumiany czêsto w sposób niew³aœciwy, jak
gdyby w ten sposób zaprzeczano, i¿ Bóg jest aktywny w wydarzeniu chrzcielnym lub ¿e w chrzcie jest przyjmowana ³aska Bo¿a. Faktycznie reprezentanci
tego pogl¹du próbuj¹ tylko potwierdziæ akt wiary uczniostwa przez uczestnictwo w chrzcie, uznanie centralnej roli Chrystusa w akcie chrztu i rozleg³ego
zasiêgu ³aski Bo¿ej, która jest aktywna w naszym ¿yciu zarówno przed, jak i
podczas chrztu.
24. Ten zró¿nicowany jêzyk w niektórych przypadkach opiera siê na nieporozumieniach, lecz w innych tak¿e na ró¿nicach pogl¹dów, które istniej¹ nadal jeszcze po wyjaœnieniu. Mimo to wiêkszoœæ tradycji mo¿e zgodnie stwierdziæ, ¿e realia w ¿yciu Koœcio³a, nazywane sakramentami lub nakazami, wiod¹ chrzeœcijan
do centralnej tajemnicy ¿ycia w Chrystusie. Wiêkszoœæ zgodzi siê z tym, ¿e zarówno nakazy jak i sakramenty stanowi¹ wyraz Bo¿ej rzeczywistoœci, gdy¿ wyra¿aj¹ to, co ju¿ jest prawd¹. Wiêkszoœæ tradycji zgodzi siê tak¿e z tym, ¿e Bóg
pos³uguje siê obydwoma pojêciami we wprowadzaniu nowej rzeczywistoœci.
Oba podejœcia stanowi¹ inny punkt wyjœcia w refleksji nad wspó³zale¿noœci¹ pomiêdzy wiar¹ jako odbywaj¹cym siê procesem a wiar¹ jako rozstrzygaj¹cym wydarzeniem. W innych miejscach tego dokumentu podejmowane s¹ badania dotycz¹ce dalszych obszarów konwergencji, na przyk³ad w dyskusji dotycz¹cej relacji
pomiêdzy chrztem a wiar¹ w rozdziale 3.
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Ekumeniczne skutki wzrostu konwergencji w sprawie chrztu
25. Wprawdzie wœród podzielonych chrzeœcijan nie ma jeszcze ca³kowitej
zgodnoœci pogl¹dów w sprawie chrztu, ale dotychczas osi¹gniêta i jeszcze rosn¹ca konwergencja mo¿e byæ zaliczona do wa¿nych osi¹gniêæ wspó³czesnego ruchu
ekumenicznego. Jak widaæ na przytoczonych przyk³adach, dziêki tej rosn¹cej
konwergencji by³o mo¿liwe osi¹gniêcie postêpu na drodze do pojednania i
wsparcie w ró¿ny sposób jednoœci miêdzy ró¿nymi Koœcio³ami. W tym sensie rosn¹cy konsens w sprawie chrztu ma ju¿ teraz eklezjologiczne implikacje.
26. Ekumeniczne porozumienia, wprowadzaj¹ce nowe relacje, a w niektórych
przypadkach nawet pe³n¹ wspólnotê miêdzy niektórymi Koœcio³ami, zawieraj¹
wzajemne rozumienie chrztu jako czêœæ ich teologicznej podstawy. Konkordia
leuenberska (1973), zawarta pomiêdzy Koœcio³ami luterañskimi i reformowanymi
w Europie, w czêœci zatytu³owanej „Wspólne rozumienie Ewangelii”, które by³o
niezbêdne dla koœcielnej wspólnoty miêdzy nimi, zawiera podstawowy konsens
na temat chrztu (& 14), aczkolwiek porozumienie zwraca uwagê, ¿e w kwestii
„praktyki chrzcielnej” potrzebna jest dalsza praca (& 39). Dziewiêæ „jednocz¹cych siê w Chrystusie” Koœcio³ów cz³onkowskich w USA (2001) w³¹czy³o do
swojego teologicznego konsensu konwergencje i porozumienia zawarte w dokumencie w sprawie Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego (BEM).
27. W ró¿nych inicjatywach ekumenicznych, w których brali udzia³ Koœció³ katolicki i Œwiatowe Wspólnoty Chrzeœcijañskie (zrzeszaj¹ce Koœcio³y cz³onkowskie
ŒRK), decyduj¹ce znaczenie mia³o wspólne rozumienie chrztu. We wspólnej deklaracji z Canterbury z 1982 roku papie¿ Jan Pawe³ II i arcybiskup Canterbury, dr Robert Runcie stwierdzili, ¿e „wiêŸ naszego wspólnego chrztu w Chrystusie” doprowadzi³a naszych poprzedników do rozpoczêcia miêdzynarodowego dialogu pomiêdzy Wspólnot¹ Anglikañsk¹ a Koœcio³em katolickim. Obaj przywódcy koœcielni w
swojej wspólnej deklaracji w Rzymie z 1989 roku stwierdzili, ¿e „pewna, aczkolwiek niepe³na wspólnota, któr¹ ju¿ osi¹gnêliœmy”, opiera siê na tym, ¿e wspólne s¹
nam pewne obszary wiary z „naszym wspólnym chrztem w Chrystusie” w³¹cznie.
28. Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, która w 1999
roku zosta³a oficjalnie podpisana przez Koœció³ katolicki i Œwiatow¹ Federacjê
Luterañsk¹, jest wyrazem zgodnoœci pogl¹dów dotycz¹cych fundamentalnych
prawd nauki o usprawiedliwieniu. Ma ona historyczne znaczenie, kiedy stwierdza, ¿e zaprezentowane w tej deklaracji nauczanie Koœcio³ów luterañskich i Koœcio³a katolickiego nie jest ju¿ objête potêpieniami, sformu³owanymi przez Sobór
w Trydencie i luterañskie pisma wyznaniowe w XVI stuleciu. Objaœnienia usprawiedliwienia we Wspólnej deklaracji dotycz¹ siedmiu kluczowych dziedzin, z
których w dwóch centralne znaczenie ma chrzest. W & 25 czytamy: „Wyznajemy
wspólnie, ¿e grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez wiarê w zbawcze dzia³anie Boga w Chrystusie; zbawienie to zostaje mu darowane przez Ducha Œwiêtego
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w chrzcie jako fundament ca³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego”. A w & 28 powiada
siê: „Wyznajemy wspólnie, ¿e Duch Œwiêty jednoczy w chrzcie cz³owieka z
Chrystusem, usprawiedliwia i rzeczywiœcie go odnawia”.
29. Tak¿e w ró¿nych oœwiadczeniach papie¿a i patriarchów Koœcio³ów orientalno-prawos³awnych porozumienia w sprawie chrztu, za pomoc¹ którego rozwi¹zywano d³ugotrwa³e problemy, odegra³y wa¿n¹ rolê. Na przyk³ad we wspólnej
deklaracji papie¿a Jana Paw³a II i patriarchy syryjsko-prawos³awnego Mar Ignatiusa Zakki I Iwasa z 1984 roku wyra¿ona jest zgodnoœæ pogl¹dów w odniesieniu
do chrystologii, która rozwi¹zuje konflikty chrystologiczne, które wynika³y ze
sformu³owañ dogmatycznych Soboru w Chalcedonie (451). Porozumienie opisuje
równie¿ wspólne perspektywy dzisiaj w sprawie chrztu, Eucharystii i innych sakramentów oraz wspólne ich rozumienie, które trzyma je razem „w jednej i tej
samej sukcesji urzêdu apostolskiego” (& 7). Umo¿liwia to obu partnerom dopuszczenie do wspó³pracy duszpasterskiej w sytuacjach, w których wierz¹cym „z
przyczyn fizycznych lub etyczno-moralnych” nie jest mo¿liwy dostêp do kap³ana
w³asnego Koœcio³a. Mimo to jednoczeœnie stwierdzaj¹, ¿e ich Koœcio³y nie mog¹
wspólnie celebrowaæ Œwiêtej Eucharystii, gdy¿ to wymaga³oby pe³nej to¿samoœci
wiary, ³¹cznie ze wspólnym rozumieniem Bo¿ej woli dla Koœcio³a, a taki stan rzeczy nie wystêpuje jeszcze miêdzy nimi.

Implikacje eklezjologiczne
30. Mo¿na by przytoczyæ wiele innych przyk³adów ilustruj¹cych skutki rosn¹cej
konwergencji w sprawie chrztu. Ale to, co zosta³o powiedziane w tej czêœci ju¿ sugeruje, ¿e wspólny chrzest ma tak¿e ró¿ne eklezjologiczne implikacje. Po pierwsze
wspólny chrzest nale¿y do tych czynników, które pewnym od dawna podzielonym
Koœcio³om stwarzaj¹ mo¿liwoœæ, wrêcz je zainspirowa³y, do nawi¹zania nowych
wzajemnych stosunków. Niektóre z nich to wa¿ne nowe stosunki, które nie prowadz¹
jednak do pe³nej wspólnoty. Inne s¹ stosunkami, które wprowadzaj¹ pe³n¹ wspólnotê
lub, jak w przypadku Konkordii Leuenberskiej, wspólnotê kazalnicy i o³tarza.
31. Po drugie te wspólnoty chrzeœcijañskie, które zgadzaj¹ siê w tym, i¿
chrzest oznacza wszczepienie w Cia³o Chrystusa, Koœció³, i ¿e Koœció³ jest JEDNYM Koœcio³em, winny nale¿eæ do jednej i tej samej wspólnoty. Jeœli istnieje
jeden Koœció³ Jezusa Chrystusa i jeœli chrzest jest wejœciem do Koœcio³a, wówczas wszyscy ochrzczeni w Chrystusie s¹ z sob¹ zwi¹zani i powinni tworzyæ
pe³n¹ wspólnotê. Nie powinno byæ podzia³u miêdzy wspólnotami eklezjalnymi;
chrzest powinien chrzeœcijan przymuszaæ do pracy na rzecz eliminacji podzia³ów.
32. Dalszy wniosek koñcowy to ten, ¿e Koœcio³y, nawet gdy posiadaj¹ wspólne
rozumienie chrztu, to jednak ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ w zakresie wymogów dla
urzeczywistnienia pe³nej wspólnoty z tymi, z którymi ¿yj¹ w separacji. Dzieje siê
tak z powodu ró¿nego rozumienia istoty Koœcio³a. Z przedstawionego stanu rze-
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czy wynika tak¿e trzecia implikacja eklezjologiczna zwi¹zana ze wspólnym rozumieniem chrztu, mianowicie pilna potrzeba pracy w ramach ruchu ekumenicznego na rzecz wspólnego rozumienia istoty Koœcio³a. Jeœli nowe relacje miêdzy niektórymi Koœcio³ami maj¹ nabraæ kszta³tu, to jest rzecz¹ wa¿n¹, ¿eby ³¹cz¹ca je
zgodnoœæ pogl¹dów obejmowa³a te¿ perspektywy dotycz¹ce istoty Koœcio³a, które wraz z postêpem ruchu ekumenicznego stworz¹ te¿ mo¿liwoœæ pojednania w
przysz³oœci z innymi Koœcio³ami.
33. Po czwarte: Poniewa¿ chrzest ma dla istoty Koœcio³a fundamentalne znaczenie, przeto jest on te¿ jednym z warunków pe³nej wspólnoty. Jeœli jakaœ
wspólnota chrzeœcijañska nie celebruje chrztu, wówczas jej cz³onkowie s¹ pozbawieni jednego z wa¿nych elementów, bêd¹cego podstaw¹ wspólnoty z
wszystkimi innymi ochrzczonymi chrzeœcijanami. Stopieñ spo³ecznoœci miêdzy
tak¹ wspólnot¹ a wspólnotami, które celebruj¹ chrzest, jest wówczas w sposób
znacz¹cy ograniczony.

2. Chrzest i inicjacja w ¿ycie wiary
34. Gdy Ewangelia jest zwiastowana i us³yszane zostaje wezwanie do nawrócenia, wówczas w tym, który jest wezwany do zbawienia, rozpoczyna siê proces
wszczepienia w ¿ycie Chrystusa (Dz 2, 37-42). Podczas gdy proces ten trwa przez
ca³e ¿ycie, a¿ do momentu, gdy chrzeœcijanin w paruzji zostaje definitywnie wszczepiony w Cia³o Chrystusa, to jego ziemsk¹ drog¹ charakteryzuj¹ pewne rozstrzygaj¹ce momenty, w których urzeczywistniaj¹ i manifestuj¹ siê po raz pierwszy wa¿ne fazy ¿ycia w Chrystusie. Te momenty potraktowane ³¹cznie mog¹ byæ
nazwane chrzeœcijañsk¹ inicjacj¹. S¹ to momenty wiary i nawrócenia, rytualnej
celebracji i wejœcia w ¿ycie Koœcio³a. Chrzest jest j¹drem tego procesu, zarówno
jako rozstrzygaj¹cy moment jak te¿ jako model dla ca³ego procesu.
35. Chrzeœcijanie s¹ zjednoczeni w wyznaniu, ¿e „jest jeden Pan, jedna wiara,
jeden chrzest” (Ef 4, 5). Zjednoczeni w jednym Panu potwierdzaj¹, ¿e wiara i
chrzest wzajemnie nale¿¹ do siebie. Mog¹ oni potwierdziæ, ¿e wiara domaga siê
chrztu i ¿e ryt chrzcielny wyra¿a wiarê Koœcio³a Chrystusa i ochrzczonej osoby.
Chrzest jest wyrazem wiary w ³askawy dar Boga, który usprawiedliwia grzesznika; celebruje on urzeczywistnienie tego daru w nowym cz³onku Koœcio³a. Ta wiara jest przekazywana dalej w Koœciele, w jego ¿yciu i nauce, a ochrzczona osoba
przyswaja j¹ sobie jako wiarê Koœcio³a.

Ryty chrzeœcijañskiej inicjacji
36. Inicjacja chrzeœcijañska dokonuje siê w z³o¿onym oddzia³ywaniu na siebie
wiary i nawrócenia, celebracji rytualnej, nauczania i duchowej formacji, praktyki
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i misji. Istniej¹ wprawdzie miêdzy Koœcio³ami ró¿nice w sposobie rozumienia relacji miêdzy tymi elementami, ale istnieje daleko id¹ca zgodnoœæ co do tego, ¿e
ryt chrzcielny wod¹ stanowi j¹dro inicjacji.
37. „Chrztu udziela siê za pomoc¹ wody w imiê Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego”
(BEM, B 17). Ryt chrzcielny w historii ¿ycia koœcielnego przyjmowa³ ró¿ne formy.
Wprawdzie poszczególne Koœcio³y maj¹ swoje w³asne normatywne praktyki, lecz
czêsto uznaj¹ te¿ wa¿noœæ innych form chrztu. Z jednej strony ca³kowite lub czêœciowe zanurzenie kandydata w wodzie zdaje siê byæ form¹, która ma najlepsze
uzasadnienie w tradycji i jest akceptowana przez wiêkszoœæ Koœcio³ów. Wiele Koœcio³ów uznaje chrzest za wa¿ny wówczas, gdy chrzczona osoba, zw³aszcza jej g³owa, zostaje polana wod¹. Z drugiej strony ró¿ne Koœcio³y wyra¿aj¹ w¹tpliwoœæ, czy
pokropienie wod¹ stanowi wystarczaj¹cy znak sakramentalny. Z perspektywy ekumenicznej bardziej problematyczna jest stwierdzona w BEM praktyka niektórych
Koœcio³ów, w których ryt inicjacji nie przewiduje wody, lecz mimo to jest nazywany chrztem (B 21, komentarz c). Z rozumieniem przez wiêkszoœæ chrzeœcijan chrztu
i Koœcio³a jest najtrudniej pogodziæ stosowane przez niektóre wspólnoty chrzeœcijañskie procedury inicjacji w wiarê chrzeœcijañsk¹, które nie przewiduj¹ ¿adnego
specjalnego rytu przypominaj¹cego chrzest i nawet jednoznacznie go odrzucaj¹.
38. W wielu Koœcio³ach chryzmacja/konfirmacja i przyjêcie po raz pierwszy
Eucharystii s¹ powi¹zane z chrztem jako ryty inicjacji. Podczas gdy istniej¹ ró¿nice w sposobie rozumienia i praktykowania relacji miêdzy tymi trzema rytami w
Koœcio³ach, i chocia¿ ich oddzia³ywanie na ¿ycie chrzeœcijañskie nie zawsze jest
doœwiadczane w podobny sposób, to jednak istnieje powszechna zgoda co do
tego, ¿e te ró¿ne aspekty wyra¿aj¹ i urzeczywistniaj¹ jeden jedyny proces inicjacji. Chrzest jest bardzo œciœle zwi¹zany z obydwoma innymi rytami w takiej mierze, w jakiej przywo³uje dar eschatologicznego Ducha i prowadzi cz³owieka do
wspólnoty w Ciele Chrystusa; oba inne ryty opieraj¹ siê na chrzcie i z niego wyprowadzaj¹ swoje znaczenie.
39. Niektóre Koœcio³y nie praktykuj¹ chryzmacji/konfirmacji, inne, które to
czyni¹, zezwalaj¹ na przyjmowanie Eucharystii jeszcze przez chryzmacj¹/konfirmacj¹. Praktyki takie s¹ wprawdzie problematyczne dla innych Koœcio³ów, ale
nie kwestionuj¹ one zasadniczego zorientowania chrztu na Eucharystiê i jego rolê
jako warunku wstêpnego przyjêcia Eucharystii, o czym daje œwiadectwo ca³a tradycja chrzeœcijañska.
40. Sakrament chrztu, w pierwszym znaczeniu tego terminu, jest specjalnym rytem
z u¿yciem wody, dokonywanym raz w ¿yciu i nie daj¹cym siê powtórzyæ. Sta³y dar
wzrostu we wierze oraz – w jego konsekwencji – nieustannego umierania i zmartwychwstania w Chrystusie, oznacza faktycznie prze¿ywanie jedynego w swoim rodzaju spotkania wiary z Chrystusem, która jest dana i odwzorowana w rycie chrzcielnym. W tym sensie ¿ycie chrzeœcijañskie mo¿e byæ rozumiane jako „trwaj¹cy przez
ca³e ¿ycie chrzest” znajduj¹cy swój koñcowy fina³ w zjednoczeniu z Chrystusem.
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Chrzest i wiara
41. Chrzest jako ryt i jako codzienne umieranie i zmartwychwstanie z Chrystusem jest nieroz³¹cznie zwi¹zany z wiar¹. Bóg, który wzywa ludzi po imieniu
(Iz 43, 1; por. Dz 9, 4), jest Ÿród³em wiary. Nawet wolnoœæ dawania odpowiedzi
we wierze, jest ³askawym darem Boga. Wiara zaczyna siê w ludziach, gdy Bóg
zasiewa w nich ziarno czystego zaufania. Przez œwiadectwo Ducha Œwiêtego
wzrastaj¹ oni w Chrystusie, w którym mieszka pe³nia Boga (Kol 1, 19). Nie na
podstawie w³asnego zrozumienia lub w³asnych zdolnoœci ludzie mog¹ przyjmowaæ dar Bo¿y, lecz tylko przez ³askê naszego Pana Jezusa Chrystusa (Rz 3, 24; 1
Kor 1, 26nn). O chrzcie nie mo¿na g³osiæ niczego, co by³oby sprzeczne z faktem,
¿e dar Bo¿y otrzymywany we wierze jest ca³kowicie niezas³u¿ony.
42. Wiara jest odpowiedzi¹ wierz¹cego na Ewangeliê zbawienia w Jezusie
Chrystusie, która jest g³oszona w wspólnocie i przez wspólnotê tych, którzy ju¿ w
Niego wierz¹ i wielbi¹ Jego imiê. Wci¹gniêty do tej wiary nowy wyznawca przyswaja sobie stopniowo s³owa, w których zostaje wyra¿ona Ewangelia zbawienia.
S¹ to w pierwszym rzêdzie s³owa Pisma œw., a zw³aszcza s³owa zawartych w nim
wyznañ wiary. S¹ to te¿ te symbole wiary, te fundamenty orêdzia Ewangelii, które
Koœcio³y uzna³y za wyraz wiary i autoryzowa³y do wykorzystania w nabo¿eñstwie i nauczaniu. S¹ to te s³owa wiary, skonkretyzowane w trynitarnej formule
„w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego”, które rytowi chrzcielnemu z u¿yciem
wody nadaj¹ formê i znaczenie, i które we wczesnym Koœciele doprowadzi³y do
tego, ¿e chrzest zosta³ nazwany sakramentem wiary.
43. Tak wiêc chrzest sytuuje wiarê chrzeœcijanina w ramach ¿ywej wiary Koœcio³a i przyczynia siê w ten sposób do wzrostu jego wiary. „Gdy chrzeœcijanie
dojrzewaj¹, wrastaj¹ w pe³niê wiary, któr¹ wspólnota chrzeœcijañska wyznaje, celebruje i poœwiadcza zarówno lokalnie jak i w wymiarze œwiatowym /.../ , wrastaj¹ w wiarê, któr¹ wyznaje ca³y Koœció³ przez stulecia /.../ S³owo „wierzymy”
wypowiadane przez wspólnotê chrzeœcijañsk¹, i s³owo „wierzê”, wyra¿ane jako
osobiste zobowi¹zanie, staj¹ siê jednoœci¹” (Druga konsultacja Komisji Wiara i
Ustrój Koœcio³a na temat chrztu w Faverges, 2001, 48).
44. Wiara trynitarna, wyznawana w wyznaniu chrzcielnym, i obmycie
chrzcielne, dokonywane przez Koœció³ w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego, s¹
nieroz³¹cznie ze sob¹ zwi¹zane w liturgii œwiêtego chrztu. W wyznaniu wiary
Koœció³ poœwiadcza swoj¹ wiarê w trójjedynego Boga i w³¹cza ochrzczonego do
œwiêtego ludu Bo¿ego. To po³¹czenie pomiêdzy formu³¹ chrzcieln¹ i wierz¹cym
Koœcio³em stanowi j¹dro procesu inicjacji. W tym sensie chrzest rozumiany jest
zawsze jako chrzest wierz¹cych.
45. Wiara wyznawana w chrzcie jest wiar¹, która ³¹czy wierz¹cych i ich Koœcio³y. W pierwszych stuleciach wspólne wyznanie chrzcielne s³u¿y³o zborom chrzeœcijañskim za podstawê jednoœci. PóŸniej sobory wyra¿a³y tê sam¹ wiarê w bardziej
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szczegó³owych sformu³owaniach. J¹drem wiary wyra¿onej w najbardziej rozpowszechnionych dziœ wyznaniach wiary – Niceo-Konstantynopolitañskim i Apostolskim – jest wiara w trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. „Wyznawanie wiary ma miejsce tak¿e w tych Koœcio³ach, które oficjalnie nie pos³uguj¹ siê
s³owami Wyznania Nicejskiego, gdy wyznanie chrzcielne u¿ywa innych formu³ autoryzowanych przez Koœció³” (Confessing the One Faith, wstêp, & 15).
46. Koœcio³y, które ³¹czy ze sob¹ wiara w Trójcê Œwiêt¹ i które uznaj¹ w pe³ni
wzajemn¹ wa¿noœæ chrztu, mog¹ mimo to na podstawie ró¿nic dotycz¹cych innych elementów wiary lub kwestii zwi¹zanych z ustrojem koœcielnym odrzucaæ
wspólnotê ze sob¹. W tym przypadku nie dopuszcza siê do wspólnoty jako owocu
wiary i chrztu. Niektóre Koœcio³y reprezentuj¹ pogl¹d, ¿e ró¿nice opinii w sprawach wiary, które s¹ dostatecznie powa¿ne, by spowodowaæ zerwanie wspólnoty
miêdzy nimi a innym Koœcio³em, uniemo¿liwiaj¹ im dopuszczenie ochrzczonych
cz³onków tego Koœcio³a do pe³nego uczestnictwa w Eucharystii. Natomiast wiele
innych Koœcio³ów jest zdania, ¿e nawet wówczas, gdy miêdzy Koœcio³ami nie istnieje pe³na wspólnota eklezjalna, powinny one dopuszczaæ cz³onków innych Koœcio³ów, których uznaj¹ chrzest i dziel¹ trynitarn¹ wiarê, do pe³nego uczestnictwa w Eucharystii.

Chrzest doros³ych i chrzest dzieci
47. Wiêkszoœæ Koœcio³ów mo¿e siê porozumieæ na bazie przedstawionego
wy¿ej ogólnego rozumienia relacji pomiêdzy wiar¹ a chrztem. Ale pozostaj¹ ró¿nice, które stwarzaj¹ problemy przy wzajemnym uznawaniu chrztu. Ró¿nice te
nie s¹ takie oczywiste w przypadku chrztu osób doros³ych. Dwa fakty stanowi¹
dla Koœcio³ów jednocz¹cy punkt odniesienia, gdy chodzi o istotê i znaczenie
chrztu doros³ych. Po pierwsze biblijne opisy przebiegu inicjacji odnosz¹ siê z regu³y do doros³ych. Po drugie najwa¿niejsze klasyczne liturgie chrzcielne by³y
pomyœlane w zasadzie dla doros³ych. Te chrzty, które celebruje siê wed³ug dzisiejszych rytua³ów i przepisów dyscyplinarnych niemal wszystkich Koœcio³ów, s¹
z regu³y chrztami osób ju¿ wierz¹cych i mog¹ te¿ za takie zostaæ uznane. Gdy
jednak chrzest jest sprawowany wobec dziecka, które jeszcze nie jest w stanie
wyznaæ osobiœcie swoj¹ wiarê, wówczas biblijna i tradycyjna materia chrztu
mo¿e byæ ró¿nie zinterpretowana. Dla niektórych Koœcio³ów Pismo œw. dopuszcza chrzest jedynie tych, którzy dokonuj¹ osobistego aktu nawrócenia i osobistego wyznania wiary. Dla innych Pismo œw. nie dostarcza ¿adnego przekonuj¹cego
argumentu na odmawianie chrztu dzieciom, które nie mog¹ jeszcze podejmowaæ
takich osobistych decyzji, gdy decyzje te podejmowane s¹ przez tych, którzy ponosz¹ za nie odpowiedzialnoœæ i gdy te osoby powierzaj¹ formacjê i nauczanie
dzieci Koœcio³owi. Poza tym trzeba te¿ zbadaæ skrupulatnie opisy chrztu wszystkich domowników, o których mówi¹ Dzieje Apostolskie. I chocia¿ klasyczne li-
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turgie chrzcielne by³y przewidziane dla doros³ych, to jednak istnieje bardzo wczesny i bardzo szczegó³owy opis takiej liturgii, mianowicie Apostolska Tradycja
Hippolita (c. 215), która wspomina explicite inicjacjê dzieci, które jeszcze nie s¹
w stanie udzielaæ odpowiedzi z w³asnej inicjatywy (XX, 4).
48. Wraz z BEM nale¿y stwierdziæ: „Wszystkie Koœcio³y uznaj¹ potrzebê wiary do przyjêcia zbawienia zawartego i ujawnionego w chrzcie. Osobiste zaanga¿owanie jest konieczne dla odpowiedzialnego cz³onkostwa w Ciele Chrystusa”
(BEM, B 8). „Nie mo¿na wykluczyæ mo¿liwoœci, ¿e chrzest dzieci by³ tak¿e praktykowany w czasach apostolskich; niemniej chrzest po³¹czony z osobistym wyznaniem wiary jest najwyraŸniej poœwiadczon¹ form¹ w dokumentach Nowego
Testamentu” (BEM, B 11). Koœcio³y uznaj¹ paradygmatyczn¹ i normatywn¹ jakoœæ chrztu doros³ych wierz¹cych, ukazanego w Nowym Testamencie i praktykowanego przez wszystkie Koœcio³y, jako najbardziej wyrazisty znak istoty chrztu.
Jednak¿e BEM powiada dalej: „Na przestrzeni dziejów praktyka chrztu rozwinê³a
siê w ró¿nych formach. Niektóre Koœcio³y chrzcz¹ dzieci przedstawiane przez rodziców lub opiekunów, którzy wyra¿aj¹ gotowoœæ, w Koœciele i z Koœcio³em,
wychowania ich w wierze chrzeœcijañskiej. Inne Koœcio³y praktykuj¹ wy³¹cznie
chrzest wierz¹cych (doros³ych), którzy zdolni s¹ do osobistego wyznania wiary.
Niektóre z tych Koœcio³ów zachêcaj¹, aby niemowlêta lub dzieci by³y przedstawiane i b³ogos³awione w czasie nabo¿eñstwa, które zazwyczaj zawiera dziêkczynienie za dar dziecka, a tak¿e zobowi¹zanie matki i ojca, ¿e bêd¹ rodzicami
chrzeœcijañskimi” (BEM, B 11).
49. W tym miejscu trzeba zaznaczyæ, ¿e rozwój chrztu niemowl¹t ma swoje
korzenie we wczesnym Koœciele i nigdy nie by³ pomyœlany jako odstêpstwo od
zdefiniowanej przez nas struktury inicjacji, która jest zawarta jako nakaz w tekstach Nowego Testamentu o chrzcie. Dzieci by³y chrzczone, gdy¿ Bo¿e wezwanie
do zbawienia odnosi³o siê do nich w nie mniejszym stopniu ni¿ do doros³ych.
Wiek nie móg³ byæ przeszkod¹ dla daru Boga w Chrystusie i w Duchu Œwiêtym.
W celebracji chrztu ryt by³ zawsze kojarzony z wiar¹ i z ¿yciem we wspólnocie
wierz¹cych. W przypadku niemowl¹t wiara przyjmowa³a formê ¿ywej wiary Koœcio³a, któr¹ dziecko przyjê³o w chrzcie. Wiara Koœcio³a, tak to rozumiano, by³a
teraz obecna w tym nowym cz³onku w formie religijnego wychowania, jakie go
odt¹d otacza³o. Wiara by³a rozumiana jako ju¿ istniej¹ca ³aska, która uzdolni
dziecko do wzrostu, a¿ bêdzie w stanie z³o¿yæ osobiste wyznanie wiary i osobiœcie potwierdziæ ³askê nawrócenia, która zosta³a mu dana w chrzcie. Podstaw¹
tego nawrócenia by³o zrozumienie, ¿e ³aska Chrystusa dotyczy wszystkich dzieci
Adama, ¿e mo¿e je uwolniæ od grzechu, gdy tylko przez kazanie i sakramenty
Koœcio³a nawi¹¿¹ z Nim kontakt. Tym, co wywo³uje ludzk¹ odpowiedŸ, która
tkwi w wierze, jest wy³¹cznie i nieustannie ta ³aska. Mo¿e byæ ona ju¿ obecna w
katechezie, dziêki której dzieci zostaj¹ doprowadzone do punktu, w którym mog¹
podj¹æ osobist¹ decyzjê.
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50. Koœcio³y, które praktykuj¹ tylko chrzest doros³ych wierz¹cych, troszcz¹
siê w nie mniejszym stopniu o dzieci ni¿ Koœcio³y, w których jest zwyczaj
chrzczenia dzieci. Równie¿ one, poprzez nauczanie, okazywanie troski i udzielanie b³ogos³awieñstwa, witaj¹ dzieci w obrêbie wspólnoty. Przez to daj¹ wyraz
zobowi¹zaniu chrzeœcijañskich rodziców i ich eklezjalnej wspólnoty (a w niektórych przypadkach równie¿ chrzestnych) do wprowadzania nowonarodzonego
dziecka w ¿ycie Koœcio³a przez przekazywanie wiary. Chocia¿ powitanie nie realizuje siê przez chrzest, to jednak ma ono na myœli ten cel. Dla ludzi, którzy w
swoim dzieciñstwie tak zostaj¹ powitani w Koœciele, chrzest w wieku doros³ym
mo¿e byæ osobistym wyrazem dojœcia do punktu kulminacyjnego w podró¿y naznaczonej nawróceniem i wiar¹; jest to te¿ jeden z zasadniczych sposobów, w jaki
Pismo œw. mówi o chrzcie. Ponadto ekumeniczna konwergencja osi¹gniêta w
sprawie sakramentalnego statusu chrztu mo¿e teraz daæ mo¿noœæ Koœcio³om,
które chrzcz¹ tylko tych, którzy s¹ w stanie z³o¿yæ osobisty akt wiary, dostrze¿enia chrztu jako ucieleœnienia ³aski Chrystusa i daru Ducha, który wywo³uje osobist¹ wiarê i nawrócenie, manifestuj¹ce siê w akcie celebracji.
51. W tradycji ³aciñskiej chrzest niemowl¹t otrzyma³ silne wsparcie w teologii Augustyna i w jego reakcji na pogl¹dy pelagiañskie. Dziêki temu z jednej
strony dano wyraz obawie wystawienia dzieci na niebezpieczeñstwo œmierci
bez mo¿liwoœci uwolnienia siê od grzechu [pierworodnego] przez zbawcze
dzie³o Chrystusa; z drugiej strony podkreœlono te¿ korzyœci wynikaj¹ce z inicjacji w ¿ycie Chrystusa i Jego Koœcio³a, jakie niesie ze sob¹ chrzest. Nowa teologia chrztu i krytyczna rewizja pewnych deklaracji na temat skutków grzechu
pierworodnego dla dzieci nada³yby wiêkszego znaczenia chrystologicznej i
eklezjologicznej rzeczywistoœci chrztu. Koœcio³y te uznaj¹ tak¿e, ¿e istnieje
ryzyko nadu¿ywania darów Boga w przypadku chrztu dzieci. Zachodzi mo¿liwoœæ, ¿e obietnice w sprawie edukacji chrzeœcijañskiej, sk³adane przez rodziców i chrzestnych, nie bêd¹ dotrzymane a sakrament ulegnie zbezczeszczeniu.
W rzeczywistoœci Koœcio³y te – przynajmniej teoretycznie, gdy¿ nie zawsze w
praktyce – domaga³y siê przesuniêcia terminu chrztu, a¿ dziecko osi¹gnie wystarczaj¹cy wiek, by móc przemówiæ we w³asnym imieniu, w sytuacjach, gdy
nie by³o gwarancji, ¿e dziecko to bêdzie faktycznie poddane edukacji w sprawach wiary. Nawet gdy to zatroskanie w³aœnie w naszym œwiecie postchrzeœcijañskim jest z pewnoœci¹ jak najbardziej uzasadnione, to nie oznacza ono uto¿samiania siê ze stanowiskiem Koœcio³ów, które chrzcz¹ tylko wierz¹cych; jednak zatroskanie to jest tak¿e wyrazem przekonania, ¿e w pe³nym wymiarze
musi byæ respektowana chrzeœcijañska inicjacja. W tym sensie podkreœlaj¹ coœ,
co mo¿e s³u¿yæ za wa¿n¹ podstawê wzajemnego uznania chrztu miêdzy nimi a
Koœcio³ami, które chrzcz¹ tylko wierz¹cych.
52. Zaproponowaliœmy rozwa¿yæ niniejsze trzy elementy jako ramy dla inicjacji chrzeœcijañskiej: formacja w zakresie wiary, chrzest wod¹ i uczestnictwo w
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¿yciu wspólnoty. Te trzy elementy s¹ obecne w rycie chrztu wod¹, chocia¿ nie w
taki sam sposób. Podobnie wszystkie trzy elementy s¹ obecne w trwaj¹cym przez
ca³e ¿ycie procesie chrzeœcijañskiego uczniostwa, który charakteryzuje siê sta³¹
formacj¹ religijn¹, wspominaniem ³aski i obietnicy doœwiadczanej w chrzcie oraz
coraz aktywniejszym udzia³em w ¿yciu Koœcio³a. Gdy pytamy o relacjê pomiêdzy wiar¹ a chrztem tylko w odniesieniu do rytu z u¿yciem wody, wówczas ró¿nice miêdzy Koœcio³ami pozostaj¹ nadal bardzo istotne. Jeœli zamiast tego porównamy szerokie ramy inicjacji chrzcielnej i formacji w Chrystusie, wówczas ujawniaj¹ siê silne konwergencje. Chodzi o konwergencjê, która jest do pogodzenia z
faktem a nawet przezeñ wzbogacona, ¿e ró¿ne tradycje podkreœlaj¹ ró¿ne elementy istniej¹cych ram i nadaj¹ im ró¿ny uk³ad.
53. Konwergencja opiera siê na fakcie, ¿e Koœcio³y uznaj¹ paradygmatyczn¹
i normatywn¹ jakoœæ chrztu, dokonywanego na podstawie osobistego wyznania
wiary, zilustrowanego w Nowym Testamencie i praktykowanego przez wszystkie Koœcio³y, jako najbardziej wyrazistego znaku dla istoty chrztu. Te tradycje,
które w ramach inicjacji praktykuj¹ tylko tê formê chrztu, zachowuj¹ ¿ywe
œwiadectwo rzeczywistoœci chrztu, któr¹ Koœcio³y wspólnie akceptuj¹ i skutecznie daj¹ wyraz wspólnemu przekonaniu, ¿e chrzest jest nieod³¹cznie nakierowany na osobiste nawrócenie. Te tradycje, które jako czêœæ procesu inicjacji praktykuj¹ chrzest niemowl¹t, zachowuj¹ ¿ywe œwiadectwo inicjacyjnego powo³ania i ³aski Bo¿ej, które wed³ug zgodnego pogl¹du Koœcio³ów dopiero
umo¿liwiaj¹ ludzk¹ odpowiedŸ; tradycje te daj¹ te¿ skuteczny wyraz wspólnemu przekonaniu, ¿e niemowlêta i dzieci winny byæ edukowane i przyjmowane
do wspólnoty Koœcio³a Jezusa Chrystusa jeszcze przed nabyciem umiejêtnoœci
z³o¿enia przekonuj¹cego wyznania wiary.
54. Proponuje siê, by ka¿dy Koœció³, nawet gdy zachowuje swoj¹ w³asn¹ tradycjê chrzcieln¹, uzna³ w innych jeden chrzest w Jezusie Chrystusie przez potwierdzenie podobieñstw szerokich ram inicjacji i formacji w Chrystusie, które s¹
obecne w ka¿dej wspólnocie. Na tym polega konwergencja przewidziana w dokumencie Chrzest, Eucharystia i pos³ugiwanie duchowne: „Stale wzrasta liczba Koœcio³ów uznaj¹cych wzajemnie swój chrzest jako jeden chrzest zanurzaj¹cy w
Chrystusa: gdy kandydat wyznaje Jezusa Chrystusa jako Pana lub gdy – w wypadku chrztu dzieci – wyznanie to, z³o¿one przez Koœció³ (rodzice, opiekunowie,
chrzestni, zgromadzenie), zostanie póŸniej potwierdzone wiar¹ i osobistym zaanga¿owaniem” (BEM, B 15). Te Koœcio³y, które praktykuj¹ tylko chrzest wierz¹cych, mog³yby uznaæ jeden chrzest w innych tradycjach w ramach ogólnego procesu chrzeœcijañskiej inicjacji, do którego nale¿y osobiste potwierdzenie wiary.
Te Koœcio³y, które z regu³y praktykuj¹ chrzest niemowl¹t, mog³yby uznaæ jeden
chrzest w ramach ogólnego procesu chrzeœcijañskiej inicjacji w ’Koœcio³ach wierz¹cych’ (believer’s churches), nawet gdy mia³oby brakowaæ identycznych form
chryzmacji lub konfirmacji.
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55. Uznanie, ¿e jeden chrzest Chrystusa jest obecny w ogólnym procesie
chrzeœcijañskiej inicjacji, mo¿e potwierdziæ tak¿e inn¹ wa¿n¹ wypowiedŸ dokumentu w sprawie Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego: „Chrzest jest
aktem niepowtarzalnym. Trzeba unikaæ wszelkiej praktyki, któr¹ mo¿na by interpretowaæ jako ‘rebaptyzacjê’” (BEM, B 13).

Implikacje eklezjologiczne
56. Miêdzy chrztem i wiar¹ istnieje bliski zwi¹zek. To oraz fakt, ¿e ró¿ne
Koœcio³y w swojej praktyce chrzcielnej wyra¿aj¹ intencjê wszczepienia przez
chrzest w uniwersalne Cia³o Chrystusa (por. & 42), ale faktycznie wszczepiaj¹ do
wspólnot, które – z powodu powa¿nych ró¿nic w zakresie rozumienia ró¿nych
aspektów wiary chrzeœcijañskiej – s¹ od siebie oddzielone, sk³ania do sformu³owania nastêpuj¹cej wypowiedzi: Implikacj¹ eklezjologiczn¹ powstaj¹cej konwergencji w sprawie chrztu jest to, i¿ rozwój ten rodzi piln¹ potrzebê osi¹gniêcia
przez podzielonych chrzeœcijan wspólnego rozumienia wiary apostolskiej, któr¹
Koœció³ zwiastuje i w œwietle której osoba zostaje ochrzczona.
57. W odniesieniu do ró¿nicy pogl¹dów na temat chrztu niemowl¹t obie strony s¹ zgodne w tym, ¿e chrzest jest powi¹zany z osobist¹ wiar¹. Jedno stanowisko stwierdza, ¿e osobista wiara jest warunkiem udzielenia chrztu, drugie natomiast wyra¿a opiniê, ¿e osobista wiara ochrzczonej osoby jest wymagana tak
szybko jak tylko to mo¿liwe. Ale wa¿na ró¿nica miêdzy obydwoma stanowiskami dotyczy roli Koœcio³a, jak o tym œwiadcz¹ powy¿sze stwierdzenia objaœniaj¹ce
chrzest niemowl¹t: „W przypadku niemowl¹t wiara przyjmuje formê ¿ywej wiary
Koœcio³a, któr¹ dziecko przyjmuje w chrzcie” (& 49). Wiara by³a rozumiana jako
„ju¿ istniej¹ca ³aska, która uzdolni dziecko do wzrostu, a¿ bêdzie w stanie z³o¿yæ
osobiste wyznanie wiary i osobiœcie potwierdziæ ³askê nawrócenia, która zosta³a
mu dana w chrzcie”. Jest to przekonanie, które opiera siê na rozumieniu, „¿e
³aska Chrystusa dotyczy wszystkich dzieci Adama, ¿e mo¿e je uwolniæ od grzechu, gdy tylko przez kazanie i sakramenty Koœcio³a nawi¹¿¹ z Nim kontakt” (&
49). Implikacja eklezjologiczna, jaka z tego wynika, polega na tym, ¿e do podstawowych problemów, które musz¹ zostaæ rozwi¹zane, jeœli ma dojœæ do przezwyciê¿enia ró¿nic w sprawie chrztu niemowl¹t, nale¿¹ zagadnienia dotycz¹ce istoty i
celu Koœcio³a oraz jego roli w dziele zbawienia.

3. Chrzest i w³¹czenie do Koœcio³a
58. Zarówno ryt chrztu jak te¿ zainicjowany przez niego trwaj¹cy przez ca³e
¿ycie proces wzrostu w Chrystusie odbywaj¹ siê w obrêbie partykularnej (lokalnej) wspólnoty koœcielnej. Jej cz³onkowie i duchowni g³osz¹ Ewangeliê, zapra-
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szaj¹ katechumenów, katechizuj¹ i przygotowuj¹ ich do rytua³ów, celebruj¹ sakramentalne ryty inicjacji, odnotowuj¹ ten akt i przejmuj¹ odpowiedzialnoœæ za sta³¹
formacjê chrzeœcijañsk¹ i sakramentalne spe³nienie ochrzczonych. Taka dokonuj¹ca chrztu wspólnota wierzy, ¿e w niej urzeczywistnia siê jeden, œwiêty, katolicki
i apostolski Koœció³. W ten sposób chrzest, który celebruje, staje siê darem Ducha, który wszczepia ochrzczonego zarazem w ¿ycie w³asnej wspólnoty i w Cia³o
Chrystusa, Jego Koœció³. Wspólnota, któr¹ ten lokalny Koœció³ ma z innymi Koœcio³ami, jest wyrazem i ucieleœnieniem jednoœci chrzeœcijan, która jest dana w
Ciele Chrystusa. Eucharystia, jako sakrament cia³a i krwi Chrystusa, dany na zbawienie wszystkich, prowadzi wspólnotê, która jest dana w chrzcie, do sakramentalnej pe³ni.
59. Wszystkie Koœcio³y s¹ zgodne w tym, ¿e rozpoczête w chrzcie wszczepienie w Chrystusa, jako Jego dar otrzymany w Duchu ku chwale Boga Ojca,
winno byæ kompletnym i pe³nym wszczepieniem. Stosownie do tego chrzest
jest wyrazem intencji przyjêcia ochrzczonej osoby do uniwersalnej wspólnoty
Koœcio³a Chrystusowego. Wspólnoty chrzeœcijañskie nie s¹ wyizolowanymi
jednostkami, które dokonuj¹ chrztu jakby na w³asny u¿ytek, lecz czyni¹ to jako
Koœcio³y, które wierz¹, ¿e Cia³o Chrystusa jest obecne i dostêpne w ich w³asnej
eklezjalnej rzeczywistoœci. Pragnienie wspólnoty w Ciele Chrystusa, nieod³¹czne od chrztu, zmusza ochrzczonego do zainteresowania siê tak¿e innymi wspólnotami eklezjalnymi, które stosuj¹ te same ramy chrzcielne i wyznaj¹ tê sam¹
apostolsk¹ wiarê.
60. Gdy wspólnoty, które dokonuj¹ chrztu, s¹ powi¹zane ze sob¹ pe³n¹ wspólnot¹, gdy na przyk³ad nale¿¹ ju¿ do tej samej rodziny eklezjalnej, wtedy wspólnota miêdzy jej cz³onkami jest kompletna pod wzglêdem sakramentalnym i instytucjonalnym a jej duchowe owocowanie ulega odpowiednio wzmocnieniu.
Ochrzczonych ³¹czy ze sob¹ ta sama Eucharystia, w której wspólnota znajduje
swoje pe³ne odbicie i pokarm. ¯yj¹ razem t¹ sam¹ wiar¹ i tymi samymi instytucjonalnymi wiêzami obejmuj¹cymi misjê, pos³ugiwanie duchowne i s³u¿bê.
61. Nawet gdy istniej¹ przeszkody w osi¹gniêciu pe³nej wspólnoty miêdzy
ró¿nymi spo³ecznoœciami religijnymi, to przecie¿ chrzest oferuje pewien jej
stopieñ, który jest realny, aczkolwiek niedoskona³y. Ochrzczeni mog¹ rozpoznaæ w wierze i praktyce chrzcielnej innych wiarê w jednoœæ chrzeœcijan w
Ciele Chrystusa i pragnienie takiej jednoœci, która równie¿ im odpowiada. W
chrzcie drugiego mog¹ uznaæ widzialny i instytucjonalny wyraz jednoœci w
Chrystusie, w któr¹ cz³onkowie ka¿dego Koœcio³a wierz¹, ¿e zostali ochrzczeni, oraz znaleŸæ w tym wyraz i po¿ywienie dla swojego pragnienia eklezjalnego spe³nienia tej jednoœci.
62. Trzeba uznaæ i respektowaæ fakt, ¿e niektóre Koœcio³y maj¹ trudnoœci w
uznaniu pe³nej sakramentalnej rzeczywistoœci chrztu celebrowanego w Koœcio³ach, z którymi nie maj¹ pe³nej wspólnoty; nie oznacza to jednak, ¿e chrzest nie
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ma ¿adnego znaczenia dla wspólnoty. Za przyk³ad mog¹ tu pos³u¿yæ prawos³awni. Gdy nieprawos³awny wyra¿a zamiar przyst¹pienia do Koœcio³a prawos³awnego, pojawia siê komplikacja, gdy¿ chrzest, chryzmacja/konfirmacja i Eucharystia
uchodz¹ w nim za jeden sakrament inicjacji. Z tego te¿ powodu stosuje siê w
praktyce ró¿ny sposób postêpowania. Chrzest jest stosowany w sytuacji, gdy kandydat uchodzi za osobê, która nie zosta³a ochrzczona w imieniu Trójcy Œwiêtej
(np. unitarianie). Chryzmacjê praktykuje siê w przypadku nie odbycia konfirmacji
lub odmiennego jej rozumienia. Ale w przypadku katolika rzymskiego przyjêcie
winno siê odbyæ przez spowiedŸ i komuniê œw., przy czym uznaje siê i respektuje
œwiête czynnoœci i pe³n¹ sakramentalnoœæ Koœcio³a Rzymskokatolickiego (taka
jest np. postawa Koœcio³a rosyjskiego). Jednak¿e wœród prawos³awnych pojawia
siê trudnoœæ wynikaj¹ca z faktu, ¿e istnieje ró¿nica pomiêdzy teologi¹ prawos³awn¹, która uznaje chrzest w imieniu Œwiêtej Trójcy, a praktyk¹ niektórych
wspólnot – nie Koœcio³ów – prawos³awnych, np. na górze Atos, które chrzcz¹
ponownie nieprawos³awnych chrzeœcijan (Góra Atos jest czêœci¹ Koœcio³a konstantynopolitañskiego, który podziela opisane wy¿ej stanowisko teologii prawos³awnej).
63. Niektóre Koœcio³y nie dopuszczaj¹ do wspólnoty eucharystycznej wszystkich, których chrzest uznaj¹. Ale wed³ug teologii rzymskokatolickiej pragnienie
(votum) Eucharystii jest obecne w ka¿dym autentycznym chrzcie, a rzeczywistoœæ
(res) ³aski – jednoœæ z Chrystusem – zostaje uznana ze wzglêdu na chrzest, nawet
gdy ma miejsce odmowa lub ograniczenie dostêpu do wspólnoty eucharystycznej
(por. te¿ && 92-95).

Konfirmacja i inne sakramenty
64. Relacja miêdzy chrztem a innymi sakramentami, zw³aszcza konfirmacj¹,
wymaga dalszej dyskusji. Tekst konwergencji BEM (B 14) stwierdza: „W Bo¿ym
dziele zbawienia paschalne misterium œmierci i zmartwychwstania Chrystusa
³¹czy siê nierozdzielnie z pentekostalnym darem Ducha Œwiêtego. W podobny
sposób tak¿e uczestnictwo w œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa ³¹czy siê nierozdzielnie z przyjêciem Ducha. W pe³nym swoim znaczeniu chrzest oznacza i
urzeczywistnia jedno i drugie”.
65. Istniej¹ te¿ jednak ró¿nice, których opis dajemy poni¿ej. W niektórych
Koœcio³ach konfirmacja ma swoje korzenie w namaszczeniu lub na³o¿eniu r¹k
przez biskupa, odbywaj¹cym siê we wczesnym Koœciele po chrzcie; jest to wydarzenie, które wskutek rozwoju historycznego na Zachodzie zosta³o pod wzglêdem
czasowym oddzielone od rytua³u chrzcielnego [na Wschodzie chryzmacja/konfirmacja jest elementem ceremonii chrzcielnej, z upowa¿nienia biskupa jest ona
udzielana przez kap³ana]. W innych Koœcio³ach, zw³aszcza w tych, które wyros³y
z Reformacji, konfirmacja oznacza dojrzalsze wyznanie wiary sk³adane przez do-
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rastaj¹c¹ m³odzie¿. Tak wiêc dla pewnych tradycji konfirmacja jest sakramentaln¹ czêœci¹ ceremonii chrzcielnej (nawet gdy odbywa siê sporo lat póŸniej).
W wiêkszoœci tradycji konfirmacja jest rozumiana jako „dope³nienie” (completing) chrztu. Jednak dla niektórych tradycji konfirmacja jest oddzielnym rytem
sakramentalnym rozumianym nie jako „dope³nienie” wczeœniejszego chrztu (jego
„kompletnoœæ” nie podlega dyskusji) jakiejœ osoby, lecz jako akt – obecnie „dojrza³ej” – osoby, która publicznie sk³ada œwiadectwo potwierdzaj¹ce ten akt (por.
Faith and Order consultation, Faverges, October 2001, & 26).
66. Chrzeœcijanie ró¿ni¹ siê wiêc w swoim rozumieniu tego, gdzie mo¿na odnaleŸæ znak daru Ducha. Ró¿ne czynnoœci ³¹czy siê z tym darem. Dla niektórych
jest nim sam ryt z u¿yciem wody. Dla innych polega on na namaszczeniu
chryzm¹ i/lub na³o¿eniu r¹k, które wiele Koœcio³ów nazywa konfirmacj¹. Dla
jeszcze innych oznacza on wszystkie trzy czynnoœci, poniewa¿ dzia³anie Ducha
dostrzegaj¹ w ca³ym rycie. Wszyscy zgadzaj¹ siê co do tego, ¿e chrzest chrzeœcijañski dokonuje siê w wodzie i w Duchu Œwiêtym. Ale miejsce i rola konfirmacji
w ramach praktykowania chrzeœcijañskiej inicjacji wymagaj¹ dok³adniejszego
wyjaœnienia miêdzy Koœcio³ami.

Implikacje eklezjologiczne
67. Ta dyskusja na temat „chrztu i w³¹czenia do Koœcio³a” sugeruje kilka implikacji eklezjologicznych. Po pierwsze wspólna wiara implikuje, ¿e chrzest stanowi w³¹czenie w Cia³o Chrystusa, Koœció³, ¿e ryt chrztu jest skutecznym znakiem, który w ¿yciu przyjmuj¹cej go osoby faktycznie coœ sprawia.
68. Ale mimo tej w³aœnie wspomnianej wspólnej wiary wystêpuj¹ wœród
chrzeœcijan tak¿e ró¿ne przekonania, które wywieraj¹ wp³yw na rozumienie ró¿nych teologicznych aspektów chrztu, sakramentalnych aspektów w³¹czenia lub
nawet samych sakramentów. Dla niektórych w³¹czenie do Koœcio³a dokonuje siê
przez sakramenty inicjacji, do których nale¿¹ chrzest, konfirmacja i Eucharystia.
Dla innych celebracja samego sakramentu chrztu wystarczy dla w³¹czenia w Cia³o Chrystusa. Dla jeszcze innych jest ono wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa,
który prowadzi cz³owieka do Koœcio³a, a chrzest jest znakiem uznania, ¿e to mia³o miejsce. W œwietle tych ró¿nic drug¹ eklezjologiczn¹ implikacj¹ wynikaj¹c¹ z
dyskusji nad aspektem powstaj¹cej konwergencji w sprawie chrztu jest to, i¿ nale¿y rozwin¹æ wspólne ekumeniczne perspektywy w sprawie sakramentów, a zw³aszcza w sprawie relacji miêdzy sakramentami a Koœcio³em.
69. Poza tym ma miejsce ró¿na ocena istoty konfirmacji i jej statusu jako sakramentu. Z tego wynika trzecia implikacja, mianowicie, ¿e dla wspólnot, miêdzy
którymi wystêpuj¹ ró¿nice pogl¹dów, by³oby rzecz¹ cenn¹ rozpocz¹æ dialog na
temat zagadnienia, czy ró¿nica dotycz¹ca konfirmacji jest odbiciem ró¿nic o charakterze eklezjologicznym.
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4. Chrzest i sta³y wzrost w Chrystusie
70. Jak ju¿ zosta³o powiedziane, jednym z wymiarów wspólnych ram
chrztu jest „sta³a formacja i odpowiedzialne uczniostwo, w którym nasze zakotwiczone w chrzcie powo³anie jest realizowane przez nasze ca³e ¿ycie”
(patrz wy¿ej, & 18). Gdy¿ niezale¿nie od wieku osoby chrzest oznacza faktycznie pocz¹tek nowego ¿ycia w Chrystusie i w Koœciele, a ¿ycie to charakteryzuje siê wzrostem. Do ¿ycia chrzeœcijañskiego, które opiera siê na wierze
i ni¹ siê od¿ywia, nale¿y, ¿e cz³owiek coraz bardziej zbli¿a siê do tego, co
Bóg obiecuje i tworzy w chrzcie. ¯ycie w Chrystusie jest ¿yciem w Duchu
Œwiêtym, który nas prowadzi i uzdalnia do wype³nienia naszego powo³ania
chrzcielnego, które polega na uczestnictwie w missio Dei, która urzeczywistnia siê w ci¹g³ej historii zbawienia.

Wzrost w Chrystusie
71. ¯ycie chrzeœcijañskie charakteryzuje siê nie tylko wzrostem. Raczej jest
tak, ¿e chrzcielne uczestnictwo w œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa obejmuje tak¿e koniecznoœæ codziennego ¿alu i przebaczenia. ¯ycie w Chrystusie obejmuje zatem tak¿e gotowoœæ przebaczenia, tak jak i nam zosta³o przebaczone; w
ten sposób ochrzczony otwiera siê na postawy i zachowania, które umo¿liwiaj¹
now¹ etyczn¹ orientacjê. BEM stwierdza: „Ochrzczeni doznaj¹ tym samym przebaczenia, oczyszczenia i uœwiêcenia przez Chrystusa; otrzymuj¹ oni, jako czêœæ
swego prze¿ycia chrztu, now¹ orientacjê etyczn¹ pod kierownictwem Ducha
Œwiêtego” (B 4).
72. Ta perspektywa podkreœla œwiadomoœæ, ¿e chrzest jest stale obecn¹ rzeczywistoœci¹, która musi byæ nieustannie prze¿ywana. Ochrzczeni s¹ coraz bardziej doprowadzeni do sytuacji, aby byæ „jak ¿ywe kamienie /.../ potomstwem
wybranym, królewskim kap³añstwem, narodem œwiêtym, ludem wykupionym,
abyœcie opowiadali o cnotach Tego, który was wezwa³ z ciemnoœci do swojej niezwyk³ej œwiat³oœci” (1 P 2, 5-9). To s¹ aspekty ¿ycia w Chrystusie, które s¹
wspólne chrzeœcijanom, o których mog¹ z³o¿yæ wspólne œwiadectwo.
73. W swoich d¹¿eniach ekumenicznych zmierzaj¹cych do reagowania na
Bo¿e wezwanie do jednoœci Koœcio³y wspólnie odkrywaj¹ znowu eklezjalny
aspekt tej nowej etycznej orientacji: chrzest jest sprawowany przez wspólnotê,
która sama ¿yje Bo¿ym przebaczeniem, które jest darem i powo³aniem. Przeto
dla d¹¿eñ ekumenicznych fundamentalne znaczenie posiada fakt, ¿e mamy
œwiadomoœæ relacji pomiêdzy przebaczeniem a duchem nawrócenia, który implikuje gotowoœæ wyznawania win jednych wobec drugich i postawê otwartoœci
na przemianê (metanoia) jako dar Ducha. Sprawia to tak¿e, ¿e Koœcio³y zaczynaj¹ zdawaæ sobie sprawê z koniecznoœci gojenia z³ych wspomnieñ i pojedna-
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nia wzajemnego. To zobowi¹zanie do koinonii jest rezultatem nowego ¿ycia w
Chrystusie, które otrzymaliœmy w chrzcie, wzoruje siê ono na samym Chrystusie. Pi¹ta Œwiatowa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a przypomnia³a nam, co oznacza koinonia zarówno na indywidualnej jak i kolektywnej
p³aszczyŸnie, a tak¿e o tym, jak przedstawia siê relacja koinonii do formacji
chrzeœcijañskiej jako w³aœciwego j¹dra procesu chrzcielnego (Raport z Santiago de Compostela, 1993, sekcja I, 20).
74. Uznanie chrztu jako wêz³a jednoœci wzmacnia chrzeœcijañskie rozumienie
misji i œwiadectwa oraz wezwania do wspólnego zaanga¿owania siê na rzecz
wspólnego dzie³a ochrzczonych i wierz¹cego ludu Bo¿ego. Kardyna³ Jan Willebrands, przewodnicz¹cy Sekretariatu do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan, pisa³ w
1980 roku na temat relacji pomiêdzy tym wêz³em jednoœci a misj¹:
„Ju¿ przez fakt chrztu ka¿dy pojedynczy chrzeœcijanin zostaje poœwiêcony
Trójcy Œwiêtej i wezwany do z³o¿enia œwiadectwa o Chrystusie w tym chrzcielnym wyznaniu centralnych prawd chrzeœcijañskich. Istnieje jeden chrzest i
wszyscy chrzeœcijanie w wiêkszej lub mniejszej mierze podzielaj¹ wspólne
chrzcielne wyznanie wiary. Ta wspólnota, która opiera siê na chrzcie i wyznawaniu wiary chrzcielnej, umo¿liwia pod wzglêdem teologicznym z³o¿enie
wspólnego œwiadectwa. Poniewa¿ jednak ta wspólnota w wierze nie jest ca³kowita, to równie¿ w sposób nieunikniony ograniczone jest to wspólne œwiadectwo /.../ Jednym z g³ównych motywów naszego poszukiwania jednoœci jest koniecznoœæ, ¿eby wszyscy chrzeœcijanie byli zdolni do sk³adania prawdziwego i
kompletnego wspólnego œwiadectwa obejmuj¹cego ca³¹ wiarê chrzeœcijañsk¹”
(Kardyna³ Willebrands, Letter to Episcopal Conference, 22 maja 1980, „Information Service”, 43, 1980 II, s. 64).
75. Nawrócenie, przebaczenie i pokuta, te fundamentalne elementy dziedzictwa biblijnego s¹ jednoczeœnie tak¿e ¿¹daniami etycznymi. Codzienne wezwanie
do przemiany serca i ducha (metanoia) pog³êbia nasz¹ religijnoœæ jako chrzeœcijan. Stanie siê tym, kim jesteœmy w Chrystusie, jest powo³aniem. Przebaczenie –
dar i powo³anie – oraz pokuta uzyskuj¹ znaczenie dziêki rytowi wodnemu, który
³¹czy ze sob¹ aspekt oczyszczenia i aspekt ¿ycia.
76. Ostatnie stwierdzenie otwiera perspektywê, ¿e liturgiczne ¿ycie Koœcio³a
pozwala dojœæ do g³osu strukturom, które ³¹cz¹ ze sob¹ ró¿ne aspekty ustanowionych w chrzcie relacji chrzeœcijañskich: wielbienie Boga, ws³uchiwanie siê w
¿yciodajne i profetyczne S³owo Boga, uczestniczenie wspólnie z braæmi i siostrami w posi³ku eucharystycznym, opowiadanie siê po stronie wszystkich ludzi bêd¹cych w potrzebie, przyjêcie roli pos³añca, który zwiastuje Chrystusa i czyni Go
obecnym w œwiecie i dla œwiata. Wszczepienie w Chrystusa, które dokonuje siê
przez chrzest, prowadzi do koinonii w kerygmie, leiturgii, diakonii i martyrii Koœcio³a. Te aspekty Koœcio³a domagaj¹ siê wysi³ku i œwiadectwa zarówno na p³aszczyŸnie indywidualnej jak i wspólnotowej.
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Wezwanie do œwiêtoœci
77. Dla wszystkich ochrzczonych wzrastanie w Chrystusie oznacza tak¿e wezwanie i zdolnoœæ do œwiêtoœci, któr¹ urzeczywistnia Duch Œwiêty: „Œwiêtymi
b¹dŸcie, bo ja jestem œwiêty” (1 P 1, 16; por. tak¿e Kp³ 11, 44; 20, 7). BEM przypomina nam o tym uniwersalnym powo³aniu do œwiêtoœci, gdy stwierdza, ¿e
chrzest inicjuje rzeczywistoœæ nowego ¿ycia, które jest dane poœród dzisiejszego
œwiata, ¿e zapewnia uczestnictwo we wspólnocie Ducha Œwiêtego i ¿e jest znakiem Królestwa Bo¿ego i ¿ycia przysz³ego œwiata. „Dziêki darom wiary, nadziei i
mi³oœci chrzest odznacza siê dynamizmem, który ogarnia ca³e ¿ycie, obejmuje
wszystkie narody i antycypuje dzieñ, w którym wszelki jêzyk wyzna, ¿e Jezus
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca” (B 7).
78. Wezwanie do œwiêtoœci dotyczy wszystkich wierz¹cych i dla wszystkich
ma ono eschatologiczny wymiar, poniewa¿ wszyscy s¹ wezwani do Królestwa
Bo¿ego. Szczególn¹ drog¹ realizowania powo³ania do œwiêtoœci jest w niektórych tradycjach ¿ycie konsekrowane (w formie monastycznej lub innej), które jest
eschatologicznym znakiem a tak¿e mo¿liwoœci¹ urzeczywistniania ¿ycia chrzcielnego przez szczególne otaczanie opiek¹ innych ludzi i ca³ego stworzenia.

Formacja etyczna jako czêœæ sta³ego wzrostu w Chrystusie
79. Z tego, co ju¿ zosta³o powiedziane, widaæ wyraŸnie, ¿e etyczna formacja
jest czêœci¹ sta³ego wrastania w zbawcze tajemnice Chrystusa. „Przez chrzest
chrzeœcijanie s¹ zanurzeni w wyzwalaj¹c¹ œmieræ Chrystusa, w której ich grzechy zostaj¹ pogrzebane, ‘stary Adam’ jest ukrzy¿owany z Chrystusem, a moc
grzechu z³amana” (BEM, B 3). Ochrzczeni nie s¹ ju¿ niewolnikami grzechu,
lecz wolnymi. „W pe³ni zespoleni ze œmierci¹ Chrystusa s¹ z Nim pogrzebani i
zmartwychwstaj¹ – tu i teraz – do nowego ¿ycia moc¹ zmartwychwstania Jezusa Chrystusa” (tam¿e).
80. Ta orientacja etyczna, która wyrasta z chrztu, winna byæ œwiadomym d¹¿eniem ka¿dej ochrzczonej osoby jako znak rozwoju w Chrystusie i jako znak
nieustaj¹cej formacji, która tworzy i kszta³tuje nasz styl ¿ycia na wzór Chrystusa.
Takie zaanga¿owanie etyczne jest nakazem, który musi byæ rozwiniêty wraz z
nakazem misyjnym i wykorzystany w praktyce. Tak wiêc Koœcio³y s¹ wezwane
do przejêcia odpowiedzialnoœci za formacjê/edukacjê wiernych. Wspólna Grupa
Robocza we wczeœniejszym studium zawieraj¹cym „Wskazówki dla dialogu
ekumenicznego na temat kwestii moralnych” przypomnia³a Koœcio³om o wa¿nym
zadaniu, ¿eby d¹¿y³y do „wiernoœci Bogu w Chrystusie, do tego, by prowadzi³ je
Duch Œwiêty i ¿eby by³y œrodowiskiem moralnym, które pomaga wszystkim
wiernym w formacji chrzeœcijañskiego sumienia i dzia³ania”. Potwierdzi³a, „¿e na
ka¿dym Koœciele spoczywa odpowiedzialnoœæ za przekazanie moralnych wskazówek swoim cz³onkom i ca³emu spo³eczeñstwu” (cyt. za: SIDE 1996 nr 2, s. 135).
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81. Przeto na ochrzczonych chrzeœcijanach spoczywa powa¿na odpowiedzialnoœæ przekszta³cenia swojego ¿ycia – mówi¹c s³owami papie¿a Jana Paw³a II – w
taki sposób, by sta³o siê ono „domem i szko³¹ komunii”, struktur¹, w której
aspekty etyczne i moralne s¹ elementem budowania koinonii:
„Duchowoœæ komunii to wreszcie umiejêtnoœæ ‘czynienia miejsca’ bratu, wzajemnego ,noszenia brzemion’ (por. Ga 6, 2) i odrzucania pokus egoizmu, które
nieustannie nam zagra¿aj¹, rodz¹c rywalizacjê, bezwzglêdne d¹¿enie do kariery,
nieufnoœæ, zazdroœæ. Nie ³udŸmy siê: bez takiej postawy duchowej na niewiele
zda³yby siê zewnêtrzne narzêdzia komunii. Sta³yby siê bezdusznymi mechanizmami, raczej pozorami komunii ni¿ sposobami jej wyra¿ania i rozwijania”
(Novo Millennio Ineunte, 2001, 43).

Implikacje eklezjologiczne
82. To co zosta³o powiedziane w tym rozdziale sugeruje pewne implikacje
eklezjologiczne. Istnieje powszechna ekumeniczna zgoda co do tego, ¿e jednoœæ, do której wezwani s¹ chrzeœcijanie, obejmuje „wspólne pos³annictwo”,
które „g³osi wszystkim ludziom Ewangeliê o ³asce Bo¿ej i oddaje siê w s³u¿bê
ca³emu stworzeniu” (Deklaracja z Canberry [1991] Jednoœæ Koœcio³a jako koinonia: dar i powo³anie, 2.1; cyt. za: SiDE 1993 nr 1, s. 73). Na podstawie
wspólnego chrztu podzieleni chrzeœcijanie mog¹ ju¿ teraz z³o¿yæ wspólne
œwiadectwo o Ewangelii, które jest jednak jeszcze ograniczone, gdy¿ ich wspólnota w wierze nie jest jeszcze kompletna (por. & 68). Implikacj¹ eklezjologiczn¹ wspólnego chrztu jest koniecznoœæ, ¿eby podzieleni chrzeœcijanie pracowali na rzecz wspólnego rozumienia misji Koœcio³a oraz przezwyciê¿enia ró¿nic
w rozumieniu wiary i moralnoœci, które przeszkadzaj¹ im w z³o¿eniu pe³nego
wspólnego œwiadectwa o Ewangelii.
83. Istnieje te¿ ogólna zgoda co do tego, ¿e jednoœæ, do której s¹ wezwani
podzieleni chrzeœcijanie, nie oznacza jednolitoœci, lecz koinoniê charakteryzuj¹c¹ siê jednoœci¹ w ró¿norodnoœci, zakorzenion¹ w g³êbokiej duchowoœci
(por. Deklaracja z Canberry, 2.2). Zgoda co do tego, ¿e chrzest obejmuje sta³e, trwaj¹ce przez ca³e ¿ycie wrastanie w Chrystusa i wezwanie do œwiêtoœci
(por. & 77nn), ma wiêc nastêpuj¹ce implikacje eklezjologiczne: chrzeœcijanie
w swoim poszukiwaniu pe³nej wspólnoty winni wspólnie oceniæ ró¿ne autentyczne dary i znaleŸæ sposoby podzielenia siê nimi z korzyœci¹ dla wszystkich;
chodzi tu o dary, które istniej¹ w ka¿dej tradycji i które wspieraj¹ œwiêtoœæ i
¿ycie w Chrystusie oraz przyczyniaj¹ siê do misji Koœcio³a poœwiadczaj¹cej
prawdê i œwiat³o Ewangelii przed œwiatem. W przeciwieñstwie do izolacji
wzajemnej, któr¹ doœwiadczyli podzieleni chrzeœcijanie, wzajemne dzielenie
siê darami jest mo¿liwoœci¹ budowania koinonii i wspierania w ten sposób
wspólnego œwiadectwa.
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84. Wzrastanie w Chrystusie oznacza wzrastanie w œwiêtoœci, z czym wi¹¿e
siê odejœcie od grzechu i rozpoczêcie nowego ¿ycia Ducha. Fakt, ¿e chrzest jako
wejœcie do Koœcio³a prowadzi lub wzmacnia jednostkê na tej drodze, jeœli tak¹
zmianê swojego ¿ycia rozpoczê³a ju¿ przed chrztem, sugeruje nastêpuj¹c¹ implikacjê eklezjologiczn¹: Wspólnota chrzeœcijañska jest etyczno-moraln¹ wspólnot¹
uczniów, która sk³ada siê z cz³onków, którzy moc¹ ³aski Bo¿ej d¹¿¹ do tego, ¿eby
jako œwiêci prowadziæ ¿ycie na wzór samego Chrystusa, który ich wezwa³, by byli
œwiêci tak, jak œwiêty jest ich Ojciec w niebie, i który pos³a³ Ducha Œwiêtego, by
doprowadzi³ tê podró¿ do celu. Ka¿da wspólnota chrzeœcijañska winna byæ szko³¹
modlitwy i formacji etyczno-moralnej oraz osobistego wzrostu.

5. Wzajemne uznanie chrztu
85. Z tej perspektywy zwróæmy teraz uwagê na znaczenie, jakie przys³uguje
sta³emu poszukiwaniu wzajemnego uznania chrztu jako g³ównemu aspektowi
wspierania wiêzów jednoœci miêdzy podzielonymi chrzeœcijanami. „Jedno jest
Cia³o i jeden Duch, jak te¿ jedna jest nadzieja, do której zostaliœcie powo³ani. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który
jest ponad wszystkimi, dzia³a przez wszystkich i we wszystkich” (Ef 4, 4-6).
86. Wyznaj¹c to, co zawiera Pismo œw., chrzeœcijanie w dialogu potwierdzili
na nowo: „Jesteœmy jednym ludem, powo³anym do wyznawania jednego Pana i
s³u¿enia Mu w ka¿dym miejscu i na ca³ym œwiecie. Zjednoczenie z Chrystusem,
w którym wspólnie uczestniczymy przez chrzest, zawiera donios³e implikacje dla
jednoœci chrzeœcijañskiej /.../ Dlatego nasz wspólny chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Koœcio³ów, aby przezwyciê¿y³y swoje podzia³y i w widzialny sposób zamanifestowa³y swoj¹ wspólnotê” (BEM, B 6).
87. Ponadto chrzeœcijanie w ruchu ekumenicznym zobowi¹zali siê do przeprowadzenia d³ugiego i intensywnego procesu wspólnej refleksji i akcji dla zamanifestowania wspólnoty, któr¹ odkryli na nowo i zaakceptowali w rozwijaj¹cym siê od dziesiêcioleci ruchu ekumenicznym. Podczas Pi¹tej Œwiatowej Konferencji do Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a delegaci podczas nabo¿eñstwa
„potwierdzili i celebrowali razem postêpuj¹ce wzajemne uznanie chrztu sprawowanego przez innych jako jednego chrztu w Chrystusie”. „Faktycznie takie potwierdzenie zdoby³o fundamentalne znaczenie dla udzia³u Koœcio³ów w ruchu
ekumenicznym” (cyt. w: Becoming a Christian, Faith and Order Paper 184, 1999,
& 68, s. 95).
88. Wzajemne uznanie chrztu jest w sobie aktem uznania koinonii. Staje siê
ono drog¹, na której podzielone wspólnoty manifestuj¹ stopieñ ju¿ osi¹gniêtej,
aczkolwiek niepe³nej wspólnoty. Istniej¹ p³aszczyzny lub stopnie wzajemnego
uznania, które odzwierciedlaj¹ zasiêg apostolskiej wiary i ¿ycia, bêd¹cy wspól-
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nym dobrem podzielonych chrzeœcijan. Poza tym istniej¹ ró¿ne pogl¹dy na to, w
jakiej mierze wiara apostolska musi byæ podzielana przed wzajemnym uznaniem i
w odniesieniu do chrztu, co tworzy w³aœciwie pe³niê zwi¹zanej z nim wiary apostolskiej. Na przyk³ad z pe³n¹ aprobat¹ mo¿e siê spotkaæ wypowiedŸ, ¿e wiara
apostolska jest reprezentowana wówczas, gdy chrzest jest udzielany w sposób
odpowiedni z u¿yciem wody w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. Ale niektórzy powiedz¹ w uzupe³nieniu, ¿e dla pe³nego i wiernego wyra¿enia wiary apostolskiej duchowny udzielaj¹cy chrztu musi byæ ordynowanym kap³anem. Inni
powiedz¹, ¿e wprawdzie duchowny udzielaj¹cy chrztu musi byæ ordynowanym
kap³anem lub diakonem, ale w sytuacji doraŸnej wa¿nego chrztu mo¿e udzieliæ
tak¿e duchowny „nadzwyczajny”. Pogl¹dy na te kwestie s¹ odzwierciedleniem
przekonañ eklezjologicznych i w niektórych przypadkach mog¹ mieæ decyduj¹ce
znaczenie w kwestii mo¿liwoœci wzajemnego uznania chrztu.

Koniecznoœæ definiowania pojêæ
89. Chocia¿ warunki dopuszczaj¹ce wzajemne uznanie ulegaj¹ poprawie, to
jednak istniej¹ problemy i kwestie, które wymagaj¹ dalszej refleksji i wyjaœnienia. Nale¿y do nich kwestia terminologii. Jaka istnieje relacja pomiêdzy uznaniem (recognition) i potwierdzeniem (acknowledgment) oraz miêdzy uznaniem i
recepcj¹? Zachodzi pilna potrzeba dalszej refleksji teologicznej i aplikacji jej
wyników. Tote¿ Wspólna Grupa Robocza jest wezwana do zbadania i wyjaœnienia
tych kwestii. Takie badania zosta³y ju¿ zainicjowane przez Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan przez rozes³anie odpowiedniego kwestionariusza konferencjom
episkopatów, jak równie¿ przez Komisjê Wiara i Ustrój Koœcio³a za poœrednictwem ankiety na temat rytów liturgicznych.

Uznanie i apostolskoœæ
90. Jak wspomniano powy¿ej, do problemów zwi¹zanych z uznaniem/recepcj¹ nale¿y tak¿e fundamentalna kwestia apostolskoœci. Faktycznie uznanie ma
nie tylko aspekt synchroniczny w odniesieniu do relacji miêdzy konfesjami dzisiaj, lecz tak¿e aspekt diachroniczny w odniesieniu do relacji z dziedzictwem
apostolskim, które jest przekazywane dalej przez stulecia (por. Faith and Order
consultation on baptism, Faverges, 9).
91. Uznanie apostolskoœci rytu i ordo chrztu jest krokiem w kierunku pe³nego uznania apostolskoœci Koœcio³ów w szerszym i g³êbszym sensie: pe³nym
uznaniem tej samej wiary apostolskiej, sakramentalnego porz¹dku i misji. Pe³ne
uznanie apostolskoœci obejmuje przeto wiêcej ni¿ uznanie chrztu. Œwiatowa
Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a w Santiago de Compostela
stwierdzi³a:
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„Koœció³ stara siê byæ wspólnot¹ uczniów Chrystusa, którzy s¹ Mu wierni i
¿yj¹ w ³¹cznoœci ze wspólnot¹ apostolsk¹. Jej podstaw¹ jest chrzest, którego nie
da siê oddzieliæ od wiary i metanoi. Wspólnota ta jest powo³ana do wspólnego
¿ycia w Chrystusie. Manifestuje siê ona przez Eucharystiê, któr¹ sprawuje urz¹d
pos³ugiwania, który ma charakter zarówno personalny jak i wspólnotowy. Zadaniem tego urzêdu jest zwiastowanie Ewangelii poprzez S³owo i œwiadectwo”
(Santiago report, s. 231; cyt. za: SiDE 1994 nr 1, s. 75 [Raport sekcji I, 9]).
A w Dekrecie o ekumenizmie czytamy:
„Chrzest zatem stanowi sakramentalny wêze³ jednoœci miêdzy wszystkimi,
którzy zostali przez niego odrodzeni. Jednak¿e sam chrzest jest jedynie zacz¹tkiem, jako ¿e ca³¹ swoj¹ istot¹ zmierza do osi¹gniêcia pe³nego ¿ycia w Chrystusie. Chrzest wiêc prowadzi do pe³nego wyznania wiary, do pe³nego wcielenia w
zgodny z wol¹ Bo¿¹ plan zbawienia, do pe³nego wreszcie w³¹czenia we wspólnotê eucharystyczn¹” (DE 22).
Ci, którzy przeszli przez inicjacjê chrztu, staj¹ siê uczestnikami nieustannego
procesu harmonizowania swoich dzia³añ z Chrystusem i to zarówno w dynamice
¿ycia indywidualnego jak i ¿ycia eklezjalnego.
92. Na obecnym etapie ruchu ekumenicznego podzielone Koœcio³y, podejmuj¹c nierozwi¹zane miêdzy nimi problemy teologiczne, podchodz¹ do ró¿nych tematów z odmiennych perspektyw eklezjologicznych nawet wtedy, gdy
istnieje wzajemne uznanie chrztu. Przyk³adem jest relacja miêdzy chrztem a
Eucharysti¹. W kwestii dotycz¹cej warunków uczestnictwa w Eucharystii istniej¹ ró¿ne stanowiska.
93. Koœcio³y wyros³e z Reformacji podkreœlaj¹, ¿e Eucharystia jest momentem pe³nej wspólnoty, wyra¿aj¹cym i umacniaj¹cym koinoniê. Jest ona duchow¹
baz¹, na której Koœcio³y prze¿ywaj¹ sw¹ chrzcieln¹ koinoniê i w sposób pe³niejszy wyra¿aj¹ swoje wspólne wyznanie wiary, oddawanie czci Bogu, œwiadectwo i
s³u¿bê. Poza tym Koœcio³y wyros³e z Reformacji k³ad¹ wiêkszy nacisk na fakt, ¿e
Jezus Chrystus jest Tym, który zaprasza swoich uczniów do dzielenia siê posi³kiem. Przeto rozpowszechniaj¹ one goœcinnoœæ Pana, witaj¹c przy Stole tych
wszystkich, którzy mi³uj¹ Jezusa Chrystusa, przyjêli chrzest jako znak przynale¿noœci do Jego Cia³a i w sposób wystarczaj¹cy rozumiej¹ znaczenie Eucharystii i
jej implikacji. Wœród wielu Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji jest ju¿ doœwiadczana we wszystkich obszarach wiary i ¿ycia pe³na wspólnota, która znajduje
swój wyraz w Eucharystii; znajduje to odzwierciedlenie w licznych uzgodnieniach w sprawie „pe³nej wspólnoty” lub „pe³nego wzajemnego uznania” (np.
Leuenberg i Porvoo). W innych przypadkach pe³na wspólnota, która dochodzi do
g³osu w Eucharystii, nie jest jeszcze doœwiadczana na wszystkich obszarach wiary i ¿ycia. Wiele tych Koœcio³ów zawar³o porozumienia, które potwierdzaj¹ prawo swoich cz³onków do korzystania z goœcinnoœci Sto³u Pañskiego, kiedy uczestnicz¹ w nabo¿eñstwie odprawianym w Koœciele partnerskim (np. konsultacja w
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sprawie unii koœcielnej [obecnie Koœcio³y jednocz¹ce siê w Chrystusie] w USA).
Takie formalne, teologicznie uzasadnione porozumienia umo¿liwiaj¹ tym Koœcio³om wyra¿aæ wspólnotê chrztu i Eucharystii, któr¹ ju¿ posiadaj¹ w Chrystusie, nawet gdy pracuj¹ jeszcze nad jej poszerzeniem na wszystkie obszary swojej
wiary i ¿ycia.
94. Stanowisko Koœcio³a katolickiego w sprawie udzia³u w Eucharystii
uwzglêdnia œcis³e powi¹zanie miêdzy Chrystusem a Koœcio³em i fundamentaln¹
rolê Eucharystii w Koœciele. Sobór Watykañski II ma przede wszystkim na myœli
Eucharystiê, gdy mówi o liturgii, ¿e „jest szczytem, do którego zmierza dzia³alnoœæ Koœcio³a i zarazem jest Ÿród³em, z którego wyp³ywa ca³a jego moc” (Sacrosanctum Concilium ,10). Wed³ug Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm
dotycz¹cych ekumenizmu (1993, & 129) sakrament jest „dzia³aniem Chrystusa i
Koœcio³a przez Ducha”, a jego sprawowanie w konkretnej wspólnocie jest znakiem istniej¹cej w niej jednoœci w wierze, kulcie i ¿yciu wspólnotowym. Poniewa¿ sakramenty s¹ Ÿród³em jednoœci wspólnoty chrzeœcijañskiej oraz ¿ycia duchowego, a tak¿e œrodkami ich rozwoju, wspólnota eucharystyczna „wi¹¿e siê
nierozdzielnie z pe³n¹ komuni¹ eklezjaln¹ i z jej widzialnym wyrazem” (tam¿e).
Jednoczeœnie Koœció³ katolicki naucza, ¿e ze wzglêdu na chrzest cz³onkowie
innych Koœcio³ów i Wspólnot eklezjalnych znajduj¹ siê w realnej, chocia¿ niedoskona³ej, komunii z Koœcio³em katolickim. Chrzest stanowi sakramentalny wêze³
jednoœci trwaj¹cy miêdzy wszystkimi przezeñ odrodzonymi i „ca³kowicie zmierza do osi¹gniêcia pe³ni ¿ycia w Chrystusie”. Eucharystia jest dla ochrzczonych
pokarmem duchowym, który ich uzdalnia do ¿ycia ¿yciem samego Chrystusa, do
g³êbszego wcielenia w Niego i do bardziej intensywnego udzia³u w ca³ej tajemnicy Chrystusa (tam¿e).
W œwietle tych dwóch podstawowych zasad, która zawsze trzeba widzieæ w
³¹cznoœci ze sob¹, Dyrektorium stwierdza, ¿e „Koœció³ katolicki, w sposób ogólny, dopuszcza do komunii eucharystycznej /.../ wy³¹cznie tych, którzy pozostaj¹
w jednoœci jego wiary, kultu i ¿ycia eklezjalnego” (tam¿e). Z podobnych przyczyn „uznaje tak¿e, ¿e w pewnych okolicznoœciach, w sposób wyj¹tkowy i pod
pewnymi warunkami, mo¿na siê zgodziæ, a nawet zaleciæ dopuszczenie” do Eucharystii „chrzeœcijan innych Koœcio³ów i Wspólnot eklezjalnych” (tam¿e). Zgodnie z Dyrektorium chodzi tu o „przypadki wielkiej i nagl¹cej koniecznoœci”, które
ustala siê z regu³y na podstawie ogólnych norm ustanowionych przez biskupa (&
130). Wœród warunków dopuszczenia wymienia siê, ¿eby osoba, które prosi o sakrament, „przejawia³a katolick¹ wiarê w ten sakrament i by by³a nale¿ycie dysponowana” (& 131).
Tak wiêc w tej perspektywie wzajemne uznanie chrztu nie jest czynnikiem
wystarczaj¹cym dla praktykowania wspólnoty eucharystycznej, poniewa¿ ta
ostatnia jest powi¹zana z pe³n¹ wspólnot¹ eklezjaln¹ w wierze i ¿yciu i jej widzialn¹ manifestacj¹.
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95. Koœció³ prawos³awny równie¿ przywi¹zuje wielk¹ wagê do tego, ¿eby
wzajemne dzielenie siê eucharystycznym darem postrzegane by³o jako ostatni widzialny znak pe³nej wspólnoty. To wzajemne dzielenie siê oznacza wyznawanie
jednej wiary apostolskiej, która – nawet wyra¿ona za pomoc¹ ró¿nych pojêæ –
musi byæ bezwzglêdnie t¹ sam¹ wiar¹. Jedna z przeszkód polega w³aœnie na koniecznoœci weryfikacji tej to¿samoœci w wyznawaniu tej samej wiary. Poniewa¿
wzajemne dzielenie siê eucharystycznym darem jest wyrazem pe³nej wspólnoty,
prawos³awni nie praktykuj¹ „eucharystycznej goœcinnoœci” (z wyj¹tkiem przypadków ca³kiem szczególnych, w których odpowiedzialny za Eucharystiê duchowny, biskup lub kap³an, z przyczyn duszpasterskich uznaje koniecznoœæ uczynienia wyj¹tku; jest to przyk³ad na oikonomia). Co siê tyczy uznania/recepcji
chrztu, to trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e z perspektywy prawos³awnej chrzest-chryzmacja/konfirmacja-Eucharystia stanowi¹ jeden sakrament inicjacji.
96. Nawet bior¹c pod uwagê te ró¿ne pogl¹dy dotycz¹ce relacji miêdzy
chrztem a wzajemnym dzieleniem siê eucharystycznym darem jest mimo to
wa¿ne, aby podzieleni chrzeœcijanie dawali odpowiedni konkretny wyraz
wspólnej wiêzi, jaka ich ³¹czy wzajemnie w chrzcie, tak ¿eby ta relacja znaczy³a coœ wiêcej ni¿ czyst¹ uprzejmoœæ. Wa¿nym zjawiskiem w ostatnich dziesiêcioleciach jest rosn¹ca liczba wzajemnych zaproszeñ do uczestniczenia w specyficzny, chocia¿ ograniczony sposób w wiêkszych wydarzeniach w ¿yciu drugiego Koœcio³a. Koœció³ katolicki zaprosi³ na przyk³ad ekumenicznych
partnerów do wziêcia udzia³u w charakterze delegatów zaprzyjaŸnionych w
zgromadzeniach ogólnych Synodu Biskupów Rzymie. S¹ oni zapraszani do
przekazania s³ów pozdrowieñ zgromadzeniu i uczestnictwa w ma³ych grupach
dyskusyjnych, chocia¿ nie mog¹ glosowaæ. Tak¿e dla innych Œwiatowych
Wspólnot Chrzeœcijañskich sta³o siê standardem zapraszanie ekumenicznych
partnerów na swoje zgromadzenia ogólne. Na bazie wspólnej wiêzi, która nas
³¹czy w chrzcie, rozpoczêliœmy w ten sposób, choæ nadal jeszcze podzieleni,
uczestniczyæ znowu w ¿yciu eklezjalnym innych. Czy¿ nie moglibyœmy znaleŸæ
wiêcej takich okazji dla pog³êbienia naszych stosunków? Przede wszystkim istnieje wiele okazji, przy których mo¿emy modliæ siê jedni za drugich i jedni z
drugimi. Doroczny Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan jest okazj¹ do
ekumenicznej modlitwy, która znalaz³a trwa³e miejsce w kalendarzu wszystkich
wspólnot chrzeœcijañskich, a szanse, które oferuje, winny zostaæ wykorzystane.
Tydzieñ ten przypomina nam o tym, ¿e modlitwa o jednoœæ jest najwa¿niejsz¹
ekumeniczn¹ aktywnoœci¹. Przypomina nam tak¿e, ¿e nasza ekumeniczna podró¿ musi byæ nieustannie wspierana przez ca³oroczn¹ modlitwê i ¿e nasze ekumeniczne wysi³ki na rzecz wspólnej modlitwy s¹ wa¿n¹ mo¿liwoœci¹ wielbienia Boga i upraszania Bo¿ego przebaczenia za nasze podzia³y.
97. Z tego, co zosta³o powiedziane, wynika jasno, ¿e podzielone Koœcio³y nawet wówczas, gdy uznaj¹ wzajemnie swój chrzest, maj¹ ró¿ne przekonania odno-
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œnie do tego, jaka istnieje relacja pomiêdzy tym uznaniem a innymi aspektami ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Wprawdzie istniej¹ ró¿ne eklezjologie, lecz w centrum dialogu
ekumenicznego egzystuje tak¿e œwiadomoœæ, ¿e ka¿da wspólnota chrzeœcijañska w
swoim ¿yciu, nauczaniu i praktyce posiada dary, które nale¿y odkryæ i wzajemnie
ze sob¹ dzieliæ. W ramach ruchu ekumenicznego Koœcio³y s¹ wiêc stale wzywane
do interpretowania na nowo swojego ¿ycia, nauczania i praktyki oraz do czerpania
wskazañ z wymiany posiadanych darów „dla swego kultu i swego ¿ycia w dziedzinie wychowania, etyki i duchowoœci oraz dla swego œwiadectwa” (BEM, Wstêp).

Implikacje eklezjologiczne
98. Deklaracja w sprawie jednoœci z Canberry stwierdza: „Cel poszukiwañ pe³nej wspólnoty osi¹ga siê wówczas, gdy wszystkie Koœcio³y s¹ w stanie stwierdziæ, ¿e jeden, œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³ istnieje w ca³ej pe³ni w innych Koœcio³ach” (2.1). Jak powiedziano wy¿ej, wzajemne uznanie chrztu implikuje potwierdzenie apostolskoœci chrztu udzielanego w drugim Koœciele, jest
samo w sobie jednak tylko krokiem do pe³nego uznania apostolskoœci tego Koœcio³a. Dlatego implikacj¹ eklezjologiczn¹ starañ podzielonych Koœcio³ów o sformu³owanie i wyra¿enie wzajemnego uznania chrztu jest to, ¿e jeœli do tego dochodzi, wówczas stanowi to wa¿n¹ (lub dalsz¹) podstawê dla poszukiwania wzajemnego uznania apostolskoœci, i ¿e zmusza to Koœcio³y do podjêcia próby wyra¿enia
w ca³ej pe³ni wspólnego rozumienia apostolskiego dziedzictwa jednego, œwiêtego,
katolickiego i apostolskiego Koœcio³a.

6. Implikacje ekumeniczne
99. Rosn¹ca konwergencja w sprawie chrztu i potwierdzenie, ¿e przez wa¿ny
chrzest chrzeœcijanie osi¹gaj¹ realn¹, choæ niepe³n¹ wspólnotê, ma pewn¹ liczbê
ekumenicznych implikacji, które sugeruj¹ kroki ku pog³êbieniu relacji ekumenicznych, które obecnie mo¿na podj¹æ. Oto niektóre z nich.
100. (1) Lata dialogu doprowadzi³y do tego, ¿e dzisiaj mo¿emy stwierdziæ istnienie znacz¹cej konwergencji w sprawie chrztu. Na Koœcio³ach spoczywa sta³a
odpowiedzialnoœæ szerzenia wiedzy na temat tego osi¹gniêcia w swoich zborach
jak równie¿ o tym, ¿e konwergencja ta jest wa¿nym powodem, dla którego chrzeœcijanie dzisiaj mog¹ uznaæ, ¿e – mimo istnienia w dalszym ci¹gu podzia³u –
tworz¹ oni realn¹, chocia¿ niedoskona³¹ wspólnotê.
101. (2) Jak stwierdzono wy¿ej (rozdzia³ 2, & 55), jedn¹ z najwa¿niejszych
wypowiedzi BEM jest stwierdzenie, ¿e „chrzest jest aktem niepowtarzalnym.
Trzeba unikaæ wszelkiej praktyki, któr¹ mo¿na by interpretowaæ jako „’rebaptyzacjê’” (B 13). Jest zatem rzecz¹ po¿¹dan¹, ¿eby Koœcio³y zosta³y doprowadzone
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do wspólnej wypowiedzi, ¿e jest spraw¹ niew³aœciw¹ i niepotrzebn¹ udzielanie
chrztu po to, aby zaznaczyæ ponowne oddanie siê Chrystusowi, powrót do Koœcio³a po zerwaniu wspólnoty albo przyjêcie specjalnego namaszczenia lub darów duchowych. Jednoczeœnie potwierdzenie i przypominanie sobie chrztu w aktach, które mog¹ zawieraæ elementy lub „echa” rytu chrzcielnego, jest w³aœciwym aspektem chrzeœcijañskiego nabo¿eñstwa i chrzeœcijañskiej duchowoœci
(kiedy na przyk³ad w liturgii chrzcielnej zgromadzeni zostaj¹ wezwani do przypomnienia sobie i wyraŸnego potwierdzenia w³asnego wyznania chrzcielnego).
102. (3) Chrzest by³ czêœci¹ misji i ustroju Koœcio³a od najdawniejszych czasów, jeszcze przed ustaleniem kanonu Pisma œw. To przypomnienie pomaga nam
poznaæ na nowo fundamentalne znaczenie chrztu w ¿yciu Koœcio³a. Rosn¹ca ekumeniczna konwergencja w sprawie chrztu jest jednym z najwa¿niejszych dokonañ
wspó³czesnego ruchu ekumenicznego i wa¿nym czynnikiem wspierania nowych
stosunków miêdzy podzielonymi chrzeœcijanami. Z tych przyczyn znaczenie chrztu
dla sprawy ekumenicznego pojednania winno byæ bardziej eksponowane w rozwijaj¹cym siê ruchu ekumenicznym jako wa¿ny wspólny czynnik, na którym mo¿na
budowaæ dalej. Dlatego zaleca siê, ¿eby przy tworzeniu ekumenicznych instrumentów lub struktur, które maj¹ sprzyjaæ jednoœci wœród zaanga¿owanych Koœcio³ów,
jak na przyk³ad rady Koœcio³ów lub podobne instrumenty, odniesienie do chrztu
zosta³o uwzglêdnione w bazie teologicznej tych instrumentów. W przypadkach, w
których takie ekumeniczne instrumenty ju¿ istniej¹ i chrzest nie jest czêœci¹ sk³adow¹ bazy teologicznej, mo¿na by z okazji rewizji konstytucji lub statutu zastanowiæ siê, czy nie w³¹czyæ chrztu do bazy teologicznej (por. rozdzia³ 1).
103. (4) Z myœl¹ o tym, by rosn¹ca konwergencja w sprawie chrztu znalaz³a
odbicie w ¿yciu Koœcio³a lokalnego, zaleca siê, by dialog na temat znaczenia i
wa¿nego celebrowania chrztu odbywa³ siê z jednej strony miêdzy autorytetami
Koœcio³a katolickiego na p³aszczyŸnie konferencji diecezjalnych lub episkopalnych a odpowiednimi strukturami Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK z drugiej.
Dziêki temu pojawi³aby siê mo¿liwoœæ opracowania wspólnej deklaracji, dziêki
której dosz³yby do g³osu wzajemne uznanie chrztu jak równie¿ procedury rozwa¿ania przypadków, w których istniej¹ w¹tpliwoœci w sprawie wa¿noœci konkretnego chrztu (por. Dyrektorium, 1993, & 94). Mo¿na by tak¿e zastanowiæ siê nad
opracowaniem wspólnych œwiadectw chrztu dla Koœcio³ów dzia³aj¹cych w tym
samym regionie (por. rozdzia³ 1).
104. (5) Wszyscy chrzeœcijanie, którzy przyjêli jeden chrzest w jednym Ciele
Chrystusa, doœwiadczyli te¿ od Boga radykalne powo³anie do wspólnoty z
wszystkimi ochrzczonymi. Rosn¹ca ekumeniczna konwergencja w sprawie
chrztu, po³¹czona z poznaniem naszych wspólnych struktur inicjacji chrzcielnej,
mimo ró¿nic wystêpuj¹cych w praktyce, daje nowe szanse zareagowania na to
wezwanie i z³o¿enia w pewien sposób wspólnego œwiadectwa. Kieruj¹c siê przekonaniem, ¿e Duch Œwiêty przynagla nas do widzialnej koinonii, Koœcio³y winny
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szukaæ sposobnoœci do wyra¿ania i pog³êbiania istniej¹cego stopnia jednoœci w jednym wspólnym chrzcie przez konkretne znaki jednoœci, takie jak: wysy³anie i przyjmowanie przedstawicieli, którzy byliby obecni lub uczestniczyli w celebracjach
chrzcielnych drugiej strony, regularne modlenie siê podczas naszych nabo¿eñstw w
intencji kandydatów do chrztu i nowoochrzczonych we wszystkich Koœcio³ach,
wymiana doœwiadczeñ w zakresie ró¿nych aspektów katechumenatu (przygotowanie do chrztu) lub katechezy (szkolenie nowoochrzczonych), reklamowanie wa¿nych œwi¹t chrzeœcijañskich, jak Wielkanoc, Zes³anie Ducha Œwiêtego, Epifania,
znowu jako wspólnego terminu dla celebracji chrztu w naszych Koœcio³ach.
105. (6) Chrzeœcijanie nale¿¹cy do jednej wspólnoty ¿yj¹ czêsto jeszcze gorzkimi wspomnieniami odnosz¹cymi siê do innych chrzeœcijan, które pochodz¹ z
konfliktów sprzed kilku stuleci, lecz doprowadzi³y one do podzia³ów, których
ci¹gle jeszcze nie uda³o siê przezwyciê¿yæ. Te wspomnienia nale¿¹ do najwa¿niejszych czynników, utrudniaj¹cych pe³ne pojednanie miêdzy podzielonymi
chrzeœcijanami. Poniewa¿ ich wzajemna ³¹cznoœæ w chrzcie ma wzmacniaæ œwiadomoœæ, ¿e zachodzi koniecznoœæ „gojenia z³ych wspomnieñ i pojednania wzajemnego” (por. rozdzia³ 4, & 73), przeto powinno to przypominaæ podzielonym
wspólnotom chrzeœcijañskim, ¿e ze wzglêdu na ich dalsze pojednanie maj¹ podj¹æ kroki ku uzdrowieniu wspomnieñ.
106. (7) Jednym z najwa¿niejszych warunków ekumenicznego postêpu jest
odnowa w ³onie ka¿dego Koœcio³a (por. Unitatis redintegratio, 6). Dialog ekumeniczny na temat chrztu implikuje, ¿e rozwa¿ania z nim zwi¹zane musz¹ tak¿e obj¹æ wewnêtrzn¹ odnowê (por. BEM, Wstêp, pytanie 3). Rosn¹ca ekumeniczna
konwergencja w sprawie chrztu winna byæ dalszym argumentem potwierdzaj¹cym przekonanie, ¿e w³aœciwe pastoralne praktyki chrzcielne w ³onie ka¿dego
Koœcio³a opieraj¹ siê stale na centralnych sprawach wiary. Na przyk³ad w tych
wspólnotach, w których rodzice chrzestni odgrywaj¹ rolê podczas chrztu, przy ich
wyborze pierwszorzêdn¹ rolê winna odgrywaæ si³a ich wiary, a nie po prostu powody o charakterze spo³ecznym lub rodzinnym. By³oby to z korzyœci¹ nie tylko
dla osoby chrzczonej, lecz oznacza³oby to tak¿e uznanie bliskiej relacji pomiêdzy chrztem i wiar¹, która jest jednym z najwa¿niejszych powodów powstaj¹cej
konwergencji ekumenicznej (por. rozdzia³ 2).
107. (8) Wszyscy chrzeœcijanie musz¹ poœwiêciæ uwagê trwaj¹cej rewolucji w
zakresie œrodków komunikacji, która przyjê³a nigdy dotychczas nieznane rozmiary.
Œrodki masowego przekazu potrafi¹ wywrzeæ silny i trwa³y wp³yw na kszta³t kultury, a tak¿e na sposób przedstawiania opinii publicznej spraw religijnych. Dla chrzeœcijan powstaje ekumeniczna szansa nawi¹zania mo¿liwie bliskiej wspó³pracy i zatroszczenia siê o to ze wzglêdu na Ewangeliê, ¿eby ¿ycie i wartoœci chrzeœcijañskie
by³y poprawnie przedstawiane w mediach. Rosn¹ca konwergencja w sprawie chrztu
jest powodem dla chrzeœcijan do podjêcia wspó³pracy w zakresie prezentacji informacji na ten temat, skoncentrowanej na religijnych wymiarach tego sakramentu/na-
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kazu. Wysi³ki te mog¹ stanowiæ pomoc powstrzymuj¹c¹ powstanie rozziewu pomiêdzy g³êbokim duchowym znaczeniem i sensem chrztu, jak rozumiej¹ go chrzeœcijanie, z jednej strony, a prezentacj¹ chrztu w mediach jako wy³¹cznie spo³ecznego wydarzenia albo wydarzenia maj¹cego g³ównie znaczenie kulturowe – z drugiej.
Taka wspó³praca by³aby mo¿liwoœci¹ z³o¿enia wspólnego œwiadectwa o Ewangelii.
108. (9) Wzrost konwergencji ekumenicznej w sprawie chrztu domaga siê
równie¿ refleksji na temat innych wyzwañ kulturowych wspó³czesnoœci, które –
nie wypowiadane wspólnie przez Koœcio³y – mog¹ odbiæ siê negatywnie na stosunkach ekumenicznych. Jednym z takich wyzwañ jest inkulturacja. Niektóre
kultury wyra¿aj¹ rzeczywistoœæ raczej w sposób poetycki lub doksologiczny; inne
pos³uguj¹ siê przewa¿nie racjonalnymi formami wypowiedzi. W ka¿dym przypadku trzeba wprowadziæ aspekty partykularnej kultury do rytu chrzcielnego i to
w sposób, który eksponuje raczej ni¿ pomniejsza normatywne znaczenie i symbolikê chrztu jako odrodzenia w Chrystusie.
109. (10) Dziêki ruchowi ekumenicznemu podzieleni chrzeœcijanie mogli odkryæ znacz¹cy stopieñ koinonii. W œwietle tego prosimy Koœcio³y, by nie dopuœci³y do rozwoju praktyk zagra¿aj¹cych jednoœci, któr¹ ciesz¹ siê aktualnie w odniesieniu do ordo, teologii i celebrowania chrztu (por. implikacja 4 i & 103).
Przyk³adem jest zast¹pienie tradycyjnej formu³y trynitarnej (Ojciec, Syn i Duch
Œwiêty) alternatywnymi sformu³owaniami. Dalszym przyk³adem jest dopuszczenie osób do Eucharystii przed przyjêciem chrztu (por. rozdzia³ 1 i 2).
110. (11) Koœcio³y, których udzia³em jest ta rosn¹ca konwergencja, s¹ wezwane
do dialogu z Koœcio³ami, które s¹ zaanga¿owane ekumenicznie, lecz rozumiej¹ i
praktykuj¹ chrzest w ró¿ny sposób albo nie praktykuj¹ go w ogóle. S¹ to (a) Koœcio³y, które chrzcz¹ „w imieniu Jezusa” a nie przy u¿yciu tradycyjnej formu³y trynitarnej, lecz z u¿yciem wody; b) Koœcio³y, które chrzcz¹ za pomoc¹ tradycyjnej
formu³y trynitarnej, ale bez wody; c) Koœcio³y, w których wejœcie do wspólnoty
chrzeœcijañskiej dokonuje siê bez rytu chrzcielnego. Taki dialog móg³by skupiæ
uwagê na rozumieniu Ducha Œwiêtego i Jego roli w doprowadzeniu ludzi do wiary
i Koœcio³a oraz w trwaj¹cym przez ca³e ¿ycie wzrastaniu wierz¹cych w Chrystusie.

Wnioski koñcowe
111. Chrzest jest wszczepieniem w ¿ycie, œmieræ i zmartwychwstanie Chrystusa i z tego powodu ma fundamentalne znaczenie dla ¿ycia chrzeœcijañskiego. Jego
centralna rola dla misji chrzeœcijañskiej wynika z faktu, ¿e nasz Pan poleci³ swoim uczniom: „IdŸcie wiêc i czyñcie uczniów wœród wszystkich narodów, chrzcz¹c
ich w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego” (Mt 28, 19). Zajmuj¹c siê w tym studium zagadnieniem chrztu doszliœmy do g³êbszego zrozumienia tego, z jak wielkim darem mamy tutaj do czynienia.
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112. Tote¿ z wdziêcznoœci¹ wobec Boga rosn¹c¹ konwergencjê ekumeniczn¹
w sprawie chrztu zaliczamy do najwa¿niejszych osi¹gniêæ wspó³czesnego ruchu
ekumenicznego. Stopieñ wspólnego rozumienia chrztu, jaki dotychczas uda³o siê
osi¹gn¹æ, przyczyni³ siê ju¿ do rozwoju nowych wa¿nych stosunków miêdzy Koœcio³ami chrzeœcijañskimi. Implikacje ekumeniczne, wymienione w 6 czêœci tego
studium, maj¹ zaproponowaæ drogi, jakimi konwergencje osi¹gniête w sprawie
chrztu mog¹ zostaæ skonsolidowane i zintegrowane z ¿yciem Koœcio³a, tak aby
dalsze kroki ku jednoœci mog³y byæ oparte na solidnych fundamentach. Implikacje eklezjologiczne, wspomniane w ka¿dym z pozosta³ych rozdzia³ów, zwracaj¹
uwagê na to, ¿e konwergencja w sprawie chrztu odnosi siê do kwestii, na które
trzeba zwróciæ uwagê w odbywaj¹cym siê dialogu, jeœli maj¹ byæ podjête dalsze
kroki ku widzialnej jednoœci.
113. Mamy nadziejê, ¿e ten dokument studyjny, ukazuj¹c poznany dotychczas
stopieñ zgodnoœci pogl¹dów w sprawie chrztu, pozwoli chrzeœcijanom odpowiedzieæ wspólnie, na ile to dzisiaj mo¿liwe, na nakaz Pañski „IdŸcie wiêc i czyñcie
uczniów wœród wszystkich narodów”, i zaprosiæ tych, którzy jeszcze nie s³yszeli
Ewangelii, do ¿ycia w Chrystusie przez chrzest.

Uwagi

proceduralne

Materia³ wstêpny przed³o¿ony do refleksji Wspólnej Grupie Roboczej w styczniu 2000 roku obejmowa³ streszczenie implikacji chrztu, które zosta³o zestawione z
wielu reakcji na BEM (John Radano) i przegl¹d aktualnego stanu pracy Wiary i
Ustroju na temat chrztu (Alan Falconer). John Radano i Alan Falconer zostali poproszeni o skoordynowanie projektu. Po posiedzeniu plenarnym WGR w maju
2000 roku ustalono piêæ g³ównych obszarów, które sta³y siê j¹drem dyskusji nad
studium. Posiedzenia redakcyjne odby³y siê w latach 2001 i 2002 (Genewa), w lutym 2003 roku (Rzym) i we wrzeœniu 2003 roku (Genewa). Na dorocznych posiedzeniach WGR przedk³adano raporty z postêpu prac. W posiedzeniach redakcyjnych uczestniczyli: Eugene Brand (2001, 2002), Thomas Best (2001, 2002, wrzesieñ 2003), Gosbert Byamungu (2001), Alan Falconer (2001, 2002, wrzesieñ 2003),
Marc Heim (2001, 2002, luty 2003), Nicholas Lossky (luty 2003), Thomas Pott
OSB (2002, luty 2003), John Radano (2001, 2002, luty i wrzesieñ 2003), Teresa
Francesca Rossi (2002, luty 2003), Liam Walsh OP (2002, luty 2003). Aktualizacje
mia³y miejsce tak¿e od lutego do wrzeœnia 2003 roku drog¹ korespondencyjn¹ z
udzia³em Heima, Lossky’ego, Radano, Rossi, Walsha. Teresa Rossi wykona³a dla
projektu dodatkowe badania w zakresie medialnej prezentacji chrztu, a William
Henn w zaawansowanym stadium pracy nad tekstem przedstawi³ propozycje poprawy pewnych aspektów. David Hamid przejrza³ zaawansowany tekst pod wzglêdem jego redakcyjnej jasnoœci i zwartoœci. Dokument studyjny zosta³ zaaprobowany na posiedzeniu plenarnym WGR na Krecie w maju 2004 roku.
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ANEKS D

ISTOTA I CEL DIALOGU EKUMENICZNEGO
Studium Wspólnej Grupy Roboczej
Wprowadzenie
Dialog: darem dla Koœcio³a
1. Od czasu powstania dzisiejszego ruchu ekumenicznego w XX stuleciu wykszta³ci³a siê „kultura dialogu”. W pierwszej po³owie minionego stulecia dosz³o
do opracowania filozoficznych, kulturalnych i teologicznych za³o¿eñ tej kultury.
Stworzy³a ona nowe relacje pomiêdzy wspólnotami i spo³eczeñstwami. Ale powsta³a te¿ kontrkultura, której po¿ywk¹ s¹ fundamentalizm, nowe doœwiadczenia
w zakresie podatnoœci na zranienie, nowe realia polityczne, takie jak koniec zimnej wojny i powstanie kontaktów miêdzy narodami o ca³kiem ró¿nych wizjach i
celach, jak równie¿ skutki globalizacji, które doprowadzi³y do silnego uœwiadomienia sobie etnicznych i narodowych to¿samoœci. Do tego dochodzi tak¿e destabilizacja instytucji i systemów wartoœci oraz kryzys autorytetu. Dialog sta³ siê
sine qua non dla Koœcio³ów i kultur narodowych. Dla Koœcio³ów chrzeœcijañskich dialog jest nakazem, który wynika z Ewangelii i w konsekwencji wyzwaniem dla tych, którzy chc¹ trwaæ na ekskluzywistycznych pozycjach.
2. Dokument ten szkicuje wp³yw kultury dialogu na Koœcio³y, oferuje teologiczn¹ refleksjê na temat istoty dialogu i sugeruje duchowoœæ, któr¹ chrzeœcijanie
i ich wspólnoty mog¹ siê kierowaæ w obcowaniu ze sob¹. Jest to próba oparta na
doœwiadczeniu poczynionym od 1967 roku zmierzaj¹ca do zachêcenia Koœcio³ów
do kontynuowania ich ekumenicznego dialogu z zaanga¿owaniem i wytrwa³oœci¹.
3. Wspólna Grupa Robocza Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady
Koœcio³ów zosta³a utworzona w 1965 roku. Swoj¹ pracê rozpoczê³a refleksj¹ nad
istot¹ dialogu. W 1967 roku opublikowa³a raport zatytu³owany „Dialog ekume-
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niczny”, który od tego czasu s³u¿y³ jako u¿yteczny materia³ pomocniczy. Doœwiadczenia, jakie Wiara i Ustrój Koœcio³a od 1927 roku poczyni³a z dialogami
multilateralnymi i pertraktacjami w sprawie unii koœcielnych, np. w Indiach po³udniowych, dostarczy³y Wspólnej Grupie Roboczej intuicji w wype³nianiu
swoich zadañ.
Dialogi ekumeniczne nie rozpoczê³y siê wprawdzie dopiero w 1967 roku, ale
przez aktywne uczestnictwo Koœcio³a Rzymskokatolickiego po Soborze Watykañskim II uzyska³y one nowe impulsy i nowy wymiar. W szybkim tempie sta³y
siê kluczowym instrumentem dla ekumenicznego postêpu.
4. Od tego momentu minê³o niemal czterdzieœci lat. Wspólna Grupa Robocza
przedk³ada ponownie dokument studyjny, który nosi tytu³ „Istota i cel ruchu ekumenicznego”. Zorganizowane dialogi odby³y siê na p³aszczyŸnie lokalnej, krajowej i miêdzynarodowej z udzia³em wszystkich wiêkszych Koœcio³ów i wspólnot
wyznaniowych. Odnotowano konkretne osi¹gniêcia, uczestnicz¹ce gremia wyjaœni³y swoje pozycje, w wa¿nych kwestiach bêd¹cych przyczyn¹ roz³amu osi¹gniêto konsens, zidentyfikowano te¿ przeszkody, które w dalszym ci¹gu utrudniaj¹ osi¹gniêcie jednoœci. W miêdzyczasie zmieni³ siê kontekst dialogu, trwa refleksja nad nim, wzros³a te¿ pilna potrzeba poszukiwania widzialnej jednoœci
przez szczery i nieustanny dialog, który z mi³oœci¹ d¹¿y do prawdy.
5. Od 1967 roku, jako rezultat dialogu, dosz³o do wzrostu i rozwoju stosunków miêdzy ró¿nymi Koœcio³ami, Œwiatowymi Wspólnotami Chrzeœcijañskimi i
rodzinami chrzeœcijañskimi. Dialog zachêci³ Koœcio³y do wysi³ku na rzecz wzajemnego zrozumienia, przezwyciê¿ania stereotypów, niwelowania historycznych
barier oraz na rzecz podejmowania nowych i bardziej pozytywnych stosunków.
Jako przyk³ady mo¿na przytoczyæ:
 Wspóln¹ deklaracjê papie¿a Paw³a VI i patriarchy ekumenicznego Atenagorasa I z 1965 roku, która usunê³a z pamiêci i ¿ycia koœcielnego wzajemn¹ ekskomunikê z 1054 roku;
 Porozumienie chrystologiczne miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a
Koœcio³em Asyryjskim Wschodu (1994);
 Wspóln¹ deklaracjê w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, podpisan¹ w
1999 roku przez Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ i Koœció³ katolicki, która stwierdza, ¿e wzajemne potêpienia doktrynalne, wypowiedziane w okresie Reformacji
w luterañskich pismach wyznaniowych i w uchwa³ach Soboru Trydenckiego, nie
maj¹ zastosowania dzisiaj w odniesieniu do porozumienia, jakie zdo³ano osi¹gn¹æ
w tej kwestii we Wspólnej deklaracji.
S¹ to wa¿ne kroki na drodze do wzajemnego uznania, wspólnoty i widzialnej
jednoœci Koœcio³a.
6. Wyniki miêdzynarodowych dialogów sprzyja³y powstaniu nowych stosunków miêdzy Koœcio³ami. Deklaracja Komisja Wiara i Ustrój Koœcio³a w sprawie
Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego (BEM, 1982) i dialogi dwustron-
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ne przyczyni³y siê wspólnie do stworzenia podstaw dla porozumieñ miêdzy anglikanami i luteranami w ró¿nych czêœciach œwiata, jak porozumienia z Porvoo i
Miœni oraz dokument „Powo³ani do wspólnej misji”. Dwustronne porozumienie
miêdzy Koœcio³ami prawos³awnymi i orientalno-prawos³awnymi u³atwi³o pojednanie miêdzy tymi rodzinami koœcielnymi. Dialog teologiczny w Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolickiej (ARCIC) przyczyni³ siê do utworzenia nowej komisji, która ma wspieraæ wzrost wspólnoty miêdzy tymi Koœcio³ami przez recepcjê porozumieñ i rozwój strategii s³u¿¹cej umocnieniu
spo³ecznoœci (IARCCUM – International Anglican-Roman Catholic Comission
for Unity and Mission).
7. Dialogi przyczyni³y siê tak¿e do rzucenia wyzwania i zmiany nastawienia
w wspólnotach ¿yj¹cych w napiêtych sytuacjach.
8. Wiedza nabyta w dialogach przyczyni³a siê do tego, ¿e ró¿ne Koœcio³y odnowi³y i zmieni³y swoje nauczanie i ¿ycie kultowe. Na przyk³ad BEM zachêci³
niektóre wspólnoty do czêstszego celebrowania sakramentu Wieczerzy Pañskiej i
doprowadzi³ tak¿e do zrewidowania liturgii.
9. Od 1967 roku pojawi³a siê w stosunkach miêdzy niektórymi Koœcio³ami
kultura dialogu, która wywiera wp³yw na ka¿dy aspekt ¿ycia chrzeœcijañskiego.
Pokazuje siê ona w projektach, przy których cz³onkowie ró¿nych wspólnot
wspó³pracuj¹ ze sob¹, wychodz¹c naprzeciw potrzebom ludzi zepchniêtych na
margines ¿ycia naszego œwiata. Uwidacznia siê ona tak¿e w wielu grupach dyskusyjnych, których cz³onkowie wywodz¹ siê z ró¿nych wspólnot. Oznacza ona, ¿e
jesteœmy otwarci na inne wspólnoty i ich cz³onków.
10. Jego Œwi¹tobliwoœæ papie¿ Jan Pawe³ II nazwa³ tê kulturê „dialogiem nawrócenia” w którym chrzeœcijanie i wspólnoty poszukuj¹ wspólnie przebaczenia
swoich grzechów przeciw jednoœci i ¿yj¹ w przestrzeni, w której Chrystus, Ÿród³o
jednoœci Koœcio³a, mo¿e dzia³aæ skutecznie z ca³¹ moc¹ swojego Ducha (Ut
Unum Sint, && 34 i 35). Podczas gdy postawa dialogiczna winna byæ widoczna
w ka¿dym aspekcie ¿ycia chrzeœcijañskiego, to zaanga¿owanie w dialogach miêdzynarodowych i dwustronnych jest ca³kiem szczególn¹ form¹ dialogu.

Dwa sposoby podejœcia do dialogu
11. Od 1967 roku zauwa¿yæ siê daj¹ dwa ró¿ne podejœcia do tej szczególnej
formy dialogu ekumenicznego, z których ka¿de ma swój w³asny charakter i odnosi siê do innych, lecz wzajemnie ze sob¹ powi¹zanych aspektów poszukiwania
pe³nej jednoœci.
12. Dialogi dwustronne miêdzy oficjalnie mianowanymi reprezentantami
dwóch Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañskich lub rodzin koœcielnych próbuj¹
przezwyciê¿yæ trudnoœci historyczne wystêpuj¹ce miêdzy tymi wspólnotami. Poœwiêca siê uwagê historii i klasycznym tekstom, poprzez które te wspólnoty sie-
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bie definiuj¹, jak równie¿ tematom z przesz³oœci i teraŸniejszoœci, które obci¹¿y³y
stosunki miêdzy nimi i utrudniaj¹ postêp na drodze do jednoœci. Dialogi te identyfikuj¹ z regu³y to, co wspólne, wyjaœniaj¹ ró¿nice, poszukuj¹ rozwi¹zañ oraz
udzielaj¹ wsparcia wspó³pracy tam, gdzie to jest mo¿liwe.
13. Dialogi wielostronne prowadzi siê w szerszych ramach, oficjalnie mianowani przedstawiciele Koœcio³ów próbuj¹ w nich nawi¹zaæ do m¹droœci chrzeœcijañskich tradycji w celu wyjaœnienia kwestii teologicznych. W tym przypadku
przy kwestiach, w których chrzeœcijanie s¹ podzieleni, uda³o siê wprowadziæ
pewne zró¿nicowanie (np. miêdzy episkope i episkopatem) i w ten sposób zaoferowaæ dialogom dwustronnym nowy sposób podejœcia do historycznych trudnoœci. Chrzeœcijanom przypomniano, ¿e dialogi wielostronne i dwustronne odbywaj¹ siê w kontekœcie misji Koœcio³a i ¿e jako takie znajduj¹ siê w s³u¿bie jednoœci Koœcio³a, „aby œwiat uwierzy³” (J 17, 21). Dialog wielostronny równie¿
podkreœli³, ¿e czynniki niedoktrynalne s¹ równie wa¿ne dla zrozumienia podzia³ów doktrynalnych; podzia³y te powsta³y z wielu ró¿nych przyczyn – politycznych, kulturalnych, spo³ecznych, ekonomicznych i rasowych jak równie¿ doktrynalnych – i te czynniki trzeba wzi¹æ te¿ pod uwagê w procesie pojednania i gojenia wspomnieñ.
14. Zarówno dialogi wielostronne jak i dwustronne maj¹ dla procesu dialogicznego istotne znaczenie. W najlepszym przypadku istnieje nieustanne wzajemne oddzia³ywanie miêdzy obu formami dialogu, co prowadzi w efekcie do wzajemnych
korzyœci. Wszystkie dialogi odbywaj¹ siê w kontekœcie historycznym i kulturalnym,
który tak¿e wywiera swój wp³yw na relacje miêdzy ró¿nymi wspólnotami.

Nowy kontekst dialogu
15. Wprawdzie Koœcio³y przyswoi³y sobie kulturê dialogu i zachodzi mo¿liwoœæ wymienienia serii osi¹gniêæ wynikaj¹cych z zaanga¿owania w formalne
rozmowy ekumeniczne, ale w okresie trzydziestu szeœciu lat od opublikowania
„Dialogu ekumenicznego” powsta³y te¿ nowe czynniki, które sygnalizuj¹, ¿e dialog ten odbywa siê dzisiaj w nowym kontekœcie.
16. Wprawdzie dialog doprowadzi³ w ró¿nych tradycjach koœcielnych do
wiêkszej wra¿liwoœci i zwiêkszonego zaanga¿owania ekumenicznego, ale rozwinê³o siê tak¿e nowe pos³uszeñstwo wobec w³asnej to¿samoœci konfesyjnej, której
nastêpstwem móg³by byæ ekskluzywistyczny konfesjonalizm. Czêsto daje siê
stwierdziæ pewna rezerwa wobec zmian wynikaj¹cych z dialogu. W pewnych
przypadkach zosta³o to spowodowane trudnoœci¹ ustanowienia szerszego konsensu w ³onie ró¿nych Koœcio³ów. Problemy zwi¹zane z recepcj¹ prowadzi³y niekiedy tak¿e do podzia³ów wewn¹trz konfesji, poniewa¿ coraz bardziej staje siê oczywiste, ¿e ¿aden Koœció³ lub tradycja konfesyjna nie stanowi homogenicznej jednoœci. W niektórych przypadkach recepcja zosta³a utrudniona tak¿e przez to, ¿e w
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obrêbie i miêdzy niektórymi Koœcio³ami powsta³y podzia³y spowodowane kwestiami kulturowymi i etycznymi – przy czym kwestie te by³y rzadko przedmiotem
samych dialogów. Niektóre Koœcio³y nie widz¹ zwi¹zku miêdzy ich problemami
egzystencjalnymi a tematami podejmowanymi w miêdzynarodowych dialogach
wielostronnych i dwustronnych. Po przesz³o 30 latach dialogu teologicznego i
mimo daleko siêgaj¹cej zgodnoœci osi¹gniêtej w tym czasie, nie uda³o siê rozwi¹zaæ wszystkich problemów, stoj¹cych na drodze do jednoœci. Proces pojednania
spowolnia³. Tote¿ niektóre Koœcio³y, z ró¿nych powodów, w ogóle stawiaj¹ pod
znakiem zapytania sens takich teologicznych dialogów.
17. A przecie¿ wszêdzie w œwiecie sta³o siê oczywiste, ¿e Ewangelii pojednania
nie daje siê zwiastowaæ w sposób wiarygodny, jeœli Koœcio³y same nie s¹ ze sob¹
wzajemnie pojednane. Podzielone Koœcio³y s¹ anty-œwiadectwem Ewangelii.
18. Czego mo¿emy siê nauczyæ z poczynionego doœwiadczenia na temat istoty dialogu ekumenicznego? Nowy kontekst sugeruje, ¿e zachodzi potrzeba zbadania na nowo tak¿e dialogu ekumenicznego, trzeba pog³êbiæ ustalenia z 1967 roku
zawarte w dokumencie „Dialog ekumeniczny”, nale¿y przemyœleæ ponad trzydziestoletni dorobek dialogów wielostronnych i dwustronnych, trzeba te¿ stawiæ
czo³a nowym wyzwaniom.

Istota i cel dialogu ekumenicznego
Ku opisowi dialogu ekumenicznego
19. Dialog ekumeniczny jest nasz¹ odpowiedzi¹ na modlitwê naszego Pana w
intencji Jego uczniów: „aby wszyscy byli jedno...aby œwiat uwierzy³” (J 17, 21).
W istocie chodzi o konwersacjê miêdzy partnerami – mówienie i s³uchanie. Ka¿dy mówi w oparciu o w³asny kontekst i perspektywê eklezjaln¹. W dialogowaniu
staramy siê przekazaæ drugiemu te doœwiadczenia i perspektywy i to samo otrzymaæ od drugiego w celu wnikniêcia w jego doœwiadczenie i ujrzenia œwiata poniek¹d jego oczami. Celem dialogu jest dojœcie przez ka¿dego do g³êbokiego zrozumienia partnera. Chodzi tu o doœwiadczenie duchowe w zakresie wzajemnego
zrozumienia, wys³uchiwania siebie i rozmawiania ze sob¹ w mi³oœci.
20. Dialog oznacza towarzyszenie drugiemu w drodze; pielgrzymowanie
jest w³aœciw¹ metafor¹ dialogu. Dialog jest s³owem – ani pierwszym ani ostatnim – podczas wspólnego podró¿owania i momentem pomiêdzy „ju¿” odnosz¹cym siê do naszej minionej historii a „jeszcze nie” dotycz¹cym naszej przysz³oœci. Ilustruje on rozmowê, jak¹ prowadzili uczniowie w drodze do Emaus i
opowiada ponownie o cudach, które uczyni³ Pan podczas podró¿y, której punktem kulminacyjnym by³o rozpoznanie Pana podczas ³amania chleba przy wspólnym stole.
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21. Dialog jest czymœ wiêcej ni¿ tylko wymian¹ idei. Jest on „wzajemn¹ wymian¹ darów”. Jest procesem, w którym staramy siê wspólnie transcendowaæ podzia³y przez wyjaœnienie historycznych nieporozumieñ za pomoc¹ studiów historycznych lub przezwyciê¿aæ przeszkody przez odkrywanie nowego jêzyka i nowych kategorii. Poza tym do dialogu nale¿y tak¿e to, ¿e jesteœmy wra¿liwi na
etos drugiego i te aspekty tradycji chrzeœcijañskiej, które w jego dziedzictwie zosta³y zachowane. Ró¿ne tradycje koœcielne dawa³y czêsto pierwszeñstwo pewnym biblijnym tekstom i tradycjom nad innymi. W procesie dialogu jesteœmy zaproszeni do ponownego ich sobie przyswojenia i z³o¿enia w ten sposób œwiadectwa o bogactwie Ewangelii w ca³ej jej pe³ni.
22. Wa¿nym elementem dialogu jest wzajemne zbadanie tego, co oznacza
wiara apostolska. Jednoczeœnie dialogi s¹ prowadzone w kontekœcie ¿ywej wiary wspólnot w konkretnym czasie i miejscu; tote¿ powinny byæ one zawsze odbiciem kontekstualnego doœwiadczenia. Nie koncentruj¹ siê one po prostu na
systemach lub formu³ach wiary, lecz na tym, jakie znajduj¹ odbicie w ¿yciu
wspólnot uczestnicz¹cych w dialogu. W sposób szczególny sprawdza siê to w
przypadku dialogów na p³aszczyŸnie krajowej. Wprawdzie tak¿e w dialogu
miêdzynarodowym odgrywa kontekst istotn¹ rolê, lecz w tym przypadku nie
mo¿e dominowaæ ¿aden partykularny kontekst lokalny, a poza tym musi byæ
uwzglêdnione ogólne, czêsto skomplikowane samozrozumienie Œwiatowych
Wspólnot Chrzeœcijañskich.
23. W odniesieniu do kontekstu istnieje jeszcze dalsza ró¿nica. W Œwiatowych Wspólnotach Chrzeœcijañskich relacja miêdzy lokalnymi i uniwersalnymi
formami manifestowania Koœcio³a s¹ rozumiana bardzo ró¿nie. To ma z kolei
wp³yw na postrzeganie doœwiadczenia kontekstualnego w ramach ca³oœci. Tak
wiêc dla wielu ostateczny autorytet (a zatem pewien aspekt niezale¿noœci w takim lub innym stopniu) znajduje siê w ka¿dym Koœciele cz³onkowskim wspólnoty œwiatowej (np. w Koœcio³ach wyros³ych z Reformacji). W innym przypadku, mianowicie w Koœciele katolickim, wiêzy wspólnoty o charakterze teologicznym, kanonicznym i duchowym reguluj¹ relacje miêdzy Koœcio³ami
partykularnymi a Koœcio³em uniwersalnym. Ka¿dy partykularny lub lokalny
Koœcio³a postrzega siebie w sposób oczywisty we wspólnocie z ka¿dym innym
Koœcio³em lokalnym i z Koœcio³em Rzymu. W ten sposób istnieje sta³y wzajemny wp³yw pomiêdzy partykularnym i uniwersalnym manifestowaniem siê
Koœcio³a. Wprawdzie obie formy s¹ wzajemnie od siebie zale¿ne, lecz priorytet
daje siê jednoœci ca³oœci.
24. Dialog zajmuje siê podzia³ami z przesz³oœci, bada je pod wzglêdem
naukowym i stara siê ustaliæ, co partnerzy dialogu maj¹ wspólnie do powiedzenia na temat wspó³czesnej wiary. Dialog stara siê rozpoznaæ ewangelikalny charakter wspó³czesnej wiary, ¿ycia i kultu partnera. Tote¿ ma on charakter opisowy.
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Podstawy teologiczne dialogu
25. Dialog ekumeniczny odzwierciedla na zasadzie analogii wewnêtrzne ¿ycie
Trójjedynego Boga i objawienie Jego mi³oœci. Ojciec udziela siê przez swoje S³owo, Syn ze swej strony odpowiada Ojcu w mocy Ducha – mamy tu wspólnotê
¿ycia. Gdy wype³ni³ siê czas Bóg przemówi³ do nas przez swojego Syna (por. Hbr
1, 1-2). Bo¿e S³owo sta³o siê Cia³em i zamieszka³o wœród nas (J 1, 14).
26. Wymiana miêdzy Ojcem a Synem w mocy Ducha tworzy wzajemn¹ zale¿noœæ trzech osób Trójjedynego Boga. W samoobjawieniu Boga ludowi Bo¿emu,
Bóg zaprasza nas do przyjêcia swojego S³owa i dania odpowiedzi w mi³oœci. W
ten sposób – przez uczestnictwo w ³askawym dzia³aniu Boga i przez wype³nianie
nakazu pos³uszeñstwa chrzeœcijañskiego – wchodzimy w wspólnotê z Bogiem,
który jest wspólnot¹ Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Naœladuj¹c ten dialogiczny
wzorzec mówienia i s³uchania, samoobjawienia i przyjmowania innych, porzucamy nasz¹ iluzjê samowystarczalnoœci i izolacji oraz nawi¹zujemy relacjê o charakterze wspólnotowym.
27. Istota ludzkiej egzystencji polega w³aœnie na tym, ¿e nie potrafimy ¿yæ
lub egzystowaæ jedni bez drugich. „My nie tylko mamy spotkanie, my jesteœmy
spotkaniem. Ten drugi nie jest granic¹ mnie samego; jest on czêœci¹ i wzbogaceniem mojej w³asnej egzystencji. Dialog nale¿y zatem do realiów egzystencji ludzkiej. To¿samoœæ jest dialogiem” (Kardyna³ Walter Kasper).

Za³o¿enia dialogu
28. Dialog ekumeniczny zak³ada nasze wspólne wszczepienie w Chrystusa
przez wiarê i chrzest oraz dzia³anie Ducha Œwiêtego, uznajemy siê te¿ wzajemnie za wspólnoty wiary, które poszukuj¹ jednoœci w Chrystusie (por. Deklaracja
Wspólnej Grupy Roboczej „Implikacje eklezjologiczne i ekumeniczne wspólnego
chrztu” – 2004). W dialogu ekumenicznym spotykamy siê nie jako obcy, lecz
jako wspó³mieszkañcy domu Bo¿ego, jako chrzeœcijanie, którzy przez nasz¹
wspólnotê z trójjedynym Bogiem trwaj¹ ju¿ „w jakiejœ, choæ niedoskona³ej
wspólnocie” (Unitatis redintegratio, & 3).
29. Tak wiêc dialog ekumeniczny zak³ada zaanga¿owanie w modlitwie. Przybiera on poniek¹d kszta³t krzy¿a w tym sensie, ¿e odbywa siê w miejscu przeciêcia miêdzy nasz¹ „wertykaln¹” relacj¹ z Bogiem a nasz¹ „horyzontaln¹” wspólnot¹ z innymi. Naœladujemy w tym Chrystusowe wyparcie siê samego siebie i
podatnoœæ na zranienie. Odwracamy siê od skupiania uwagi na sobie i kierowania
siê interesem w³asnym ku zainteresowaniu innymi ludŸmi; przy tej okazji akceptujemy, ¿e jesteœmy podatni na zranienie, gdy pozwalamy drugiemu, ¿eby nas
pozna³, i gdy pozwalamy sobie na spogl¹danie jego oczami na chrzeœcijañsk¹
strukturê ¿ycia, œwiadectwa i nabo¿eñstwa. W tej wzajemnej wymianie pozwalamy sobie na doœwiadczenie po³¹czenia horyzontów, które umo¿liwia gojenie na-
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szych podzia³ów, wzmocnienie naszego wspólnego œwiadectwa i uczestnictwo we
wspólnej misji przybli¿ania Królestwa Bo¿ego.

Cel dialogu ekumenicznego
30. Cel dialogu ekumenicznego, jaki zosta³ wyra¿ony w Deklaracji z Canberry „Jednoœæ Koœcio³a jako koinonia: dar i powo³anie”, jest tak¿e celem ruchu ekumenicznego:
„Jednoœæ Koœcio³a, do której jesteœmy powo³ani, to koinonia, która jest dana i
uzewnêtrznia siê we wspólnym wyznawaniu wiary apostolskiej, wspólnym ¿yciu
sakramentalnym, w które wkraczamy przez jeden chrzest i które manifestujemy w
jednej wspólnocie eucharystycznej, we wspólnym ¿yciu, w którym ma miejsce
wzajemne uznanie i pojednanie cz³onkostwa i urzêdów koœcielnych, oraz we
wspólnym pos³annictwie, które g³osi wszystkim ludziom Ewangeliê o ³asce Bo¿ej
i oddaje siê w s³u¿bê ca³emu stworzeniu. Cel poszukiwañ pe³nej wspólnoty osi¹ga siê wówczas, gdy wszystkie Koœcio³y s¹ w stanie stwierdziæ, ¿e jeden, œwiêty,
katolicki i apostolski Koœció³ istnieje w ca³ej pe³ni w innych Koœcio³ach. Owa
pe³na wspólnota uzewnêtrznia siê zarówno na p³aszczyŸnie lokalnej jak i uniwersalnej w koncyliarnych formach ¿ycia i dzia³ania. W takiej wspólnocie Koœcio³y
we wszystkich dziedzinach swego ¿ycia zwi¹zane s¹ ze sob¹ na ka¿dej p³aszczyŸnie w wyznawaniu jednej wiary oraz we wspó³pracy w dziedzinie kultu i œwiadectwa, doradztwa i dzia³alnoœci praktycznej” (2.1).
31. Celem dialogu jest nie tylko osi¹gniêcie porozumienia doktrynalnego, lecz
tak¿e gojenie doœwiadczeñ przez okazywanie ¿alu i wzajemne przebaczenie. Dialog mo¿e byæ tak¿e drog¹ wiod¹c¹ do wspólnego czynienia tego wszystkiego,
czego nie musimy czyniæ oddzielnie, jak to wyrazi³a deklaracja Komisji Wiara i
Ustrój Koœcio³a w Lund w 1952 roku.

Zasady dialogu
32. Jednoœæ chrzeœcijañska jest darem Ducha Œwiêtego, nie zaœ osi¹gniêciem
ludzkim. Dialog przygotowuje nas do tego daru, modli siê o niego i celebruje go,
gdy zostaje otrzymany.
33. Dialog ekumeniczny ma charakter eklezjalny; jego uczestnicy przybywaj¹
jako reprezentanci w³asnych tradycji eklezjalnych i staraj¹ siê j¹ reprezentowaæ,
gdy zajmuj¹ siê badaniem tajemnic Bo¿ych z reprezentantami innych tradycji
(por. Dyrektorium w sprawie zasad i norm dotycz¹cych ekumenizmu, & 176).
34. Dialog zak³ada równoœæ uczestników jako partnerów pracuj¹cych wspólnie na rzecz chrzeœcijañskiej jednoœci. Opiera siê na wzajemnoœci, tak ¿e od partnerów nie oczekuje siê, ¿e zaadoptuj¹ „nasze” struktury dialogu (por. Ut Unum
Sint, & 27).
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35. W trakcie dialogu jest wa¿ne uœwiadomienie sobie „hierarchii prawd”,
zgodnie z któr¹ nie wszystko sytuuje siê na tej samej p³aszczyŸnie, zale¿y to bowiem od wiêkszej lub mniejszej bliskoœci w stosunku do fundamentalnych doktryn wiary chrzeœcijañskiej (por. Dyrektorium, & 176).
36. Sformu³owania doktrynalne wiary zale¿¹ od warunków kulturowych i historycznych. Jedna i ta sama wiara mo¿e byæ wyra¿ana ró¿nym jêzykiem w ró¿nych epokach i w ten sposób odzwierciedlaæ nowe intuicje i organiczne zmiany.
Uœwiadomienie sobie tego faktu stanowi³o wyzwalaj¹ce doœwiadczenie w prowadzonych dialogach i przyczyni³o siê do stworzenia mo¿liwoœci nowego porozumienia i nowych relacji. Proces odkrywania konsensu w sprawach wiary musi
uwzglêdniæ ró¿ne podejœcia, punkty ciê¿koœci i jêzyki oraz respektowaæ ró¿norodnoœæ jak równie¿ jej granice w stosunkach z partnerami dialogu.

Duchowoœæ i praktyka dialogu ekumenicznego
Duchowoœæ
37. Poniewa¿ ¿ycie chrzeœcijañskie ma samo w sobie charakter dialogiczny
(por. && 23-24), przeto dialog ekumeniczny jest mo¿liwoœci¹ bycia, prze¿ywania
¿ycia chrzeœcijañskiego. Ma on wprawdzie pewne specyficzne cechy, jednak
przyjmuje jako ogólne za³o¿enie duchowoœæ otwartoœci wobec partnera w œwietle
imperatywu chrzeœcijañskiej jednoœci inspirowanej przez Ducha Œwiêtego. Dialog
jest procesem poznawania i jako taki domaga siê cierpliwoœci, gdy¿ postêp ekumeniczny dokonuje siê powoli. Pokora jest konieczna, gdy¿ daje nam mo¿liwoœæ
przyjmowania prawdy od innych. Konieczne jest tak¿e zaanga¿owanie w mi³oœci,
gdy¿ dziêki niemu mo¿emy d¹¿yæ wspólnie do tej jednoœci, jakiej pragn¹³ nasz
Pan. Na tej podstawie mo¿emy poczyniæ nastêpuj¹ce przemyœlenia na temat duchowoœci niezbêdnej do prowadzenia dialogu.

Duchowoœæ dla partnerów dialogu jako wspólnoty
38. Wspólnoty zaanga¿owane w dialog zobowi¹zuj¹ siê do wspólnej podró¿y.
Wprawdzie dialog jest prowadzony po ka¿dej stronie tylko przez niewiele osób,
lecz zmierza on do udzielenia wsparcia zaanga¿owanym wspólnotom przy posuwaniu siê krok po kroku na drodze do jednoœci; w tym celu podejmuje siê dzia³ania zmierzaj¹ce do tego, by ka¿dy partner rozwin¹³ mo¿liwie g³êbokie rozumienie
tego, jak ¿ycie i œwiadectwo drugiego mo¿e byæ korzystne dla wszystkich. Gdy
ten aspekt dialogu zostaje zaniedbany, wówczas mo¿e siê zdarzyæ, ¿e jego rezultaty bêd¹ uchodziæ jako nie maj¹ce zwi¹zku z doœwiadczeniem Koœcio³a, a w
konsekwencji nie zostan¹ wprowadzone w ¿ycie i nie zmieni¹ istniej¹cych relacji.
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Poza tym w tym przypadku przedsiêwziêcie ekumeniczne pos³u¿y³oby usprawiedliwieniu utrzymania status quo ante. Tak wiêc z dialogu ekumenicznego wynikaj¹ nowe duchowe zobowi¹zania nie tylko dla indywidualnych uczestników,
lecz tak¿e dla ca³ych wspólnot.
39. Wola zmiany przez dialog domaga siê innego spojrzenia na partnera, tego,
¿e zmienimy wobec niego nasz sposób myœlenia, mówienia i dzia³ania. Poniewa¿
chrzeœcijañska jednoœæ urzeczywistnia siê przez moc Boga, nie przez nasz¹
w³asn¹, przeto jest dialog tak¿e procesem nawrócenia, rozró¿niania, uwra¿liwienia na impulsy pochodz¹ce od Boga. Otwiera on nas na ocenê i odnowê. Tak wiêc
poszukuj¹c otwartoœci na relacje zwi¹zane z przemian¹ i pojednaniem, zaznajamiamy siê z procesami uzdrowienia i przebaczenia.
40. Dialog z chrzeœcijanami, od których jesteœmy oddzieleni, domaga siê
zbadania, jak nasza w³asna to¿samoœæ zosta³a skonstruowana w opozycji do
innej, to znaczy, jak identyfikujemy siebie przez to, czym nie jesteœmy. Dla
przezwyciê¿enia polemicznych konstrukcji naszej to¿samoœci musimy podj¹æ
nowe wysi³ki zmierzaj¹ce do wyartyku³owania jej w sposób bardziej pozytywny przez dokonanie rozró¿nienia pomiêdzy to¿samoœci¹ konfesyjn¹ jako znakiem wiernoœci wierze a konfesjonalizmem jako ideologi¹ skonstruowan¹ w
opozycji wobec drugiego. Tego domaga siê duchowe a tak¿e teologiczne przygotowanie dialogu ekumenicznego. Przez zrozumienie wzajemnych zranieñ
oraz manifestowanie i przyjmowanie pojednania, jedni wobec drugich pozbywamy siê bojaŸni i stajemy siê podatni na wzajemne noszenie brzemion, na
wezwanie do wspólnego cierpienia. Zaanga¿owanie na rzecz dialogu domaga
siê przynajmniej zbadania, jak nasz w³asny Koœció³ naucza swoich cz³onków na
temat partnera dialogu.
41. Przygotowanie dialogu obejmuje tak¿e odkrywanie teologicznych Ÿróde³
rozwoju i udoskonalania doktryny wewn¹trz naszej w³asnej tradycji. Wi¹¿e siê to
z gotowoœci¹ poddawania siê wyzwaniom oraz uczenia siê od innych. W miarê
zacieœniania stosunków zaczynamy te¿ sobie uœwiadamiaæ, ¿e refleksja teologiczna tradycji reprezentowanej przez partnera przenika do naszego w³asnego ¿ycia, a
jego myœli i s³owa zaczynamy rozumieæ jako nasze w³asne.
42. Nasze wspólne zaanga¿owanie na rzecz jednoœci chrzeœcijañskiej domaga
siê nie tylko modlitwy jednych za drugich, lecz tak¿e ¿ycia zgodnego ze wspóln¹
modlitw¹.

Praktyka
43. Ka¿dy dialog ma charakter unikalny i musi uwzglêdniaæ te czynniki, które
interesuj¹ konkretnego partnera uczestnicz¹cego w konkretnym dialogu w konkretnym momencie. Znaczenie mog¹ tu mieæ nastêpuj¹ce punkty.
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Specyficzne cechy partnerów dialogu
44. Specyficzne cechy partnerów z koniecznoœci wywieraj¹ te¿ wp³yw na
praktykê dialogu. Dla porozumienia siê w sprawie celów i metod dialogu – czy to
dwustronnych lub wielostronnych – decyduj¹ce znaczenie ma zrozumienie, kim
s¹ partnerzy, jakie s¹ powody ich podzia³u lub jakie relacje wzajemne wystêpowa³y miêdzy tymi wspólnotami chrzeœcijañskimi w przesz³oœci.
45. Ka¿dy partner ma partykularne rozumienie historii podzia³ów. Jest mo¿liwe, ¿e jeden z partnerów lub obydwaj maj¹ bolesne wspomnienia zwi¹zane ze
sprawowaniem w³adzy lub szykanami stosowanymi przez przedstawicieli drugiej
wspólnoty, z któr¹ obecnie prowadzony jest dialog. Miêdzy partnerami mog¹ wystêpowaæ ogromne asymetrie (np. pod wzglêdem wielkoœci, eklezjalnego samorozumienia, zdolnoœci przemawiania w imieniu wiêkszej wspólnoty eklezjalnej,
statusu wiêkszoœciowego lub mniejszoœciowego). Dialog musi uwzglêdniaæ takie
asymetrie, a ka¿dy partner rozumieæ punkt wyjœcia drugiego. Wielu partnerów
dialogu jest zaanga¿owanych równie¿ w inne dialogi, zarówno dwustronne jak
wielostronne. Winny byæ one wzajemnie ze sob¹ powi¹zane i wywieraæ na siebie
wzajemny wp³yw.

Tematy i punkty porz¹dku obrad dla dialogu
46. Dialog zmierzaj¹cy do jednoœci chrzeœcijañskiej ¿¹da czegoœ wiêcej ni¿
tylko wspó³pracy w kwestiach nie bêd¹cych czynnikiem podzia³u. Do dialogu
ekumenicznego wprowadzamy wszystko, co nie podlega zasadzie z Lund, stawiaj¹cej pytanie: „Czy¿ (Koœcio³y) nie powinny dzia³aæ wspólnie we wszystkich
sprawach z wyj¹tkiem tych, w których g³êbokie ró¿nice przekonañ zmuszaj¹ je
do dzia³ania oddzielnego”. Gdzie sumienie zakazywa³o dotychczas jednoœci, tam
podejmujemy dialog, aby wyjaœniæ i przezwyciê¿yæ przesz³e i teraŸniejsze g³êbokie ró¿nice w zakresie przekonañ.
47. Tematy dialogu wynikaj¹ z przesz³ych i teraŸniejszych relacji miêdzy partnerami. Podczas ustalania tematów mo¿emy zapytaæ: „Gdzie w naszej relacji jako
partnerów dialogu chodzi o Ewangeliê? Co przeszkadza nam przed pe³nym uznaniem wzajemnym?” Równie¿ ka¿dorazowy kontekst ma wp³yw na wybór tematów dialogu; jednak tematy te zyskuj¹ na znaczeniu tym bardziej, im bardziej s¹
rozumiane w szerokim spektrum podstawowych historycznych podzia³ów chrzeœcijañskich.
48. Przy wyborze tematów winna byæ te¿ uwzglêdniona historia. Chocia¿ ka¿de pokolenie musi przyswoiæ sobie wiedzê na temat przesz³oœci, to nie powinniœmy zapominaæ, ¿e bierzemy udzia³ w podró¿y, która zaczê³a siê przed nami i
trwaæ bêdzie po nas.
49. Tematy mog¹ obejmowaæ nie tylko sformu³owania doktrynalne, lecz tak¿e
sposoby uprawiania teologii i korzystania z Ÿróde³ wiary. Tak¿e same metody
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mog¹ staæ siê przedmiotem dialogu. Szukaj¹c punktów wyjœcia dla dialogu, musimy ustaliæ, które tematy osi¹gnê³y taki stopieñ dojrza³oœci, ¿e nadaj¹ siê do dyskusji. Rzecz¹ wa¿n¹ mog³oby byæ zbadanie na pocz¹tek, co partnerów ³¹czy ze
sob¹; najbardziej sporne kwestie trzeba zostawiæ na boku do momentu, a¿ wspólna baza zaufania da mo¿liwoœæ zajêcia siê równie¿ nimi. Ale dialog miêdzy podzielonymi Koœcio³ami nie mo¿e odsuwaæ w nieskoñczonoœæ zbadania tych kwestii, które stanowi¹ sedno roz³amu.
50. Dialogi, które osi¹gnê³y taki stopieñ dojrza³oœci, ¿e doprowadzi³y do daleko siêgaj¹cej zgodnoœci pogl¹dów w dziedzinach bêd¹cych dotychczas przyczyn¹ konfliktu, mog¹ prowadziæ do dalszego konstruktywnego zaanga¿owania
w partykularnych kwestiach.

Metodyka
Ró¿ne konteksty i podejœcia
51. Poniewa¿ ró¿ne tematy dialogu wymagaj¹ ró¿nych metod, przeto nie
mo¿emy mówiæ o jednym sposobie uprawiania dialogu. Ka¿demu partnerowi
odpowiadaj¹ prawdopodobnie lepiej jedne metody ni¿ inne. Nie powinniœmy
kierowaæ siê za³o¿eniem, ¿e jedne metody zas³uguj¹ na lepsze traktowanie ni¿
inne.
52. Doœwiadczenie, jakie poczyniliœmy z dialogiem ekumenicznym w XX
stuleciu, pokaza³o, jak wa¿ne jest zajmowanie siê czynnikami historycznymi i
spo³eczno-ekonomicznymi, maj¹cymi wp³yw na tematy doktrynalne. Usytuowanie sformu³owañ doktrynalnych w ich kontekœcie historycznym mo¿e obdarzyæ nas wolnoœci¹ do wyra¿enia dzisiaj w nowy sposób jednej i tej samej wiary. T¹ metod¹ pos³u¿y³a siê Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, kieruj¹c siê hermeneutyk¹, która tak¿e w innych przypadkach mo¿e
przynieœæ owoce.
53. Praca w zakresie hermeneutyki Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a (A Treasure in Earthen Vessels. Faith and Order Paper 182, 1998) zwraca uwagê, jak
mo¿emy “odczytaæ” nasz¹ w³asn¹ historiê jako wspólnota i jak mo¿emy znaleŸæ
punkty konwergencji z historiami innych wspólnot. „Hermeneutyka koherencji”
sugeruje ¿yczliwe uœwiadomienie sobie wiary i œwiadectwa innych jako uzupe³nienie naszej w³asnej wiary i œwiadectwa. „Hermeneutyka zaufania” sugeruje, ¿e
wzajemna recepcja i uznanie s¹ mo¿liwe przez dary Ducha Œwiêtego wobec
wspólnoty chrzeœcijañskiej. ”Hermeneutyka nieufnoœci” sugeruje pytanie: „Czyim interesom s³u¿y ta partykularna wersja?” Poniewa¿ dialog s³u¿y sprawie jednej Ewangelii Jezusa Chrystusa, ka¿da „wersja” mo¿e prowadziæ nas wspólnie do
g³êbszego zrozumienia prawdy.
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54. Dialog nie oznacza, ¿e negocjujemy „najmniejszy wspólny mianownik”,
lecz ¿e szukamy nowych „punktów wejœcia” , by moc dziêki temu poczyniæ
wspólne kroki do przodu. Niekiedy podczas dialogów omawiane s¹ tak¿e kwestie, które w przesz³oœci doprowadzi³y do wzajemnych potêpieñ. Tutaj rzecz¹
pomocn¹ mo¿e byæ wyjaœnienie, jak przedstawia³a siê faktyczna pozycja ka¿dej
strony w tamtej epoce i jak ka¿da strona kieruj¹c siê w³asn¹ pozycj¹ stara³a siê
zachowaæ integralnoœæ Ewangelii w partykularnym kontekœcie. Byæ mo¿e wymogi, jakie Ewangelia stawia dzisiaj, umo¿liwi¹ partnerom znalezienie wspólnego fundamentu.
55. Nie wszystkie konflikty o charakterze doktrynalnym daj¹ siê ³atwo rozwi¹zaæ. Dlatego szczegó³owe zbadanie stanowisk – jak dalece s¹ komplementarne, a gdzie i w jaki sposób zaznaczaj¹ siê rozbie¿noœci – mo¿e byæ bardzo u¿yteczne dla sprawy wzrostu stosunków ekumenicznych miêdzy Koœcio³ami.

Uczestnicy i kompetencje
56. Dzisiejszy dialog ekumeniczny potrzebuje wiele ró¿nych kompetencji. Potrzebna jest wiedza fachowa w zakresie historii i doktryny; niezbêdna jest tak¿e
kompetentna wiedza w zakresie np. liturgii, etyki, teologii misyjnej, duszpasterskiego nadzoru. Im szerszy udzia³ Koœcio³a w dialogu, tym ³atwiej w ca³ym jego
¿yciu bêd¹ zastosowane osi¹gniêcia uzyskane w dialogu. Ró¿ne Koœcio³y maj¹ ró¿ny pogl¹d na sprawê, jak pojedyncza osoba „reprezentuje” Koœció³ w dialogu, lecz
wszyscy uczestnicy winni uœwiadomiæ sobie, ¿e obowi¹zuje ich dyscyplina wobec
w³asnej tradycji koœcielnej i sporz¹dzanie dla niej sprawozdania z rozmów.
57. Zgodnie z sugesti¹ „Dialogu ekumenicznego” jest czêsto rzecz¹ po¿yteczn¹ w³¹czanie obserwatorów do dialogu, dziêki czemu prowadzona praca ma
szansê uzyskaæ szersze implikacje ekumeniczne.

Recepcja dialogu ekumenicznego
58. Jeœli porozumienia osi¹gniête przez dialog ekumeniczny maj¹ mieæ wp³yw
na ¿ycie i œwiadectwo Koœcio³ów i doprowadziæ do nowego etapu wspólnoty, to
wówczas trzeba staranie przemyœleæ ca³y proces dochodzenia do porozumienia,
tak ¿eby mog³a w nim uczestniczyæ œwiadomie ca³a wspólnota.

Znaczenie recepcji
59. Recepcja jest procesem, za pomoc¹ którego Koœcio³y przyswajaj¹ sobie
rezultaty wszystkich swoich spotkañ, a szczególnie konwergencje i porozumienia
osi¹gniête w kwestiach, które by³y historycznie przyczyn¹ ich podzia³u. Mówi³ o
tym raport z szóstego Forum Dialogu Dwustronnego:
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„Recepcja jest integraln¹ czêœci¹ ruchu prowadz¹cego do pe³nej wspólnoty,
która jest realizowana wówczas, ‘gdy wszystkie Koœcio³y s¹ w stanie stwierdziæ,
¿e jeden, œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³ istnieje w ca³ej pe³ni w innych
Koœcio³ach’” (deklaracja z Canberry).
W ten sposób recepcja oznacza o wiele wiêcej ni¿ oficjalne odpowiedzi na
wyniki dialogu, nawet gdy maj¹ one istotne znaczenie. W ka¿dym razie wyniki
miêdzynarodowych dialogów teologicznych, nawet gdy nie zajmuj¹ siê ca³¹ palet¹ stosunków miêdzy Koœcio³ami, stanowi¹ rozstrzygaj¹cy aspekt recepcji. S¹
one bowiem specyficzn¹ prób¹ przezwyciê¿enia tego, co dzieli Koœcio³y i jest
przeszkod¹ w wyra¿aniu jednoœci, której pragnie nasz Pan.

Instrumenty jednoœci
60. Koœcio³y rozwinê³y odpowiednie sposoby i instrumenty recepcji wyników
dialogów dwustronnych i wielostronnych. Struktury i procesy podejmowania decyzji, które determinuj¹ „ducha” Koœcio³a lub wspólnoty Koœcio³ów, odzwierciedlaj¹ tak¿e ich samozrozumienie i ustrój oraz ich specyficzn¹ koncepcjê.

Trudnoœci w zakresie recepcji
61. Trudnoœci, na jakie siê natknê³y Koœcio³y podczas procesu recepcji, wynikaj¹ czêœciowo z tego, ¿e istniej¹ ró¿ne rodzaje i procesy recepcji.
62. Pojawi³ siê na przyk³ad problem zwi¹zany z konsekwentnym postêpowaniem. Jeœli jakaœ wspólnota koœcielna uczestniczy w wielu dialogach z partnerami
wywodz¹cymi siê z ró¿nych tradycji eklezjalnych, wówczas wobec ka¿dego z
nich winna ona prezentowaæ identyczne samozrozumienie, a wyniki osi¹gniête w
jednym dialogu musz¹ wykazywaæ zgodnoœæ z wynikami innych dialogów. Niektóre Œwiatowe Wspólnoty Chrzeœcijañskie (Anglikañska Wspólnota Koœcielna,
Œwiatowa Federacja Luterañska, Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych)
utworzy³y struktury w celu przetestowania tej zasady.
63. Pojawi³y siê tak¿e pytania dotycz¹ce trafnoœci tematycznej. Czy tematy
dialogu ekumenicznego s¹ w du¿ej mierze identyczne z tymi, którymi zajmuj¹
siê Koœcio³y europejskie i pó³nocnoamerykañskie, nawet gdy podzia³y doktrynalne, o które chodzi, zosta³y rozpowszechnione w ca³ym œwiecie w wyniku dzia³alnoœci misyjnej?
64. Jaka istnieje relacja pomiêdzy dialogami miêdzynarodowymi a priorytetami pastoralnymi i teologicznymi Koœcio³ów lokalnych? Jeœli kwestie, o które
chodzi, nie maj¹ egzystencjalnego znaczenia dla Koœcio³ów, to recepcja staje siê
trudna. Potrzebne s¹ nowe drogi, które pomog¹ Koœcio³om dojœæ do przekonania,
¿e brak jednoœci jest sprzeczny z Ewangeli¹ pojednania. Jak mo¿na Koœcio³om,
¿yj¹cym w ró¿nych kontekstach, przybli¿yæ egzystencjalnie rezultaty miêdzyna-
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rodowych dialogów? Wiele czynników, utrudniaj¹cych recepcjê dialogów, nie ma
charakteru doktrynalnego. Gdzie istniej¹ napiêcia na tle statusu wiêkszoœciowego
i mniejszoœciowego, tam procesy przebaczenia, uzdrowienia i pojednania musz¹
poprzedzaæ proces recepcji i jednoczeœnie mu towarzyszyæ.
65. Zgodnie ze swoj¹ istot¹ dialogi s¹ prowadzone przez osoby oficjalnie nominowane, które wykazuj¹ siê kompetencj¹ w dyskutowanej tematyce. Recepcja
jest wprawdzie procesem, w którym kierownictwo koœcielne kszta³tuje swoje
przekonania, ale oznacza ona tak¿e, ¿e ca³y lud Bo¿y musi byæ wci¹gniêty w proces poznawczy. Niewra¿liwoœæ na potrzebê edukacji i kszta³towania pogl¹dów
ca³ej wspólnoty utrudnia recepcjê. W przypadku niektórych procesów pos³ugiwano siê w krytycznych punktach jêzykiem, który przemawia³ raczej „z góry na
dó³” ni¿ „z do³u do góry”. Chocia¿ wiêc w dialogach ma miejsce poszukiwanie
wspólnoty miêdzy Koœcio³ami, mog¹ one tak¿e prowadziæ do tworzenia grup reprezentuj¹cych odmienne pogl¹dy i podzia³ów wewn¹trz Koœcio³ów.

Pozytywne doœwiadczenia podczas recepcji
66. W jaki sposób przeprowadziæ recepcjê, ¿eby da³o siê przezwyciê¿yæ te
trudnoœci? W ostatnich trzydziestu latach mia³a miejsce szeroka recepcja wielu
miêdzynarodowych dialogów, co doprowadzi³o do nowych form wyra¿ania
wspólnoty koœcielnej i odnowy zaanga¿owanych Koœcio³ów. Byæ mo¿e te doœwiadczenia mog¹ dostarczyæ wskazówek, które odpowiedz¹ na pytanie, co trzeba uczyniæ, ¿eby recepcja zakoñczy³a siê powodzeniem.

Modelowe studium wielostronne
67. Jeden z przyk³adów stanowi dialog wielostronny, który doprowadzi³ do
publikacji Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego (BEM, 1982). Proces
zwi¹zany z BEM wymaga³ czasu, sta³ego dialogu z Koœcio³ami, zapewnienia materia³u studyjnego, powa¿nego zajêcia siê odpowiedziami na projekty tekstu,
przet³umaczenia na wiele jêzyków, budowania na dotychczasowych osi¹gniêciach
dialogu oraz wykorzystania innych dialogów i inicjatyw ekumenicznych.
68. Ten proces trwa³ prawie dwadzieœcia lat, a nad wspomnian¹ tematyk¹ dyskutowano ju¿ przedtem przez czterdzieœci lat. W przedziale czasowym 1963-1982
projekt tekstu przes³ano trzykrotnie Koœcio³om, teologicznym uczelniom i ekumenicznym instytucjom w celu skomentowania i zajêcia stanowiska. Projekty
by³y szeroko publikowane, a komentarze uwzglêdniano na ka¿dym nowym etapie
projektu. Wiele Koœcio³ów udziela³o wsparcia dyskusjom nad projektem w swoich parafiach, w³¹czaj¹c do niej w ten sposób ca³¹ wspólnotê. Autorzy projektów
opierali siê tak¿e na miêdzynarodowych dialogach dwustronnych podejmuj¹cych
tematy pokrewne i na dorobku ruchu liturgicznego. Podejœcie do zagadnienia z
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pozycji dialogu wielostronnego przezwyciê¿a³o podzia³y miêdzy Koœcio³ami, zajmuj¹c siê poszukiwaniem korzeni biblijnych dla zrozumienia specyficznych tematów (np. anamnesis). W ten sposób ustanowiono punkty odniesienia i zaczêto
spogl¹daæ na ró¿nice historyczne z nowej perspektywy.
69. Kiedykolwiek okazywa³o siê, ¿e nie bêdzie ³atwo osi¹gn¹æ zgodê w konkretnej kwestii, zwo³ywano spotkanie teologów (np. na temat relacji miêdzy
chrztem tych, którzy wi¹¿¹ z nim osobiste wyznanie wiary a chrztem dzieci; w
kwestii episkopatu). Podczas tych konsultacji znajdowano nowy jêzyk, który
umo¿liwia³ wyra¿anie zgody.
70. Po sfinalizowaniu i zaakceptowaniu tekstu przez Komisjê Wiara i Ustrój
Koœcio³a w 1982 roku przes³ano go Koœcio³om w celu zajêcia przez nie stanowiska. Dokumentowi temu towarzyszy³y troskliwie sformu³owane pytania, dziêki
czemu Koœcio³y uzyska³y mo¿liwoœæ rozpoczêcia procesu przyswajania. Za³¹czony komentarz u³atwi³ zrozumienie tym, którzy nie uczestniczyli w dyskusji. Tom
esejów teologicznych stymulowa³ dyskusjê w uczelniach teologicznych, z kolei
zbiór materia³ów liturgicznych pomaga³ Koœcio³om w refleksji nad relacj¹ miêdzy teologicznym rozumieniem a liturgiczn¹ praktyk¹. Dla wyra¿enia zgody w
kwestiach dotycz¹cych Eucharystii, opracowano liturgiê, która ukazywa³a, co na
podstawie osi¹gniêtej konwergencji by³o mo¿liwe odnoœnie do celebrowania
tego sakramentu. Ta „Liturgia z Limy” przyczyni³a siê niew¹tpliwie do spopularyzowania porozumienia i procesu BEM.
71. BEM zosta³ przet³umaczony na przesz³o trzydzieœci jêzyków, u³atwiaj¹c
tym samym recepcjê tego dokumentu w ca³ym œwiecie. Proces ten wspierano
przez organizowanie seminariów, którymi kierowali wspó³pracownicy Komisji
Wiara i Ustrój Koœcio³a i innych jednostek ŒRK. W ró¿nych kontekstach opracowywano przewodniki studyjne, które u³atwia³y dyskusje nad tekstem w parafiach
i podczas spotkañ miêdzykoœcielnych. Dziêki procesowi, który od pocz¹tku anga¿owa³ Koœcio³y w powstawanie tekstu, ³atwiej by³o udzieliæ oficjalnej odpowiedzi „najwy¿szym gremiom decyzyjnym” po zakoñczeniu pracy nad nim w 1982
roku. Ogó³em nades³ano 186 odpowiedzi, które zosta³y opublikowane w szeœciu
tomach. W rezultacie tekst ten uzyska³ bezprecedensowy autorytet, co z kolei zachêci³o Koœcio³y do rozwiniêcia nowych relacji wzajemnych.
72. Na bazie tej konwergencji ró¿ne Koœcio³y by³y w stanie nawi¹zaæ nowe
relacje wspólnotowe (np. Koœcio³y luterañskie i anglikañskie w krajach nordyckich i ba³tyckich, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, Niemczech, USA; reformowani i luteranie w USA; Koœcio³y zjednoczone/jednocz¹ce siê w Afryce po³udniowej itd.). Inne Koœcio³y, odpowiadaj¹c na pytania, zosta³y zachêcone do
czêstszego sprawowania Eucharystii i odnowy zwi¹zanej z ni¹ treœci liturgicznej.
Zró¿nicowane spojrzenie na pos³ugiwanie duchowne u³atwi³o prowadzenie dialogów dwustronnych nawet w sytuacjach, w których zajêcie siê t¹ tematyk¹ sprawia³o trudnoœci.
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Pewne modelowe studia dwustronne
73. Równie¿ w przypadku ró¿nych miêdzynarodowych rozmów dwustronnych stworzono mechanizmy i opracowano struktury, które u³atwi³y recepcjê.
74. Oficjalne podpisanie Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu by³o rezultatem serii wydarzeñ, przy których wspó³pracowali ze sob¹ katolicy i luteranie. Wspólna deklaracja opiera³a siê na rezultatach ponad 30 lat
trwaj¹cego dialogu na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej i krajowej. W 1991 roku
Œwiatowa Federacja Luterañska i Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan przedstawi³y dokument roboczy zatytu³owany „Sposoby wprowadzania w ¿ycie recepcji. Perspektywy w dziedzinie recepcji dokumentów powsta³ych w wyniku miêdzynarodowego dialogu luterañsko-katolickiego”. W 1993 roku utworzy³y one
ma³¹ wspóln¹ komisjê, która mia³a opracowaæ projekt Wspólnej deklaracji w
sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Ka¿da ze stron podda³a potem ten projekt
wewnêtrznemu procesowi oceny we w³asnym œrodowisku koœcielnym. Na podstawie nades³anych ocen projekt zosta³ przepracowany. Na ka¿dym etapie ka¿dy
z partnerów dialogu otrzymywa³ poparcie ze strony najwy¿szych gremiów decyzyjnych. Ostateczna wersja Wspólnej deklaracji zosta³a przyjêta formalnie przez
obie strony w 1998 roku i podpisana w 1999 roku. Recepcja deklaracji zawdziêcza³a swój sukces tak¿e bliskiej wspó³pracy miêdzy obu partnerami podczas procesu recepcji.
75. Porozumienie bêd¹ce rezultatem dialogu miêdzy Koœcio³ami reformowanymi i Koœcio³ami mennonickimi zosta³o przypieczêtowane wizyt¹ na polu bitwy,
na którym w okresie Reformacji walczyli ze sob¹ zwolennicy obu stron. Koœcio³y
wyrazi³y ¿al, uzyska³y przebaczenie za dopuszczenie do tego, i¿ wspomnienia
tych wydarzeñ determinowa³y aktualne relacje i podjê³y próbê u³o¿enia stosunków na nowo. Sta³e oddzia³ywanie wzajemne porozumienia, komentarza i objaœnienia, praktykowane przez gremia macierzyste Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolickiej, mog³o mieæ swój wp³yw na recepcjê raportów z
poszczególnych faz dialogu. W wielu dialogach, w których uczestniczyli Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych i Koœció³ Rzymskokatolicki, troszczono
siê o po³¹czenie teologicznej agendy z rzeczywistymi relacjami miêdzy Koœcio³ami reformowanymi a Koœcio³em Rzymskokatolickim na ca³ym œwiecie. Ju¿ na
wczesnym etapie podejmowana by³a próba utrzymania ³¹cznoœci miêdzy agendami dialogu a Koœcio³ami lokalnymi.

Pewne konkluzje dotycz¹ce recepcji
76. Od 1967 roku daje siê zidentyfikowaæ wiele czynników, które maj¹ istotne
znaczenie dla procesu recepcji. Dla akceptacji wyników dialogu niezbêdne jest
mo¿liwie szerokie uczestnictwo wspólnoty i jej teologów. Najlepiej daje siê to
osi¹gn¹æ przez to, ¿e w odpowiednich stadiach rozwoju miêdzy osobami, które
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uczestniczy³y w dialogach a zainteresowanymi Koœcio³ami dochodzi do wymiany
tekstu, z tym ¿e tekst ten musi byæ opracowywany dalej w œwietle nades³anych
komentarzy.
77. Proces ulega wzbogaceniu przez wzajemne dzielenie siê zasobami biblijnymi, teologicznymi i liturgicznymi, które pomagaj¹ wspólnotom zrozumieæ podró¿ podjêt¹ przez autorów i usytuowaæ temat zarówno w ramach konfesyjnych
jak i aktualnej nauki. Tekst winien byæ przet³umaczony na wszystkie niezbêdne
jêzyki i rozpowszechniany wraz z przewodnikiem studyjnym (napisanym przez
cz³onków grupy redakcyjnej, gdy¿ tylko oni znaj¹ drogê, która doprowadzi³a do
porozumienia). Recepcjê mo¿na wzmocniæ przez odpowiednie gesty symboliczne, gdy na przyk³ad gremia macierzyste zwracaj¹ uwagê na to, ¿e osi¹gniêty zosta³ nowy etap w podró¿y ku pe³nej manifestacji wspólnoty.
78. Dla recepcji i wprowadzenia w ¿ycie ustaleñ jest wa¿ne stworzenie instrumentów kooperacyjnego nadzoru. W œwietle osi¹gniêtego porozumienia trzeba
poœwiêciæ uwagê procesom recepcji zachodz¹cym w obu wspólnotach, które
wspólnie zaanga¿owa³y siê w dialog. Obecnie wiele tych procesów przebiega
jeszcze oddzielnie w ramach ka¿dej pojedynczej wspólnoty.
79. Wzajemne wizyty miêdzy wspólnotami sprzyjaj¹ wzrostowi stosunków.
Rzecz¹ naturaln¹ powinno byæ zapraszanie partnerów na wa¿ne wydarzenia w
¿yciu Koœcio³a i wspieranie chrzeœcijañskich przyjaŸni na szczeblu lokalnym.
Elementem sk³adowym ruchu ekumenicznego jest tak¿e duchowoœæ goœcinnoœci,
gotowoœci przyjmowania innych u siebie. Zaanga¿owanie na rzecz dialogu wymaga gotowoœci przywódców koœcielnych do inicjowania postawy nowej otwartoœci, na przyk³ad przez wspólne akty symboliczne, wizyty i uczestnictwo w wydarzeniach radosnych i smutnych. Wszystkie te kontakty wspieraj¹ wzajemne
zrozumienie i recepcjê rezultatów dialogu.

Wyzwania dla dialogu w XXI stuleciu
80. Ruch ekumeniczny pomóg³ chrzeœcijanom pozostawiæ za sob¹ faktyczn¹
izolacjê jednych Koœcio³ów od drugich, istniej¹c¹ od podzia³ów koœcielnych w V,
XI i XVI stuleciu. Pod koniec XX stulecia Koœcio³y mog³y mówiæ o nowej relacji, w której ju¿ teraz istnieje jedna „realna, choæ niedoskona³a” wspólnota. W
obliczu tych osi¹gniêæ warto zapytaæ, przed jakimi wyzwaniami stoi dialog ekumeniczny w XXI stuleciu?
81. Wprawdzie uda³o siê osi¹gn¹æ godne uwagi sukcesy, ale w tym samym
czasie istnia³a te¿ tendencja do wiêkszej fragmentaryzacji i pêkniêæ w stosunkach
wewn¹trzkoœcielnych i miêdzykoœcielnych. Niektórzy przywódcy koœcielni
twierdz¹ zdecydowanie, ¿e dialog jest nie do pogodzenia z tradycj¹ chrzeœcijañsk¹, a o swoich wspólnotach g³osz¹, ¿e s¹ w posiadaniu ca³ej prawdy i maj¹
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charakter niepowtarzalny. Pod wp³ywem kultury postmodernistycznej zakwestionowane zosta³y struktury autorytetu i sam autorytet we wszystkich aspektach
¿ycia. W obrêbie Koœcio³ów prowadzi to do wyzwañ w odniesieniu do wypowiedzi doktrynalnych i struktur przywódczych. Niektórzy pytaj¹, czy jest to w ogóle
mo¿liwe, by ktoœ wywodz¹cy siê z jakiejœ grupy reprezentowa³ wspólnotê. Traktowanie kwestii etycznych w sposób rewolucyjny przez spo³eczeñstwo wywar³o
te¿ wp³yw na sposób podejœcia do tych zagadnieñ przez Koœcio³y, przy czym staje siê rzecz¹ oczywist¹, ¿e ró¿ne pogl¹dy i za³o¿enia musz¹ byæ dyskutowane bez
baczenia na podzia³y denominacyjne i konfesyjne. Te cechy wspó³czesnego ¿ycia
koœcielnego nale¿y bezwzglêdnie wzi¹æ pod uwagê, jeœli kultura dialogu ma w tej
dekadzie ulec dalszemu rozwojowi.
82. Jednak ograniczamy siê tutaj do zarysowania pewnych ogólnych perspektyw, które trzeba wzi¹æ pod uwagê, jak te¿ do pewnych wyzwañ rzuconych ruchowi ekumenicznemu i dialogowi w szczególnoœci.

Wyzwanie zmieniaj¹cego siê œwiata
83. Szeroki kontekst, w którym ¿yj¹ dzisiaj ludzie, charakteryzuj¹cy siê coraz
wiêksz¹ wspó³zale¿noœci¹ i powi¹zañ wzajemnych œwiata, bêdzie w dalszym ci¹gu
wywiera³ wp³yw na ¿ycie chrzeœcijan. W pozytywnym znaczeniu jest ta globalizacja wyrazem ¿yczenia ludzi do stania siê jedn¹ rodzin¹. Jednak globalizacja przyczyni³a siê tak¿e do dalszego podzia³u ludzkoœci, poniewa¿ we wspó³czesnym porz¹dku œwiata si³y wspieraj¹ce globalizacjê dzia³aj¹ na korzyœæ niewielkiej mniejszoœci, podczas gdy dla wielu innych staj¹ siê one czynnikiem szkodliwym.
84. W tym kontekœcie ruch ekumeniczny mo¿e staæ siê nasieniem nadziei w
œwiecie, który jest podzielony ekonomicznie, kulturowo, spo³ecznie i politycznie. Radoœci i cierpienia, nadzieje i zw¹tpienia wszystkich ludzi s¹ oczywiœcie
tak¿e udzia³em chrzeœcijan. Ruch ekumeniczny respektuje wszystkie wysi³ki
ludzkie zmierzaj¹ce do gromadzenia ludzi, sam ze swej strony mo¿e wnieœæ
specyficzny wk³ad do jednoœci rodziny ludzkiej przez uzdrawianie podzia³ów
miêdzy chrzeœcijanami. OdpowiedŸ na globalizacjê wymaga od nas rozwiniêcia
zdrowych wzajemnych stosunków miêdzy globalnymi i narodowymi strukturami spo³ecznymi. Paralelnym wyzwaniem ekumenicznym jest osi¹gniêcie
wspólnych perspektyw w sprawie w³aœciwej relacji miêdzy uniwersalnymi i
lokalnymi formami wyra¿ania Koœcio³a oraz miêdzy jednoœci¹ i wieloœci¹. Pokazuj¹c, ¿e dialog potrafi przezwyciê¿yæ istniej¹ce ró¿nice, postêp poczyniony
w tych kwestiach eklezjologicznych mo¿e mieæ pozytywny wp³yw na ludzi
skonfrontowanych z globalizacj¹.
85. Tak wiêc nieustanne zaanga¿owanie na rzecz dialogu ekumenicznego
sprzyja nie tylko pojednaniu miêdzy chrzeœcijanami, lecz jest tak¿e znakiem g³êbszego ludzkiego pragnienia, by staæ siê jedn¹ rodzin¹.
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Nieustanne wyzwanie pojednania chrzeœcijañskiego
86. Niektóre wyzwania dotycz¹ specjalnie ruchu ekumenicznego.
87. Chocia¿ cieszymy siê z powodu osi¹gniêæ ruchu ekumenicznego w XX
stuleciu, to przecie¿ zdajemy te¿ sobie sprawê, ¿e pojednanie chrzeœcijañskie nie
jest jeszcze pe³ne. Dialog ekumeniczny musi byæ kontynuowany, jeœli chcemy
przezwyciê¿yæ powa¿ne ró¿nice dotycz¹ce wiary apostolskiej. Powstrzymuj¹
one osi¹gniêcie widzialnej jednoœci chrzeœcijan – jednoœci, która jest konieczna
dla naszej misji w podzielonym œwiecie.
88. Po drugie, ruch ekumeniczny jest wa¿ny dla chrzeœcijan wszêdzie w œwiecie. We wczesnej fazie ruchu ekumenicznego wiêkszoœæ jego uczestników pochodzi³a z Europy i Ameryki Pó³nocnej, aczkolwiek mniejszoœæ z innych kontynentów ju¿ w owym czasie wnosi³a wa¿ny wk³ad, wskazuj¹c, ¿e brak jednoœci Koœcio³a jest grzechem i skandalem. Jak wy¿ej wspomniano, wiele wielkich
podzia³ów bra³o swój pocz¹tek w Europie, a misjonarze europejscy i amerykañscy przenosili je potem w trakcie swojej dzia³alnoœci na inne kontynenty.
89. Dzisiaj jednak uczestnicy dialogu pochodz¹ tak¿e z Afryki, Azji, Ameryki
£aciñskiej, Oceanii i Karaibów – a wk³ad, jaki wnosz¹, jest znacz¹cy. Dla wielu z
nich ekumeniczna agenda ma mniejsze znaczenie ni¿ ich w³asna praca, która jest
nastawiona na zaspokojenie podstawowych potrzeb swoich wspólnot. Ale wielu
chrzeœcijan tak¿e zdaje sobie sprawê, ¿e trwanie podzia³ów podwa¿a wiarygodnoœæ jednej Ewangelii i ¿e wiele problemów, które przed nimi stoj¹, dotyczy w
rzeczywistoœci jednoœci i podzia³u. Ta Ewangelia przemawia do ludzi w ich ró¿nych kulturach i jêzykach, a uzdrowienie ran podzia³u wymaga, by chrzeœcijanie
we wszystkich czêœciach œwiata nad tym pracowali. Ró¿norodnoœci chrzeœcijan
na ca³ym œwiecie nale¿y poœwiêciæ du¿o wiêcej uwagi w dialogach ekumenicznych XXI stulecia.
90. Po trzecie, zdaliœmy sobie sprawê, ¿e ¿yjemy w zmieniaj¹cym siê krajobrazie chrzeœcijañskim. Uznajemy, ¿e niektóre spoœród najszybciej rosn¹cych
wspólnot chrzeœcijañskich to Koœcio³y ewangelikalne i zielonoœwi¹tkowe. Wiele,
a mo¿e nawet wiêkszoœæ tych Koœcio³ów nie uczestniczy w ruchu ekumenicznym, nie ma ani kontaktu z ŒRK, ani nie prowadzi dialogu z Koœcio³em Rzymskokatolickim. Nawet same s³owa „jednoœæ” i „ekumeniczny” s¹ dla tych wspólnot problematyczne. Ich g³ównym punktem zainteresowania jest misja, któr¹
widz¹ niekoniecznie w kontekœcie wspó³pracy z innymi Koœcio³ami jakiegoœ regionu, nawet gdy s¹ to Koœcio³y istniej¹ce od stuleci. Wyzwaniem dla nas na
dzieñ dzisiejszy jest znalezienie sposobu na wci¹gniêcie tych wa¿nych grup
chrzeœcijañskich do dialogu ekumenicznego.
91. Po czwarte, rozmowy dwustronne skoncentrowa³y siê na zagadnieniach
wymagaj¹cych rozwi¹zania, tak aby dziêki temu mo¿na by³o osi¹gn¹æ pojednanie
miêdzy dwiema wspólnotami. Wymaga to kontynuacji. Jednak mog³oby byæ
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rzecz¹ po¿yteczn¹, gdyby niektóre dialogi w sposób bardziej systematyczny ni¿
dotychczas poœwiêci³y uwagê chrzeœcijañskiemu dziedzictwu, wspólnemu dla
Wschodu i Zachodu, i pojmowa³y to dziedzictwo jako punkt odniesienia dla
wszystkich. Mo¿e wszystkie dialogi, nawet zajmuj¹c siê w³asnymi specyficznymi zagadnieniami, mog³yby odnosiæ korzyœæ z tego wspólnego dziedzictwa
chrzeœcijañskiego.

Wyzwanie dialogu miêdzyreligijnego
92. Dialog miêdzyreligijny miêdzy religiami œwiatowymi nie mo¿e wprawdzie zast¹piæ dialogu ekumenicznego, ale jest równie¿ wa¿nym przedsiêwziêciem. Nie d¹¿y on do stworzenia jednej religii, lecz chce umo¿liwiæ wspó³pracê
miêdzy religiami w zakresie wspierania wartoœci duchowych, dzia³añ prowadz¹cych do harmonii spo³ecznej i budowania pokoju œwiatowego. Wspó³praca chrzeœcijan w dziedzinie dialogu miêdzyreligijnego jest dzisiaj niezbêdna, a nawet nieunikniona. W ostatnich czasach nadu¿ywano religii dla usprawiedliwienia a nawet wspierania przemocy, albo przypisywano jej tylko podrzêdn¹ rolê w ramach
d¹¿eñ zmierzaj¹cych do stworzenia jednej wspólnoty ludzkiej. Dziêki wspó³pracy
ekumenicznej w dialogu miêdzyreligijnym chrzeœcijanie mog¹ udzielaæ wsparcia
religiom œwiatowym w promowaniu harmonii i pokoju.
93. Nie wolno myliæ ze sob¹ dialogu ekumenicznego i dialogu miêdzyreligijnego. Oba zwi¹zane s¹ z kultur¹ dialogu, jednak ka¿dy z nich posiada specyficzny cel i specyficzn¹ metodê. Dialog ekumeniczny odbywa siê miêdzy chrzeœcijanami i zajmuje siê poszukiwaniem chrzeœcijañskiej jednoœci. Musi odbywaæ siê
dalej, gdy¿ podzia³ miêdzy chrzeœcijanami „otwarcie sprzeciwia siê woli Chrystusa” (Unitatis redintegratio, 1) i musi byæ przezwyciê¿ony.

Wnioski koñcowe
94. Od deklaracji w sprawie dialogu Wspólnej Grupy Roboczej z 1967 roku
Koœcio³y uczestniczy³y w dialogu, zw³aszcza w ostatnich dziesiêcioleciach XX
stulecia. Dialog ekumeniczny otworzy³ nowe horyzonty i pokaza³, ¿e podzieleni
chrzeœcijanie mimo trwaj¹cego stulecia podzia³u maj¹ wiele wspólnego. Dialog
przyczyni³ siê do pojednania. Recepcja wyników dialogu odegra³a przy tym
wa¿n¹ rolê w zakresie zbli¿ania do siebie w ró¿ny sposób chrzeœcijan.
95. Dzisiaj w XXI stuleciu dialog ekumeniczny stawia sobie te same cele, lecz
jest kontynuowany w nowym kontekœcie. Dialog jest w dalszym ci¹gu instrumentem, który chrzeœcijanie musz¹ wykorzystaæ w swoim poszukiwaniu widzialnej
jednoœci – ci¹gle jeszcze nie zrealizowanego celu. Dialog jest te¿ nadal instrumentem, który ma pomóc w urzeczywistnieniu pojednania podzielonych chrzeœci-
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jan. W czasie, jaki jest przed nami, rezultaty dialogu musz¹ byæ poddawane w
Koœcio³ach ci¹g³ej rewizji. Dialog ekumeniczny pomóg³ ju¿ w zmianie relacji
miêdzy Koœcio³ami. W nowym kontekœcie bardziej zglobalizowanego œwiata,
œwiata natychmiastowej komunikacji i obfitoœci informacji, zadanie Koœcio³a, polegaj¹ce na zwiastowaniu S³owa Bo¿ego i zbawienia w Chrystusie, popada w
bezprecedensow¹ konkurencjê z proklamacj¹ wszelkiego rodzaju informacji, którymi chce siê pozyskaæ serca ludzkie. Tym bardziej piln¹ spraw¹ jest w tym momencie historii, aby chrzeœcijanie, mog¹cy od³o¿yæ na bok swoje podzia³y, z³o¿yli
wspólne œwiadectwo przed Panem, który tak siê modli³ za swoich uczniów: „aby
wszyscy byli jedno...aby œwiat uwierzy³” (J 17, 21).

Nota proceduralna
Po przed³o¿eniu przez biskupa Waltera Kaspra i dr. Konrada Raisera esejów na
temat dialogu, podczas pierwszego posiedzenia plenarnego opracowano seriê
kwestii, które winny byæ podjête w dokumencie studyjnym na temat dialogu.
Ma³a grupa redakcyjna, któr¹ stanowili Eden Grace, dr Susan Wood, msgr. Felix
Machado, msgr. John Radano i ks. dr Alan Falconer, spotka³a siê w lutym 2003
roku w Cartigny, Szwajcarii, i opracowa³a pierwszy projekt dokumentu. Po dyskusjach na posiedzeniu plenarnym w Bari praca nad tekstem odbywa³a siê za poœrednictwem korespondencji e-mailowej i jednodniowego posiedzenia we wrzeœniu 2003 roku (Falconer, Radano, dr Thomas Best). Po dalszej dyskusji na posiedzeniu grupy wykonawczej WGR w listopadzie 2003 roku poproszono biskupa
Davida Hamida o przejrzenie tekstu z perspektywy jego zwartoœci edytorskiej.
Dokument studyjny przyjêto póŸniej na posiedzeniu plenarnym WGR w maju
2004 roku w miejscowoœci Chania na Krecie.
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ANEKS E

„ZAINSPIROWANI T¥ SAM¥ WIZJ¥”:
UDZIA£ KOŒCIO£A RZYMSKOKATOLICKIEGO
W KRAJOWYCH I REGIONALNYCH
RADACH KOŒCIO£ÓW
Studium Wspólnej Grupy Roboczej

I. Cel przed³o¿onego dokumentu
„Koœcio³y cz³onkowskie Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Koœció³ Rzymskokatolicki inspiruj¹ siê t¹ sam¹ wizj¹ zbawczego planu Boga zjednoczenia wszystkich
rzeczy w Chrystusie” (CUV 4.11). Jeden ze sposobów przybli¿enia realizacji tej
wizji mo¿e stanowiæ cz³onkostwo i wspó³dzia³anie w radach Koœcio³ów. Po przesz³o czterdziestu latach doœwiadczeñ Wspólna Grupa Robocza stawia pewne podstawowe pytania dotycz¹ce katolickiego udzia³u w Krajowych i Regionalnych
Radach Koœcio³ów oraz w innych organizacjach ekumenicznych. Co funkcjonuje
dobrze? Co nie funkcjonuje dobrze? Dlaczego?
Wiele rad Koœcio³ów zostaje skonfrontowanych z ró¿norodnymi kwestiami,
które niekiedy dotycz¹ bezpoœrednio tak¿e ich Koœcio³ów cz³onkowskich, jak np.
próba okreœlenia na nowo celu i kierunku, uwzglêdnienie bogactwa idei prezentowanego przez nowe pokolenia, pozyskiwanie œrodków finansowych potrzebnych
do spe³nienia oczekiwañ cz³onków i zadañ wspólnej s³u¿by. Kwestie te by³y dyskutowane w innym kontekœcie i pewne dane bibliograficzne znajduj¹ siê na koñcu niniejszego tekstu.
Poniewa¿ w kontekœcie rad Koœcio³ów zosta³y postawione specyficzne pytania
na temat udzia³u w nich Koœcio³a Rzymskokatolickiego, przeto przed³o¿ony dokument zbada pewne problemy systemowe, z jakimi te rady s¹ konfrontowane.
Niektóre z nich dotycz¹ samej istoty rad Koœcio³ów, inne nawi¹zuj¹ do nowych
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problemów w œwiecie, który zmieni³ siê znacz¹co od utworzenia pierwszych rad.
Na tym aktualnym tle spróbujemy bli¿ej objaœniæ konkretne kwestie.
Tam, gdzie Koœció³ Rzymskokatolicki jest cz³onkiem Krajowej Rady Koœcio³ów (NCC) lub Regionalnej Organizacji Ekumenicznej (REO), nasze pytanie
brzmi: jakie okolicznoœci u³atwi³y to cz³onkostwo? Jeœli przy tej okazji pojawi³y
siê jakieœ obawy, to jaki by³ ich charakter? Jak uporano siê z nimi? Jeœli da³y siê
zauwa¿yæ oznaki wzrostu koœcielnego, to jaki kszta³t one przyjmowa³y? Co siê
czyni, by je wzmocniæ? W jaki sposób cz³onkostwo katolickie wp³ynê³o na stosunki miêdzy wszystkimi Koœcio³ami cz³onkowskimi?
Jeœli Koœció³ Rzymskokatolicki nie jest cz³onkiem Krajowej Rady Koœcio³ów lub Regionalnej Organizacji Ekumenicznej, wówczas nasze pytanie brzmi:
jakie s¹ tego powody? Jaki charakter maj¹ ewentualne zastrze¿enia? Czy, mimo
braku cz³onkostwa, znaleziono inne drogi wspó³pracy z Koœcio³em Rzymskokatolickim? W jakiej mierze eklezjologia katolicka wywar³a wp³yw na kwestiê
uczestnictwa i cz³onkostwa w radach? Czy ewentualne uczestnictwo Koœcio³a
Rzymskokatolickiego zniechêci³o do wspó³pracy inne Koœcio³y, a jeœli tak by³o,
to z jakich powodów?
Niniejsze studium zajmuje siê jednym aspektem zró¿nicowanej sceny ekumenicznej i jest czêœci¹ serii periodycznie prowadzonych badañ nad charakterem i
celem rad Koœcio³ów. Zosta³o ono przygotowane przez Wspóln¹ Grupê Robocz¹
– instrument powo³any do ¿ycia po Soborze Watykañskim II dla poprawy stosunków miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów – w
konsultacji z przywódcami Krajowych Rad Koœcio³ów i Regionalnych Organizacji Ekumenicznych, którzy ze swej strony dostarczyli cennych sugestii. Modlimy
siê o to, aby to studium przyczyni³o siê do lepszej oceny, porozumienia i wzrostu
uczestnictwa w pracach rad Koœcio³ów.

II. Rady Koœcio³ów i Regionalne Organizacje Ekumeniczne
Gromadz¹c siê w celu utworzenia rady Koœcio³ów, Koœcio³y ustalaj¹ najpierw
bazê teologiczn¹, która ma zasadnicze znaczenie dla projektowanej organizacji.
Niektóre z tych baz maj¹ wydŸwiêk trynitarny (np. wszystkie Koœcio³y wyznaj¹
w formule chrzcielnej wiarê w Boga „Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego”) lub chrystologiczny (np. wszystkie Koœcio³y uznaj¹ „Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela”). W bazie tej zawarta jest, implicite lub explicite, definicja celu, który sk³ania
Koœcio³y do przyst¹pienia do rady Koœcio³ów, oraz cech cz³onkostwa. Te bazy,
które mog¹ siê ró¿niæ w pewnych szczegó³ach, tworz¹ ramy, w których Koœcio³y
podejmuj¹ decyzjê w sprawie z³o¿enia wniosku o cz³onkostwo.
Celem ostatecznym, do jakiego d¹¿¹ Koœcio³y w ruchu ekumenicznym, jest
pe³na, widzialna jednoœæ chrzeœcijan. Rady Koœcio³ów stanowi¹ uprzywilejowany
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instrument, za którego pomoc¹ Koœcio³y mog¹ zmierzaæ do tego celu i dawaæ
œwiadectwo o rzeczywistej, choæ jeszcze niepe³nej jednoœci w ich s³u¿bie na rzecz
misji Koœcio³a.
Dla celów niniejszego studium pos³ugujemy siê definicj¹ robocz¹ dla pojêcia
„rady Koœcio³ów”. Tak¹ definicjê znajdujemy w dokumencie opracowanym przez
Massachusetts Council of Churches:
„Rada Koœcio³ów jest instytucjonaln¹ form¹ wyra¿ania ruchu ekumenicznego,
w której przedstawiciele podzielonych i autonomicznych Koœcio³ów chrzeœcijañskich na danym obszarze tworz¹ przymierze dla zawarcia trwa³ej wspólnoty,
zmierzaj¹cej do widzialnego i skutecznego zamanifestowania jednoœci i pos³annictwa Koœcio³a” (Odyssey Toward Unity, s. 30).
Niekiedy cz³onkami rady lub konferencji s¹ nie tylko Koœcio³y, lecz tak¿e inne
organizacje ekumeniczne. W tych przypadkach instytucja ekumeniczna mo¿e
przyj¹æ inn¹ nazwê, tak¹ jak „rada chrzeœcijañska”, lecz dok³adna cecha cz³onkostwa nie musi wynikaæ koniecznie z nazwy organizacji.

1. Wspó³dzia³anie rzymskokatolickie
w Krajowych Radach Koœcio³ów: Aktualna sytuacja
Wspó³dzia³anie Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Krajowych Radach Koœcio³ów uznaæ trzeba za fenomen, którego znaczenie stale wzrasta³o od czasu Soboru
Watykañskiego II. W okresie Soboru Koœció³ Rzymskokatolicki nie wspó³pracowa³ z ¿adn¹ Krajow¹ Rad¹ Koœcio³ów, dzisiaj natomiast jest pe³noprawnym
cz³onkiem w 70 spoœród oko³o 120 Krajowych Rad Koœcio³ów.
Kontynenty i regiony, w których Koœció³ Rzymskokatolicki jest cz³onkiem rad
Koœcio³ów stanowi¹ szerokie spektrum geograficzne. Zw³aszcza w Europie,
Afryce, Oceanii i na Karaibach Koœció³ Rzymskokatolicki jest w pe³ni reprezentowany w Krajowych Radach Koœcio³ów. Poza tym jest cz³onkiem rad Koœcio³ów
w niektórych krajach Azji, Ameryki £aciñskiej i Ameryki Pó³nocnej.
W wielu krajach zosta³o osi¹gniête ograniczone lub czêœciowe cz³onkostwo.
W niektórych krajach, takich jak Zimbabwe i Republika S³owacji, Koœció³ Rzymskokatolicki cieszy siê statusem obserwatora lub doradcy w Krajowych Radach
Koœcio³ów. Gdzie indziej, jak w USA i w wielu krajach azjatyckich, Koœció³
Rzymskokatolicki wprawdzie nie zwi¹za³ siê jeszcze strukturalnie z innymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi w radach, istniej¹ jednak rzetelne kontakty robocze pomiêdzy Katolick¹ Konferencj¹ Biskupów a Krajow¹ Rad¹ Koœcio³ów. Np. w
USA Biuro Spraw Ekumenicznych i Miêdzyreligijnych Konferencji Biskupów
Katolickich jest cz³onkiem Komisji Wiara i Ustrój Krajowej Rady Koœcio³ów
Chrystusa w USA. W Chile, Argentynie i Ekwadorze przywódcy koœcielni utworzyli „bractwa ekumeniczne”. Nie s¹ to wprawdzie rady Koœcio³ów, ale z ca³¹
pewnoœci¹ instrumenty s³u¿¹ce wspieraniu wspólnoty.
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Poza tym diecezje katolickie w wielu krajach, w których Koœció³ Rzymskokatolicki nie jest cz³onkiem Krajowej Rady Koœcio³ów, s¹ reprezentowane w radach
na szczeblu lokalnym i terytorialnym (stanowym). Np. w Caracas, Wenezueli, istnieje rada Koœcio³ów historycznych, której cz³onkiem jest Koœció³ Rzymskokatolicki. Mniej formalna organizacja ekumeniczna Koœcio³ów, z któr¹ wspó³dzia³a
Koœció³ Rzymskokatolicki, istnieje w Mexico City. W USA diecezje katolickie s¹
cz³onkami przynajmniej 13 z 41 rad Koœcio³ów na szczeblu stanowym a z przynajmniej szeœcioma dalszymi wspó³pracuj¹ na statusie (ró¿nie definiowanym) obserwatora.
Cz³onkostwo w 70 krajowych radach nie ukazuje pe³nego wymiaru wspó³pracy katolickiej. W dwunastu krajach Bliskiego Wschodu, w których nie istniej¹
Krajowe Rady Koœcio³ów, Koœció³ Rzymskokatolicki jest aktywnym i pe³noprawnym cz³onkiem organizacji regionalnej, Rady Koœcio³ów Bliskiego Wschodu.
Podczas V Zgromadzenia Plenarnego w 1990 roku siedem ró¿nych Koœcio³ów,
bêd¹cych we wspólnocie z Rzymem, przyst¹pi³o do tej organizacji, tworz¹c w
niej – obok prawos³awnej, orientalno-prawos³awnej i ewangelickiej – katolick¹
rodzinê Koœcio³ów.

2. Wspó³dzia³anie katolickie
w Regionalnych Organizacjach Ekumenicznych: Aktualna sytuacja
Koœció³ Rzymskokatolicki nale¿y do trzech spoœród siedmiu Regionalnych
Organizacji Ekumenicznych, posiadaj¹cych organizacyjne zwi¹zki z Œwiatow¹
Rad¹ Koœcio³ów. S¹ to: Karaibska Konferencja Koœcio³ów (CCC), Konferencja
Koœcio³ów rejonu Pacyfiku (PCC) i Rada Koœcio³ów Bliskiego Wschodu
(MECC). W 1973 roku, po procesie konsultacji i modlitwy rozpoczêtym w 1969
roku, zosta³a utworzona Karaibska Konferencja Koœcio³ów z Koœcio³em Rzymskokatolickim jako cz³onkiem-za³o¿ycielem. By³ to pierwszy przypadek po Soborze Watykañskim II, ¿e Koœció³ Rzymskokatolicki uczestniczy³ w procesie tworzenia nowej Regionalnej Organizacji Ekumenicznej. Konferencja Koœcio³ów rejonu Pacyfiku zosta³a utworzona w 1966 roku, a Koœció³ Rzymskokatolicki zosta³
jej pe³noprawnym cz³onkiem w 1976 roku.
Wspó³dzia³anie Koœcio³a Rzymskokatolickiego z konferencj¹ regionaln¹ nie
oznacza, ¿e jest on te¿ w ka¿dym kraju tego regionu cz³onkiem Krajowej Rady
Koœcio³ów. Tak wiêc chocia¿ Koœció³ Rzymskokatolicki jest poprzez niektóre
diecezje cz³onkiem regionalnej Karaibskiej Konferencji Koœcio³ów (CCC), to jednak na Haiti, w Porto Rico, na Kubie i w Republice Dominikañskiej nie jest on
ani cz³onkiem CCC ani odpowiednich Krajowych Rad Koœcio³ów.
W regionach, w których Koœció³ Rzymskokatolicki nie jest cz³onkiem Regionalnej Organizacji Ekumenicznej, istniej¹ czêsto dobre stosunki robocze miêdzy
t¹ organizacj¹ a kontynentalnym stowarzyszeniem katolickich konferencji episko-
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patów. Np. w Europie rok po powo³aniu do ¿ycia Rady Konferencji Episkopatów
Europy (CCEE) w 1971 roku, Konferencja Koœcio³ów Europejskich (KKE) utworzy³a, w kooperacji z CCEE, Wspólny Komitet na rzecz pog³êbienia wspó³pracy.
Obie organizacje europejskie, KKE i CCEE, podpisa³y w kwietniu 2001 roku, w
nawi¹zaniu do zgromadzeñ w Bazylei 1989 i Grazu 1997 Kartê Ekumeniczn¹,
zawieraj¹c¹ „wytyczne dla wzrastaj¹cej wspó³pracy pomiêdzy Koœcio³ami w Europie”; jej pozytywne skutki daj¹ siê zauwa¿yæ w krajach ca³ego tego regionu.
W Azji Federacja Azjatyckich Konferencji Episkopatów (FABC) i Chrzeœcijañska Konferencja Azji (CCA) zintensyfikowa³y swoje wysi³ki na rzecz zwiêkszonej koordynacji i wspó³pracy nad wspólnymi projektami. Ca³kiem niedawno
obie organizacje przeprowadzi³y wspólne projekty w dziedzinie edukacji ekumenicznej, studiów pokojowych i dialogu miêdzyreligijnego. Chocia¿ papie¿ Jan
Pawe³ II apelowa³ do Koœcio³a Rzymskokatolickiego w krajach azjatyckich o
rozwa¿enie sprawy przyst¹pienia do organizacji ekumenicznych, gdy pozwalaj¹
na to stosunki pastoralne z innymi Koœcio³ami, to jednak Koœcio³y azjatyckie zareagowa³y na ten apel niezbyt energicznie. Tylko w Australii i na Tajwanie Koœció³ Rzymskokatolicki jest pe³noprawnym cz³onkiem Krajowej Rady Koœcio³ów.
W Malezji Koœció³ katolicki nie jest cz³onkiem tej rady, lecz wspó³pracuje z
Chrzeœcijañsk¹ Federacj¹ Malezji, która zrzesza szersze spektrum Koœcio³ów
chrzeœcijañskich. Byæ mo¿e daj¹ca siê odczuæ niechêæ by³a powodem, który sk³oni³ papie¿a w jego posynodalnym liœcie apostolskim Ecclesia in Asia z grudnia
1999 roku do wystosowania pilnego apelu, by „krajowe konferencje episkopatów
w Azji zaprasza³y inne Koœcio³y chrzeœcijañskie do wspólnego uczestnictwa w
procesie modlitwy i konsultacji, którego celem by³oby zbadanie mo¿liwoœci nowych ekumenicznych struktur i stowarzyszeñ do popierania chrzeœcijañskiej jednoœci” (& 30).
Doœwiadczenie australijskie zas³uguje na to, aby je w tym miejscu odnotowaæ.
Australijska Rada Koœcio³ów (ACC), za³o¿ona w 1946 roku, zrzesza³a najpierw
Koœcio³y protestanckie i anglikañski, potem przy³¹czy³ siê do niej równie¿ Koœció³ prawos³awny. Jej cz³onkami nie byli ani Koœció³ Rzymskokatolicki, ani
pewna liczba Koœcio³ów protestanckich. W 1988 roku Koœcio³y cz³onkowskie zaprosi³y Koœcio³y niecz³onkowskie do wspólnych dzia³añ zmierzaj¹cych do stworzenia nowej struktury, która bardziej skutecznie dawa³aby wyraz stosunkom
ekumenicznym i s³u¿y³aby ruchowi ekumenicznemu w Australii. Grupa planowania przedstawi³a przysz³ym Koœcio³om cz³onkowskim swoje idee i ostatecznie
zaproponowa³a, by ACC utorowa³a drogê Krajowej Radzie Koœcio³ów w Australii (NCCA) wyposa¿onej w nowy statut, w nowy program rozk³adaj¹cy inaczej
niektóre akcenty, now¹ metodê podejmowania decyzji i w bardziej ekskluzywne
samozrozumienie. W 1994 roku rozpoczê³a dzia³alnoœæ nowa NCCA zrzeszaj¹ca
14 Koœcio³ów cz³onkowskich wywodz¹cych siê z tradycji prawos³awnej, orientalno-prawos³awnej, katolickiej i protestanckiej. Proces ten zadzia³a³ we wszystkich
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Koœcio³ach cz³onkowskich jako katalizator, przyczyniaj¹c siê do odnowy i pog³êbienia ich zaanga¿owania ekumenicznego.
Stosunki miêdzy Regionaln¹ Konferencj¹ Ekumeniczn¹ w Ameryce £aciñskiej, Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI, Latynoamerykañska Rada Koœcio³ów) a Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM, Latynoamerykañska
Rada Biskupów) by³y pocz¹tkowo ograniczone i czêsto napiête. Jednak od 1995
roku obie organizacje zintensyfikowa³y swoje relacje, przeprowadzaj¹ wspólne
spotkania, wzajemne wizyty i wspólny projekt badañ nad chrzeœcijañskim ruchem
zielonoœwi¹tkowym. Obie organizacje rozwa¿aj¹ obecnie propozycjê utworzenia
sta³ej wspólnej grupy roboczej. W niektórych krajach regionu, jak np. w Kostaryce, Koœcio³y zaanga¿owa³y siê w dyskusje, od których spodziewaj¹ siê, ¿e doprowadz¹ do utworzenia inkluzywnego stowarzyszenia ekumenicznego.
Ogólnoafrykañska Konferencja Koœcio³ów (AACC), zrzeszaj¹ca 150 Koœcio³ów cz³onkowskich, i Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki (SECAM) nie realizuj¹ wspólnych projektów. Obie organizacje zapraszaj¹ siê jednak wzajemnie w charakterze obserwatorów do uczestnictwa w swoich posiedzeniach plenarnych.

III. Zmiana postawy Koœcio³a Rzymskokatolickiego
wobec cz³onkostwa w Krajowych Radach Koœcio³ów
Koœció³ Rzymskokatolicki przy³¹czy³ siê póŸno do ruchu ekumenicznego.
Czêœciowo wynika³o to z postawy, ¿e zaanga¿owanie ekumeniczne jest kompromisem prowadz¹cym do b³êdu, czêœciowo zaœ z przekonania katolików w
pierwszej po³owie XX stulecia, ¿e inne Koœcio³y „powróc¹” do „pe³ni” wiary
chrzeœcijañskiej, któr¹ mog¹ znaleŸæ tylko w tradycji katolickiej. Punkt zwrotny nadszed³ z uchwaleniem w 1964 roku przez Sobór Watykañski II „Dekretu o
ekumenizmie”, przytaczanym czêsto w jego ³aciñskiej nazwie Unitatis redintegratio (UR). Chocia¿ dokument ten nie zawiera bezpoœrednich odniesieñ do rad
Koœcio³ów, to jednak stworzy³ teologiczne podstawy dla katolickiego uczestnictwa w takich radach przez uznanie eklezjalnego charakteru innych Koœcio³ów i wielokrotne mówienie o nich jako o „Koœcio³ach i Wspólnotach koœcielnych”. Co wiêcej, Dekret o ekumenizmie przenosi dla katolików punkt ciê¿koœci odnosz¹cy siê do jednoœci chrzeœcijañskiej z ekumenizmu powrotu do
Rzymu jako oœrodka Koœcio³a na ekumenizm, w którym „Ÿród³em i oœrodkiem
wspólnoty koœcielnej” jest Chrystus (UR 20).
W okresie Soboru Watykañskiego II Koœció³ Rzymskokatolicki nie by³ cz³onkiem ¿adnej Krajowej Rady Koœcio³ów, a dokument Unitatis redintegratio nie
zawiera³ ¿adnej wyraŸnej zachêty do przy³¹czania siê do rad Koœcio³ów. Jednak¿e
w 1971 r., to jest zaledwie siedem lat po og³oszeniu soborowego dokumentu, sy-
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tuacja uleg³a zupe³nej zmianie: w 11 krajach Koœció³ Rzymskokatolicki przyst¹pi³
do miejscowych rad Koœcio³ów. W 1975 roku liczba ta wzros³a do 19, w 1986
roku do 33, w 1993 roku do 41, w 2003 roku do 70 (wzglêdnie 82, jeœli weŸmie
siê pod uwagê kraje zwi¹zane z Rad¹ Koœcio³ów Bliskiego Wschodu).

1. Dokument z 1975 roku: Wspó³praca ekumeniczna
Przed 1975 rokiem Stolica Apostolska dawa³a od czasu do czasu zgodê na katolickie wspó³dzia³anie w Krajowej Radzie Koœcio³ów, ale nie og³oszono jeszcze
powszechnie obowi¹zuj¹cych wytycznych. Kwestiê tê podjêto explicite po raz
pierwszy w dokumencie Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan z 1975 roku,
zatytu³owanym Wspó³praca ekumeniczna na p³aszczyŸnie regionalnej, krajowej i
diecezjalnej. W chwili jego og³oszenia Koœció³ Rzymskokatolicki by³ cz³onkiem
Krajowych Rad Koœcio³ów w 19 krajach.
Dokument ten jest wa¿ny z dwóch przyczyn: 1) ustali³ zasady, na których
opiera siê katolickie uczestnictwo w radach Koœcio³ów; 2) s³u¿y³ jako podstawa
dla Dyrektorium z 1993 roku, w którym przedstawione zosta³o oficjalne stanowisko Koœcio³a Rzymskokatolickiego i które cytuje czêsto po prostu dokument z
1975 roku. Jednoczeœnie dokument z 1975 roku trzeba rozumieæ w kontekœcie
zmieniaj¹cej siê postawy wobec rad Koœcio³ów. Pewne elementy, dotycz¹ce istoty i zakresu zadañ organizacji ekumenicznych, sformu³owane we Wspó³pracy
ekumenicznej, zosta³y zmienione w póŸniejszych dokumentach.
W rozdziale V, zatytu³owanym „Rozwa¿ania dotycz¹ce przynale¿noœci do
Rady”, przedstawione zostaj¹ teologiczne motywacje przyst¹pienia do organizacji
ekumenicznej jak równie¿ trudnoœci praktyczne, jakie przy tej okazji nale¿y
uwzglêdniæ. W dokumencie czytamy: „Od chwili uznania przez II Sobór Watykañski charakteru eklezjalnego innych wspólnot chrzeœcijañskich, Koœció³ nawo³ywa³ czêsto katolików do wspó³dzia³ania nie tylko z innymi chrzeœcijanami jako
jednostkami, lecz tak¿e z innymi Koœcio³ami i wspólnotami koœcielnymi jako takimi” (WE 5a). To obcowanie z innymi Koœcio³ami jako Koœcio³ami, stwierdza
dokument, nie ma byæ traktowane jako czysto pragmatyczna wspó³praca na obszarze spo³ecznym i ludzkim, lecz winno poza tym prowadziæ do g³êbszej formy
wspó³pracy w zakresie wspólnego chrzeœcijañskiego œwiadectwa wiary.
Cz³onkostwo w radzie Koœcio³ów implikuje „uznanie rady Koœcio³ów za narzêdzie poœród innych tak dla wyra¿enia istniej¹cej ju¿ jednoœci miêdzy Koœcio³ami, jak równie¿ dla postêpu ku jeszcze wiêkszej jednoœci i bardziej skutecznego
œwiadectwa chrzeœcijañskiego” (WE 5b). Katolicy i inni chrzeœcijanie nie mog¹
uwa¿aæ swojego udzia³u w radach Koœcio³ów za cel ostateczny, tak jakby pe³na
jednoœæ chrzeœcijañska mog³a byæ osi¹gniêta po prostu przez przyst¹pienie do
rady Koœcio³ów. Wspólne modlitwy i nabo¿eñstwa, wspó³praca w zakresie przek³adu Biblii i koordynacji tekstów liturgicznych, wspólne deklaracje na temat
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kwestii moralno-etycznych oraz wspólne odpowiedzi w sprawach sprawiedliwoœci spo³ecznej i pokoju – to te¿ s¹ kroki na drodze do jednoœci, które mo¿na podejmowaæ tak¿e w tych regionach, w których Koœció³ Rzymskokatolicki nie jest
cz³onkiem rady krajowej lub regionalnej. Jednak takim drogom do jednoœci mo¿e
sprzyjaæ i do nich zachêcaæ katolicka wspó³praca w radzie Koœcio³ów.
Nie pomniejsza to znaczenia rad Koœcio³ów, lecz raczej podkreœla ich wa¿n¹
rolê w pomaganiu Koœcio³om w ich d¹¿eniach do pe³nej jednoœci, która – zgodnie
z wol¹ Chrystusa – winna panowaæ wœród Jego uczniów. W innym miejscu dokument powiada na ten temat: „Rady Koœcio³ów i rady chrzeœcijan nie s¹ jedyn¹
mo¿liw¹ form¹ tej wspó³pracy, lecz stanowi¹ z pewnoœci¹ jedn¹ z najwa¿niejszych” (6g). Odgrywaj¹ one „powa¿n¹ rolê w stosunkach ekumenicznych” i z
tego powodu powinny byæ powa¿nie traktowane przez wszystkie Koœcio³y.
Dokument stara siê uspokoiæ pewne teologiczne obawy, jakie katolicy mogliby
mieæ w sprawie przystêpowania do rady Koœcio³ów. Przyst¹pienie do rady, w której Koœció³ Rzymskokatolicki znajduje siê z innymi na tej samej stopie, „nie
„zmniejszy³oby jego przekonania”, ¿e jest jedynym Koœcio³em Chrystusowym
(WE 5b). Dokument cytuje dobrze znane stanowisko Vaticanum II, ¿e jedyny
Koœció³ Chrystusowy trwa w Koœciele katolickim (LG 8). Ta wyj¹tkowoœæ nie
zostaje zakwestionowana przez to, ¿e Koœció³ ten wspó³pracuje na równej stopie
z innymi Koœcio³ami na p³aszczyŸnie krajowej lub regionalnej. Tak¿e inne Koœcio³y stawia³y podobne pytania w sprawie znaczenia cz³onkostwa w radzie. Problemami tymi zaj¹³ siê Komitet Naczelny Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Toronto
w 1950 roku, stwierdzaj¹c, ¿e cz³onkostwo w radzie Koœcio³ów nie implikuje nieodzownie, „¿e ka¿dy Koœció³ musi uznawaæ inne Koœcio³y cz³onkowskie za Koœcio³y w prawdziwym i pe³nym znaczeniu tego s³owa”.
Dokument podkreœla, ¿e rady Koœcio³ów nie s¹ Koœcio³ami i ¿e – w przeciwieñstwie do Koœcio³ów – nie maj¹ obowi¹zku podejmowania ze sob¹ rozmów
prowadz¹cych do pe³nej jednoœci. W 1975 roku stwierdzono, ¿e zakres zadañ rad
Koœcio³ów ma g³ównie charakter praktyczny a nie dogmatyczny, jest to perspektywa, która od tego czasu rozwija³a siê w sposób nieprzerwany. Nie oznacza to,
¿e Stolica Apostolska zakazuje radom Koœcio³ów podejmowanie wspólnych problemów z zakresu „wiary i ustroju”. Na ten temat dokument stwierdza: „Jest
rzecz¹ normaln¹, ¿e rady pragn¹ nawi¹zaæ dyskusjê i dokonaæ refleksji nad doktrynalnymi podstawami projektów...” (6h). Studiowanie takich problemów, czytamy, „jest samo przez siê wa¿ne, albowiem pobudza Koœcio³y cz³onkowskie do
zrozumienia przede wszystkim wymogów jednoœci, jakiej chcia³ Chrystus, i podchodzenia w nowy sposób do dawnych sytuacji nieraz bardzo zawi³ych” (5c).
Niemniej jednak „nie do lokalnej rady Koœcio³ów nale¿y podejmowanie inicjatywy posuniêcia naprzód oficjalnych rozmów doktrynalnych miêdzy Koœcio³ami;
rozmowy te wynikaj¹ w istocie z dwustronnych i bezpoœrednich kontaktów miêdzy Koœcio³ami”. Tak wiêc przystêpuj¹c do rady Koœcio³ów katolicy nie musz¹
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siê obawiaæ, ¿e zostan¹ wci¹gniêci w dyskusje dogmatyczne, które mog¹ im siê
wydawaæ niew³aœciwe w tym kontekœcie.
Za w³aœciwe zadanie rad Koœcio³ów dokument uznaje przede wszystkim
wspó³pracê praktyczn¹, która w sposób szczególny winna dojœæ do g³osu przy
problemach spo³ecznych, jak np. na obszarze mieszkalnictwa, s³u¿by zdrowia i
ró¿nych form pomocy (WE 5e). Niekiedy rady poczuj¹ siê w obowi¹zku wydania
publicznych deklaracji na tematy powszechnego zainteresowania w takich dziedzinach, jak pokój, sprawiedliwoœæ spo³eczna, rozwój, ogólna pomyœlnoœæ, moralnoœæ osobista lub etyka spo³eczna. Deklaracje te mog¹ przyjmowaæ ró¿ne formy, od stanowisk o charakterze kompleksowym po wypowiedzi ograniczaj¹ce siê
do specyficznych konkretnych kwestii. Rady mog¹ siê zaj¹æ konkretnym tematem
i wskazywaæ na jego spo³eczne i etyczne implikacje, czêsto ujawni siê w nich
zró¿nicowane podejœcie w zakresie rozwi¹zania problemów. Jeœli nawet takie deklaracje odzwierciedlaj¹ teologiczne pogl¹dy Koœcio³ów, to jednak „nie mog¹ byæ
uwa¿ane za oficjalne wypowiedzi Koœcio³ów” (WE 5d).
Faktycznie, jak stwierdza dokument, publikowanie wspólnych deklaracji zawiera problematykê, z której musz¹ zdawaæ sobie sprawê Koœcio³y cz³onkowskie
rady. A by³y i takie rady, w których kwestia ta wywo³a³a gor¹ce dyskusje, napiêcia i negatywne odczucia a w skrajnych przypadkach tak¿e sk³oni³a ten lub inny
Koœció³ do wyst¹pienia z rady. To nie ma oznaczaæ, ¿e Koœcio³y zrzeszone w radach nie powinny nigdy sk³adaæ publicznych oœwiadczeñ. Powinny jednak zdawaæ sobie sprawê, ¿e jest bardzo trudno osi¹gn¹æ pe³ny konsens i ¿e nale¿y respektowaæ uczciwie pogl¹dy mniejszoœci (WE 5d). To wszystko ma uœwiadomiæ,
¿e stale trzeba baczyæ na integralnoœæ ka¿dego Koœcio³a cz³onkowskiego w radzie
Koœcio³ów, ¿e ich indywidualne punkty widzenia musz¹ byæ respektowane i ¿e
nale¿y unikaæ polaryzacji.
Dokument stwierdza, ¿e kiedy konferencje episkopatów podejmuj¹ decyzjê w
sprawie przyst¹pienia do Krajowej Rady Koœcio³ów, oznacza to, ¿e nie zadowalaj¹ siê powierzchown¹ wspó³prac¹, lecz pragn¹ pe³nego zaanga¿owania swojego
Koœcio³a. Nie wystarczy formalne wys³anie delegatów; wspó³praca w radzie powinna byæ raczej sprzêgniêta z ¿yciem pastoralnym i planem dzia³alnoœci diecezji
katolickich. Przyst¹pieniu Koœcio³a katolickiego do rady „winno towarzyszyæ
ekumeniczne wychowanie katolików odnoœnie tego, co to uczestnictwo implikuje” (WE 6l).
W swoich „Refleksjach duszpasterskich i praktycznych dla dzia³alnoœci ekumenicznej na p³aszczyŸnie lokalnej” w rozdziale VI Wspó³pracy ekumenicznej
Papieska Rada wskazuje na dwa dalsze wa¿ne punkty. Po pierwsze ka¿da rada
Koœcio³ów jest wielkoœci¹ niepowtarzaln¹ i musi byæ tworzona zgodnie z potrzebami i problemami dominuj¹cymi w ka¿dym kraju. Koœcio³y nie powinny przejmowaæ po prostu modeli, które w innych krajach okaza³y siê sukcesem (WE 6a).
Zamiast tego powinny zastanowiæ siê wspólnie nad wyzwaniami i potrzebami
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Koœcio³ów w swoim regionie i na tej podstawie kszta³towaæ w³asne relacje ekumeniczne. Stolica Apostolska pozostawia wiêc Koœcio³om w ka¿dym regionie
du¿¹ swobodê przy tworzeniu rady, która ma dok³adnie odzwierciedlaæ faktyczne
relacje ekumeniczne na „konkretnym terenie” i umo¿liwiæ Koœcio³om wyra¿anie
jednoœci w realistycznej s³u¿bie wobec spo³eczeñstwa.
Po drugie, jak bardzo wartoœciowe s¹ rady Koœcio³ów jako instrumenty wyra¿ania jednoœci, która ju¿ istnieje miêdzy chrzeœcijanami, i pracy na rzecz doskonalszej i g³êbszej jednoœci, to przecie¿ tym, co siê liczy w rzeczywistoœci, nie jest
tworzenie nowych struktur, lecz „wspó³praca chrzeœcijan miêdzy sob¹ w modlitwie, refleksji i dzia³alnoœci, ugruntowana na wspólnym chrzcie i na wierze, która
w tak wielu zasadniczych punktach jest nam tak¿e wspólna” (WE 6c). Innymi
s³owy, jeœli d¹¿enie do chrzeœcijañskiej jednoœci koncentruje siê wy³¹cznie na
strukturach, procedurach i biurokracji, wówczas jednoœæ, któr¹ mog¹ realizowaæ
rady Koœcio³ów, staje siê minimalna, a odnowa, jak¹ Koœcio³y cz³onkowskie za
jej pomoc¹ mog¹ przynieœæ ca³ej wspólnocie chrzeœcijañskiej, nie bêdzie zbyt
g³êboka. G³êbsza wspólnota, charakteryzuj¹ca jednoœæ chrzeœcijañsk¹, mo¿e powstaæ tylko wówczas, gdy chrzeœcijanie bêd¹ siê wspólnie modliæ, wspólnie rozwa¿aæ S³owo Bo¿e w Piœmie œw., wspólnie zastanawiaæ siê nad problemami spo³ecznymi i wspó³pracowaæ konkretnie w ró¿nych dziedzinach ¿ycia koœcielnego.
Dokument na temat Wspó³pracy ekumenicznej z 1975 roku by³ pierwsz¹ oficjaln¹ instrukcj¹ Stolicy Apostolskiej w kwestii katolickiego cz³onkostwa w Krajowych i Regionalnych Radach Koœcio³ów. Odnotowywa³ z zadowoleniem, ¿e
Koœció³ Rzymskokatolicki w wielu krajach postanowi³ przyst¹piæ do Krajowej
Rady Koœcio³ów lub zaanga¿owaæ siê w tworzenie nowych organizacji ekumenicznych z jego udzia³em. Zwraca³ uwagê na potencjalne problemy i pokazywa³
Koœcio³om, jak mo¿na przewidzieæ wiele problemów prowadz¹cych do podzia³u
i unikn¹æ kryzysu. Dokument zapewnia³ katolików w ca³ym œwiecie, ¿e przyst¹pienie do rady Koœcio³ów mo¿e byæ wa¿nym krokiem na drodze do chrzeœcijañskiej jednoœci, gdy¿ manifestuje ona jednoœæ ju¿ istniej¹c¹ ze wzglêdu na wspólny chrzest i odnawia Koœcio³y w ich zobowi¹zaniu s³u¿enia Bogu w Chrystusie a
przez to tak¿e œwiatu pojednanemu z Bogiem.
Ze wzglêdu na rosn¹c¹ liczbê krajów i regionów, w których Koœció³ Rzymskokatolicki wspó³pracuje z radami Koœcio³ów, Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Œwiatowa Rada Koœcio³ów zwo³a³y w ramach Wspólnej Grupy Roboczej
konsultacje (1971, 1986, 1993), których zadaniem by³o przemyœlenie zagadnieñ
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Krajowych Rad Koœcio³ów.
W pos³aniu do konsultacji z 1993 roku w Hongkongu kardyna³ Edward Cassidy, ówczesny przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan podkreœli³ istotny aspekt roli Krajowych Rad Koœcio³ów w ekumenicznym d¹¿eniu do
jednoœci. „Krajowe Rady Koœcio³ów”, stwierdzi³, „maj¹ jako s³udzy jednoœci do
odegrania wa¿n¹ rolê tworzenia sposobnoœci do wzrostu atmosfery wzajemnego
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zrozumienia wœród Koœcio³ów cz³onkowskich”. Kardyna³ podkreœli³ ludzki wymiar pracy Krajowych Rad Koœcio³ów, ich cenn¹ rolê, jak¹ odgrywaj¹ w zakresie
wspierania osobistego wzrostu zaanga¿owania na rzecz chrzeœcijañskiej jednoœci.
Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e chrzeœcijanie z ró¿nych Koœcio³ów zawieraj¹ osobiste znajomoœci w Krajowych Radach Koœcio³ów i przez swoj¹ wspó³pracê poznaj¹
wspólne zobowi¹zanie, jakie maj¹ jako chrzeœcijanie. Wielkim wzbogaceniem
nazwa³ to, ¿e chrzeœcijanie w krajowych radach poznaj¹ wzajemnie szczególne
elementy ¿ycia chrzeœcijañskiego, które zachowuj¹ i podkreœlaj¹ poszczególne
tradycje. Kardyna³ oœwiadczy³, ¿e przez wspóln¹ modlitwê w imieniu naszego
Pana Jezusa Chrystusa odkrywaj¹ konkretnie na nowo swoj¹ wiarê w Boga.

2. „Dyrektorium ekumeniczne” z 1993 roku
W tym samym roku, w którym odby³a siê te¿ konsultacja w Hongkongu, Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan opublikowa³a wytyczne dla ekumenizmu
chrzeœcijañskiego zatytu³owane Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm
dotycz¹cych ekumenizmu. „Wytyczne” z 1993 roku, jak nazywany jest powszechnie ten dokument, zastêpuj¹ tymczasowe Dyrektorium ekumeniczne, którego domaga³ siê Sobór Watykañski II i które opublikowano w 1967 i 1970 roku. Dyrektorium z 1993 roku podejmuje w paragrafach 166-171 kwestie dotycz¹ce katolickiego wspó³dzia³ania w radach Koœcio³ów.
Wiele instrukcji zawartych w Dyrektorium z 1993 roku stanowi powtórzenie dyrektyw sformu³owanych ju¿ w dokumencie o Wspó³pracy ekumenicznej z 1975
roku, ale w niektórych istotnych punktach Dyrektorium idzie dalej ni¿ dokument
wczeœniejszy. Ma to miejsce szczególnie tam, gdzie odnotowuje siê z zadowoleniem po raz pierwszy katolicki udzia³ w radach. Dokument z 1975 roku traktowa³
fenomen przyst¹pienia Koœcio³a katolickiego do Krajowych Rad Koœcio³ów i Regionalnych Organizacji Ekumenicznych jako fakt ekumeniczny i nazywa³ rady
„cennym instrumentem” w d¹¿eniu do chrzeœcijañskiej jednoœci. Dyrektorium idzie
dalej, dopatruj¹c siê w tym fenomenie ¿ycia koœcielnego po¿¹dany rozwój (& 167).
Dyrektorium czyni rozró¿nienie miêdzy rad¹ Koœcio³ów i rad¹ chrzeœcijan:
„Rada Koœcio³ów sk³ada siê z Koœcio³ów i jest odpowiedzialna wobec Koœcio³ów, które je tworz¹. Rada chrzeœcijan sk³ada siê z innych organizacji i grup
chrzeœcijañskich (jak towarzystwa biblijne lub YMCA), jak te¿ z Koœcio³ów” (&
166). To rozró¿nienie jest odbiciem istniej¹cej w niektórych regionach tendencji
do tworzenia rad chrzeœcijañskich opartych na szerszej bazie, których cz³onkami
s¹ nie tylko Koœcio³y, lecz tak¿e inne stowarzyszenia chrzeœcijañskie. Rozwój ten
opiera siê na przekonaniu, ¿e inne grupy i organizacje chrzeœcijañskie odgrywaj¹
czêsto wiod¹c¹ rolê w tworzeniu chrzeœcijañskiej jednoœci.
Dyrektorium nie preferuje konkretnej formy stowarzyszenia, lecz decyzjê pozostawia w³aœciwym autorytetom. S¹ nimi, czytamy w Dyrektorium, „z regu³y
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Synod katolickich Koœcio³ów wschodnich lub Konferencja Episkopatu (z wyj¹tkiem takiego miejsca, w którym jest tylko jedna diecezja w danym narodzie)” (&
168). Synody Koœcio³ów wschodnich lub Konferencje Episkopatów podczas
przygotowywania swojej decyzji „powinny skontaktowaæ siê z Papiesk¹ Rad¹ ds.
Jednoœci Chrzeœcijan”. Dyrektorium, które pos³uguje siê starannie przemyœlanymi
sformu³owaniami, podkreœla, ¿e kompetentni biskupi poprzez swoje synody lub
konferencje episkopatów podejmuj¹ decyzjê w sprawie przyst¹pienia do rad, ale
we wszystkich sprawach, które dotycz¹ Koœcio³a powszechnego, potrzebna jest
zawsze konsultacja Koœcio³ów lokalnych z Papiesk¹ Rad¹. Nie chodzi tu o „proszenie Rzymu o zezwolenie”, lecz o dzia³anie we wspólnocie z Koœcio³em Rzymskokatolickim pojmowanym globalnie.
Dyrektorium wymienia ró¿ne aspekty, które trzeba wzi¹æ pod uwagê przy podejmowaniu decyzji o udziale w pracy rady Koœcio³ów lub rady chrzeœcijañskiej.
Trzeba wiêc uwzglêdniæ realia spo³eczno-polityczne na p³aszczyŸnie lokalnej i
krajowej. Uczestnictwo w ¿yciu rady nie mo¿e zacieraæ samorozumienia Koœcio³a Rzymskokatolickiego w odniesieniu do jego specyficznej i jedynej to¿samoœci
(& 169). Innymi s³owy: musi byæ zagwarantowana czystoœæ doktrynalna, zw³aszcza w dziedzinie eklezjologii, trzeba te¿ otoczyæ trosk¹ edukacjê ekumeniczn¹
cz³onków Koœcio³a. W dialogu ekumenicznym Koœció³ Rzymskokatolicki mo¿e
przedstawiæ innym Koœcio³om cz³onkowskim swoj¹ eklezjologiê, lecz powinien
te¿ respektowaæ ich w³asne eklezjologiczne samorozumienie. Jednoczeœnie Koœció³ Rzymskokatolicki oczekuje, ¿e jego w³asna teologia na temat istoty Koœcio³a bêdzie rozumiana i respektowana przez jego partnerów.
Dyrektorium powtarza wypowiedziany ju¿ w dokumencie z 1975 roku pogl¹d,
¿e rady Koœcio³ów i rady chrzeœcijan ani same w sobie ani pomiêdzy sob¹ nie stanowi¹ zal¹¿ka nowego Koœcio³a, który zast¹pi³by wspólnotê, która istnieje obecnie w Koœciele Rzymskokatolickim. Nie uwa¿aj¹ siê te¿ za Koœcio³y i „nie przypisuj¹ sobie w³adzy, która by im pozwala³a powierzaæ pos³ugê s³owa lub sakramentów”. W rzeczy samej Koœcio³y cz³onkowskie od samego pocz¹tku, tj. od
powstania pierwszych rad Koœcio³ów przed stu laty, mocno podkreœla³y, ¿e rady
Koœcio³ów nie mog¹ byæ traktowane jako nowy „super-Koœció³”. Tworzenie rad
spoœród Koœcio³ów od siebie oddzielonych stanowi tylko instrument w d¹¿eniu
do jednoœci chrzeœcijañskiej i ten instrument nale¿y ca³kiem wyraŸnie odró¿niaæ
od wysi³ków na rzecz urzeczywistnienia jednoœci strukturalnej i sakramentalnej
Koœcio³ów zjednoczonych.
Dyrektorium odnotowuje kwestie, które trzeba bêdzie wyjaœniæ, zanim Koœció³
Rzymskokatolicki zadecyduje albo o przyst¹pieniu do istniej¹cej Krajowej Rady
Koœcio³ów albo o uczestnictwie w tworzeniu nowej struktury. Takie wyjaœnienia
musz¹ zwracaæ szczególn¹ uwagê na system reprezentacji tych¿e rad i na prawo
g³osu, na stosowane przez nie procedury w podejmowaniu decyzji, na sposób dokonywania deklaracji publicznych i na stopieñ autorytetu, przypisywany tym¿e
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deklaracjom (& 169). Wreszcie Dyrektorium powtarza przestrogê zawart¹ ju¿ w
dokumencie z 1975 roku. Przez przyst¹pienie do rady Koœció³ przyjmuje na siebie bardzo powa¿n¹ odpowiedzialnoœæ, tote¿ nie mo¿na jej lekko traktowaæ.
Cz³onkostwo wi¹¿e siê z obowi¹zkami, których dany Koœció³ nie wype³nia po
prostu przez to, ¿e jest siê tylko nominalnym cz³onkiem. „Koœció³ katolicki powinien byæ reprezentowany przez osoby kompetentne i zaanga¿owane”, które s¹
szczerze przekonane o znaczeniu aktywnego d¹¿enia do chrzeœcijañskiej jednoœci
i wyraŸnie uœwiadamiaj¹ sobie granice, poza którymi nie mog¹ anga¿owaæ Koœcio³a bez odniesienia siê do w³adzy, która je mianowa³a.
Rosn¹ca akceptacja i zachêta do katolickiego uczestnictwa w radach Koœcio³ów, wyra¿ane przez Stolicê Apostolsk¹ od Soboru Watykañskiego II, ukazuj¹, ¿e owoce takiej ekumenicznej wspó³pracy spotykaj¹ siê z pozytywn¹
ocen¹. W dokumencie z 1995 roku dotycz¹cym ekumenicznej formacji chrzeœcijan, zatytu³owanym „Ekumeniczny wymiar formacji tych, którzy uczestnicz¹
w pracy pastoralnej”, Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan wymienia informacje na temat rad Koœcio³ów jako „jedne z najwa¿niejszych kwestii pastoralnych i praktycznych, których nie wolno pomijaæ w ekumenicznej edukacji,
zw³aszcza seminarzystów”.
Rosn¹ce uczestnictwo Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Krajowych i Regionalnych Organizacjach Ekumenicznych by³oby niepe³ne, gdybyœmy nie wspomnieli, ¿e opublikowana w 1995 roku encykliki Ut unum sint („Aby wszyscy
byli jedno”) zdecydowanie potwierdza zobowi¹zanie Koœcio³a Rzymskokatolickiego do aktywnego zaanga¿owania na rzecz chrzeœcijañskiej jednoœci. Chocia¿
encyklika nie odnosi siê bezpoœrednio do Krajowych Rad Koœcio³ów i Regionalnych Organizacji Ekumenicznych, to jednak papie¿ oœwiadcza: „Relacje, jakie
cz³onkowie Koœcio³a katolickiego nawi¹zali z innymi chrzeœcijanami od czasu
Soboru, pozwoli³y im odkryæ, czego Bóg dokonuje w tych, którzy nale¿¹ do innych Koœcio³ów i Wspólnot koœcielnych. Dziêki tym bezpoœrednim kontaktom na
ró¿nych szczeblach, miêdzy pasterzami i miêdzy cz³onkami Wspólnot, dostrzegliœmy œwiadectwo, jakie inni chrzeœcijanie daj¹ o Bogu i o Chrystusie. Wy³oni³ siê
tu ogromny obszar dla ca³ego ekumenicznego doœwiadczenia i zarazem wyzwanie wobec naszej epoki” (Ut unum sint, 48).

3. Uwagi koñcowe na temat historycznego przegl¹du
Spogl¹daj¹c wstecz na rozwój katolickiego udzia³u w Krajowych i Regionalnych Radach Koœcio³ów mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e Koœció³ Rzymskokatolicki od
momentu Soboru Watykañskiego II uœwiadamia³ sobie coraz bardziej wa¿n¹ rolê,
jak¹ odgrywa wspó³dzia³anie w takich organizacjach. Koœció³ Rzymskokatolicki
dostrzeg³ uczestnictwo w pracach Krajowych Rad Koœcio³ów i Regionalnych Organizacji Ekumenicznych jako wa¿ny krok na drodze do chrzeœcijañskiej jedno-
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œci, na której wspomaga Koœcio³y Duch Œwiêty. Rady Koœcio³ów nie s¹ wprawdzie celem ekumenicznego d¹¿enia do pe³nej jednoœci, ale stanowi¹ skuteczne
narzêdzie, aby pod¹¿aæ drog¹ do pe³nej jednoœci wskazywan¹ przez Ducha.
Zmar³y kanadyjski teolog i ekumenista o. Jean-Marie Tillard opisuje bogat¹ w
³askê funkcjê rad Koœcio³ów nastêpuj¹co:
„Rada Koœcio³ów umo¿liwia ‘dialog w mi³oœci’. Spotkanie ekumeniczne
prze³amuje izolacjê i umo¿liwia wzajemne poznawanie; dziêki temu systematycznie topniej¹ nieufnoœæ, uprzedzenia i tradycyjne uczucia nienawiœci.
Wprawdzie ka¿dy Koœció³ ¿ywi na pocz¹tku nadziejê, ¿e inni przejm¹ jego
przekonania i konfesyjne ambicje, ale potem stwierdzamy, ¿e wœród cz³onków
rozwija siê stopniowo coœ, co triumfuje nad interesami i roszczeniami poszczególnych grup. Ucz¹c siê wzajemnie siebie mi³owaæ, dostrzegaj¹c istnienie rozmaitych ró¿nic i respektuj¹c tê ró¿norodnoœæ, przekonujemy siê stopniowo, jakiej jednoœci pragnie Bóg.

IV. Znaczenie i korzyœci wynikaj¹ce z cz³onkostwa
1. Jak u³atwiæ uczestnictwo i cz³onkostwo?
Gdy jakiœ Koœció³ przystêpuje do rady, to wnosi on do tej nowej relacji nie tylko swoje bogate dziedzictwo, lecz tak¿e pewne bolesne wspomnienia. Pierwotne
obawy, lêki lub podejrzliwoœæ nie znikaj¹ automatycznie. Niezbêdny mo¿e byæ
relatywnie d³ugi proces integracyjny dla oczyszczenia wspomnieñ i odbudowy
zaufania, dziêki czemu nowy Koœció³ cz³onkowski bêdzie w stanie rozwin¹æ
mocne poczucie przynale¿noœci do rady i inne Koœcio³y bêd¹ tê przynale¿noœæ w
pe³ni akceptowaæ.
Proces integracyjny staje siê ³atwiejszy, gdy nowemu Koœcio³owi cz³onkowskiemu daje siê odczuæ, ¿e jego to¿samoœæ jest w pe³ni respektowana.
Koœcio³owi jest potrzebne poczucie pewnoœci, ¿e cz³onkostwo w radzie, choæ
wi¹¿e siê ze zmian¹ sytuacji, to jednak nie wymusza na nim niechcianych
zmian w jego to¿samoœci. Mo¿na przyj¹æ za³o¿enie, ¿e nowy Koœció³ cz³onkowski, który ma takie poczucie bezpieczeñstwa, bardziej identyfikuje siê ze
wspóln¹ agend¹ cz³onków rady i jest sk³onny do wiêkszej otwartoœci i wspó³pracy. Takie poczucie bezpieczeñstwa umo¿liwia wykorzystanie w radzie Koœcio³ów bogatego dziedzictwa dodatkowej tradycji koœcielnej. Zarówno g³êboka refleksja teologiczna, jak te¿ klarowne rozumienie duchowoœci ekumenicznej s¹ decyduj¹cymi czynnikami w procesie wspólnego pod¹¿ania ku
widzialnej jednoœci Koœcio³a.
Powodzeniu tego procesu sprzyja tak¿e okolicznoœæ, gdy cz³onkowie rady
maj¹ umiejêtnoœæ przys³uchiwania siê. Zale¿y on od ich otwartoœci, gotowoœci
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akceptowania i doceniania ró¿nic, zdolnoœci przyjmowania innych w sposób autentyczny. Taka postawa prowadzi z koniecznoœci do silniejszego uczestnictwa
wszystkich w procesach decyzyjnych, musi te¿ stale uwzglêdniaæ opinie mniejszoœci. Podczas podejmowania decyzji, nawet gdy wydaje siê, ¿e nie maj¹ wiêkszego znaczenia, jest zawsze lepiej d¹¿yæ do konsensu ni¿ ryzykowaæ alienacjê
Koœcio³ów cz³onkowskich reprezentuj¹cych inn¹ opiniê.
Sposób funkcjonowania rady i reprezentowania w niej Koœcio³ów mo¿e mieæ
du¿y wp³yw na to, jak Koœcio³y cz³onkowskie postrzegaj¹ swoj¹ rolê w procesie podejmowania decyzji. Na przyk³ad, gdy Koœcio³y cz³onkowskie s¹ reprezentowane z uwzglêdnieniem liczby posiadanych cz³onków, wówczas niektórzy
mog¹ to odczuæ, ¿e ich g³os nie zostanie zauwa¿ony. Wskutek tego mo¿e powstaæ u nich uczucie wyobcowania wobec procesów decyzyjnych. A takie
uczucia w sposób nieuchronny wp³ywaj¹ negatywnie na ich motywacjê przynale¿noœci do rady.
Jeœli jednak reprezentacja w radzie nastêpuje wed³ug innych kryteriów, np.
wed³ug kryterium „rodziny Koœcio³ów”, przy którym ka¿da rodzina Koœcio³ów
ma tak¹ sam¹ reprezentacjê niezale¿nie od liczby swoich cz³onków, wówczas
¿aden Koœció³ cz³onkowski nie bêdzie siê czu³ dyskryminowany w kwestii wywierania wp³ywu na decyzje. Ponadto model rodziny Koœcio³ów mo¿e przyczyniæ
siê do tego, ¿e Koœcio³y cz³onkowskie wewn¹trz rodziny zacieœni¹ swoje stosunki
i wspó³pracê. Model ten mo¿e te¿ u³atwiæ przyst¹pienie jakiegoœ Koœcio³a bêd¹cego czêœci¹ rodziny w przypadku, gdy mia³by on problemy ze staniem siê cz³onkiem rady nie uwzglêdniaj¹cej w swojej strukturze rodzin Koœcio³ów.
Jeœli nowy cz³onek czuje siê akceptowany, zintegrowany, doceniany i reprezentowany w procesie decyzyjnym, wówczas mo¿e wzrosn¹æ g³êbsze poczucie
przynale¿noœci. Wszyscy cz³onkowie odczuwaj¹ wiêksz¹ gotowoœæ uczestniczenia we wspólnych projektach na p³aszczyŸnie przywództwa koœcielnego jak te¿
na szczeblu lokalnym, gdy celem ekumenicznej podró¿y jest ponowne zbli¿enie
Koœcio³ów do siebie.
Cz³onkostwo w radzie Koœcio³ów mo¿e przyspieszyæ odnowê Koœcio³a, wyrwaæ go z izolacji, wzmocniæ jego œwiadomoœæ wspólnego powo³ania, przyczyniæ
siê do wiêkszej skutecznoœci jego s³u¿by a jego wiernych na p³aszczyŸnie lokalnej zachêciæ do ekumenicznych inicjatyw.
Elastycznoœæ struktur rady u³atwia uczestnictwo i cz³onkostwo Koœcio³ów. Tak
wiêc na przyk³ad ka¿dy cz³onek winien czuæ siê wolny w podejmowaniu dialogu
dwustronnego z innymi Koœcio³ami poza strukturami rady, pozostaj¹c zarazem jej
cz³onkiem.
Wy¿ej wymienione czynniki maj¹ charakter praktyczny. Wskazuj¹ one na
aspekty konstruktywnego, zdrowego dialogu – temat, który jest badany w odrêbnym studium na temat dialogu przeprowadzonym przez Wspóln¹ Grupê Robocz¹.
Jednak jeszcze wa¿niejsze s¹ duchowe i teologiczne motywacje Koœcio³ów cz³on-
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kowskich. Przystêpuj¹c do organizacji ekumenicznej ka¿dy jej cz³onek demonstruje wolê dopuszczenia Ducha Œwiêtego do z³o¿enia œwiadectwa o istniej¹cej
jednoœci Koœcio³a oraz intencjê wspó³pracy z innymi na rzecz przybli¿enia widzialnej jednoœci Koœcio³a.

2. Co mo¿e pomóc Koœcio³om cz³onkowskim
w urzeczywistnieniu ich ustalonych celów
Jak ka¿da instytucja, tak równie¿ rady Koœcio³ów czerpi¹ swoj¹ si³ê czêœciowo
z kompetencji zaanga¿owanych w ich pracê osób. Wk³ad ka¿dego Koœcio³a
cz³onkowskiego zale¿y w du¿ej mierze od zdolnoœci ich przedstawicieli – ich
ekumenicznej formacji i zaanga¿owania. Ruch ekumeniczny jest podró¿¹ ca³ej
wspólnoty ekumenicznej a nie tylko elity, która j¹ reprezentuje.
Oficjalni reprezentanci w radach winni utrzymywaæ bliski kontakt z kierownictwem i wiernymi swojego Koœcio³a. Jeœli kierownictwa Koœcio³ów nie s¹ poinformowane i nie wspieraj¹ procesów dokonuj¹cych siê w radzie, to zaanga¿owanie reprezentantów koœcielnych mo¿e prowadziæ do podzia³ów wewn¹trzkoœcielnych i zaszkodziæ komunikacji z cz³onkami wspólnot lokalnych.
Gdy ludzie ³¹cz¹ siê w jakieœ stowarzyszenie, wówczas dla ogólnej atmosfery
jest wa¿ne zawsze to, czy dobrze siê rozumiej¹ i chêtnie ze sob¹ wspó³pracuj¹ –
tote¿ wielkie znaczenie ma to, by móg³ powstaæ duch wspólnoty. Zaufanie i gotowoœæ do prawdziwego dialogu s¹ istotnymi warunkami dla faktycznego urzeczywistnienia celów, jakie dana rada sobie wyznaczy³a. Jeœli cz³onkowie nie ufaj¹
sobie nawzajem, to nie jest ³atwo sk³oniæ ich do realizacji tych samych celów,
szczególnie wówczas, gdy w grê wchodz¹ g³êbokie przekonania teologiczne. A
jeœli cele nie bêd¹ siê opieraæ na mocnych przekonaniach teologicznych, wówczas partnerom w radzie nie uda siê zajœæ daleko w realizacji celów ich ekumenicznej podró¿y.
Tak wiêc cz³onkowie w swej drodze do jednoœci winni czuæ siê zwi¹zani
wspóln¹ misj¹. Postêp ekumeniczny zostaje utrudniony, gdy cz³onkowie próbuj¹
realizowaæ ukryte cele, d¹¿¹ do osobistych korzyœci lub okazuj¹ ludzkie ambicje.
Taka postawa obci¹¿a wspólne œwiadectwo.
W konkluzji mo¿emy powiedzieæ, ¿e praca ekumeniczna mo¿e czyniæ postêpy tylko wówczas, gdy zaanga¿owanym osobom uda siê zbudowaæ pozytywne ludzkie relacje wzajemne i g³êbok¹ relacjê z Bogiem. Ró¿nic nie wolno
ukrywaæ. Ekumenicznego postêpu nie da siê osi¹gn¹æ przez unikanie realnych
trudnoœci lub d¹¿enie do szybkich rozwi¹zañ dokuczliwych problemów. Podró¿
ekumeniczna jest zawsze podró¿¹, w czasie której trzeba przywróciæ relacje,
uzdrowiæ rany i podzia³y oraz pojednaæ wspomnienia, a wszystko po to, by móc
dojœæ wspólnie do jednoœci w Jezusie Chrystusie przez moc Ducha Œwiêtego,
który nas oœwieca.
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Œwiadectwo widzialnej jednoœci Koœcio³a rozpoczyna siê wraz z nasz¹
wspóln¹ podró¿¹, podczas której w modlitwie pod¹¿amy na spotkanie z Bogiem,
ku g³êbszej przemianie, aby zamanifestowaæ obecnoœæ Boga w œwiecie za poœrednictwem Koœcio³a. We wspólnej modlitwie chrzeœcijanie spotykaj¹ trójjedynego
Boga, który wspólnotê wierz¹cych przemienia stopniowo w prawdziw¹ rodzinê
uczniów Chrystusa. Proces ten zostaje wzmocniony przez intensywne spotkanie
ró¿nych cz³onków rady, w którym odkrywaj¹ wzajemnie bogactwo swoich tradycji i doœwiadczeñ duchowych. S³uchanie tego, co Duch mówi Koœcio³om, pomaga nam przezwyciê¿aæ uprzedzenia, a niekiedy nawet nienawiœæ. Przyczynia siê
te¿ do budowania wiêkszego zaufania i wzrostu Koœcio³a. Jest to mo¿e najbardziej przekonuj¹ce œwiadectwo, jakie rada mo¿e z³o¿yæ na rzecz widzialnej jednoœci Koœcio³a.

3. Co nale¿y celebrowaæ
Ekumeniczne przebudzenie to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii
Koœcio³a XIX i XX stulecia. Niektórzy chrzeœcijanie zaczêli sobie uœwiadamiaæ
znaczenie wspó³pracy miêdzykoœcielnej. Pierwsze kroki zmierzaj¹ce do utworzenia organizacji ekumenicznych podjêli protestanci; celem, który im przyœwieca³,
by³o przezwyciê¿enie podzia³ów miêdzy chrzeœcijanami. Miêdzynarodowa Konferencja Misyjna w Edynburgu w 1910 roku zapocz¹tkowa³a wspó³czesny ruch
ekumeniczny. Od tego momentu Koœcio³y wspó³pracowa³y ze sob¹ w zakresie
misji w ramach Miêdzynarodowej Rady Misyjnej, dziel¹ce je kwestie teologiczne
próbowa³y rozwi¹zywaæ za poœrednictwem Ruchu Wiara i Ustrój Koœcio³a, a w
Ruchu Praktycznego Chrzeœcijañstwa podejmowa³y refleksjê i dzia³alnoœæ nad
problemami politycznymi, spo³ecznymi i ekonomicznymi. Patriarchat Ekumeniczny wyda³ w 1920 roku encyklikê zatytu³owan¹ „Do Koœcio³a Chrystusa
wszêdzie”, w której wzywa³ chrzeœcijan do utworzenia wspólnoty Koœcio³ów. W
tym samym roku Anglikañska Wspólnota Koœcio³ów opublikowa³a „Apel do
wszystkich chrzeœcijan”, w którym biskupi zwracali siê do chrzeœcijan o zamanifestowanie jednoœci „przez zgromadzenie w jednej spo³ecznoœci wszystkich, którzy wyznaj¹ Chrystusa i mieni¹ siê chrzeœcijanami; w ramach tej widzialnej jednoœci wszystkie bogactwa wiary i ustroju Koœcio³a, które przesz³oœæ przekaza³a
teraŸniejszoœci jako dziedzictwo, maj¹ staæ siê wspólnym dobrem i s³u¿yæ ca³emu
Cia³u Chrystusa”. Gwa³towny rozwój organizacji ekumenicznych, zw³aszcza
utworzenie Œwiatowej Rady Koœcio³ów w 1948 roku, podkreœla znaczenie, jakie
Koœcio³y przywi¹zuj¹ do pracy na rzecz widzialnej jednoœci Koœcio³a. W 1900
roku nie istnia³a ani jedna Krajowa Rada Koœcio³ów, natomiast w roku 2000 ich
liczba wzros³a do 103.
Po Soborze Watykañskim II Koœció³ Rzymskokatolicki przyst¹pi³ do wielu organizacji ekumenicznych. To zbli¿enie, jak równie¿ podjêcie rozmów dwustron-
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nych z szerokim spektrum Koœcio³ów i Wspólnot koœcielnych na Wschodzie i
na Zachodzie doprowadzi³o do podpisania porozumieñ chrystologicznych z niektórymi Koœcio³ami orientalnymi. Dialog z luteranami osi¹gn¹³ w ostatnim czasie znacz¹cy postêp, który znajduje swój wyraz we „Wspólnej deklaracji w
sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. Wysi³ki Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolickiej (ARCIC) doprowadzi³y do opublikowania dokumentu „Dar autorytetu”. Chocia¿ nie mamy tu do czynienia ze wspóln¹ deklaracj¹, to jednak dokument ten oferuje wartoœciowe przemyœlenia dla przysz³ej
drogi ruchu ekumenicznego.
Za pomoc¹ rad Koœcio³ów jako swym zasadniczym instrumentem, Koœcio³y
buduj¹ swoje wzajemne relacje, które pomagaj¹ im:
 wzrastaæ we wzajemnym respekcie, zrozumieniu i zaufaniu;
 przezwyciê¿yæ wiele uprzedzeñ przez uczenie siê modliæ s³owami innych,
œpiewaæ pieœni innych i czytaæ Pisma œw. oczami innych;
 s³u¿yæ w imieniu Chrystusa tym, którzy s¹ w potrzebie, lokalnie i gdzieœ w
œwiecie;
 dawaæ wspólne œwiadectwo o Ewangelii i anga¿owaæ siê wspólnie na rzecz
przestrzegania godnoœci ludzkiej;
 s³uchaæ i wyci¹gaæ wnioski z doœwiadczeñ innych w sprawach wiary i
¿ycia, które stanowi¹ powód braku jednoœci Koœcio³ów;
 zachowaæ zwartoœæ ludu Chrystusa, gdy presja wywierana przez œwiat chce
j¹ rozerwaæ (CUV 3, 9).
Budowanie relacji ma wp³yw na wszystkich zaanga¿owanych w to przedsiêwziêcie. Koœció³, który nawi¹zuje kontakt z drugim Koœcio³em, mo¿e dojœæ do
przekonania, ¿e pragnie przemyœleæ na nowo swoj¹ w³asn¹ to¿samoœæ, swoje
przekonania, swoje chrzeœcijañskie zaanga¿owanie na rzecz jednoœci. Ekumeniczne wiêzi przynosz¹ wiele korzyœci, z których niektóre mog¹ byæ dosyæ nieoczekiwane.

V. Niektóre problemy i troski
1. Co mówi¹ nazwy?
Nazwy mog¹ byæ wa¿ne. Nazwa mówi coœ o tym, jak Koœcio³y rozumiej¹
swoje wspólne ¿ycie. Gdy Katolicka Konferencja Biskupów przystêpuje do Krajowej Rady Koœcio³ów, wówczas zmiana nazwy mo¿e ukazaæ, ¿e Koœcio³y czyni¹
razem nowy pocz¹tek. Nowa nazwa mo¿e symbolizowaæ nowe intencje i now¹
rzeczywistoœæ – œwiadomoœæ, ¿e ¿ycie rady ulegnie przemianie, gdy nowe Koœcio³y za jej poœrednictwem wejd¹ ze sob¹ w nowe relacje. Tote¿ nazwy s¹ wa¿ne, ale decyduj¹ce dla wyboru nazwy bêd¹ w konkretnym przypadku kontekst,
historia i wizja.
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W wiêkszoœci przypadków nazwa brzmi rady Koœcio³ów. Niektóre nazywaj¹
siebie konferencjami Koœcio³ów, inne wspólnot¹ Koœcio³ów (Churches together)
lub spo³ecznoœciami chrzeœcijañskimi. Znaczna wiêkszoœæ krajowych organizacji
ekumenicznych z katolickim cz³onkostwem pos³uguje siê okreœleniem „rada Koœcio³ów” w swojej nazwie. Sformu³owanie „rada chrzeœcijañska” niekiedy, choæ
nie zawsze, wskazuje na to, ¿e cz³onkami s¹ tak¿e inne organizacje ekumeniczne
(np. towarzystwa biblijne, Church Women United, YMCA, YWCA).
Relacja Koœcio³a Rzymskokatolickiego z Krajowymi i Regionalnymi Radami
Koœcio³ów mo¿e przyjmowaæ ró¿ne formy: pe³ne cz³onkostwo, status obserwatora, ci¹g³a lub okazyjna wspó³praca. Chocia¿ niektóre problemy jawi¹ siê bardziej
wyraziœcie, gdy Koœció³ Rzymskokatolicki anga¿uje siê we wspó³pracê, to jednak
inne Koœcio³y i Wspólnoty koœcielne mog¹ byæ konfrontowane, w ró¿nym stopniu, z tymi samymi problemami. Rady w obrêbie jednego kraju (na p³aszczyŸnie
stanu, prowincji, miasta) te¿ mog¹ mieæ podobne doœwiadczenia. Œwiadomoœæ
tych problemów i wziêcie ich pod uwagê mo¿e umo¿liwiæ wiêksze i lepsze
uczestnictwo w pracach rady nie tylko w przypadku Koœcio³a Rzymskokatolickiego, lecz równie¿ innych Koœcio³ów.

2. Kwestie zwi¹zane z autorytetem
Na szczeblu krajowym Konferencja Biskupów Katolickich ma autorytet podejmowania decyzji w sprawie przyst¹pienia do Krajowej Rady Koœcio³ów. Na
p³aszczyŸnie diecezjalnej tak¹ decyzjê podejmuje biskup. Postawa, jak¹ zajmuje
biskup lub konferencja biskupów wobec rady Koœcio³ów, mo¿e byæ zachêt¹ lub
utrudnieniem dla wspó³dzia³ania w radzie i zrealizowania sprawy cz³onkostwa.
Jak w ka¿dym Koœciele, niektórzy ekumenicznie zaanga¿owani biskupi mog¹
wywrzeæ wp³yw na odpowiedni¹ decyzjê ca³ej konferencji biskupów. Co wiêcej,
pozytywne doœwiadczenia ekumeniczne na p³aszczyŸnie diecezjalnej mog¹ sk³oniæ biskupów do rozwa¿enia cz³onkostwa w Krajowej Radzie Koœcio³ów. Na
przyk³ad w Australii Koœció³ Rzymskokatolicki by³ najpierw cz³onkiem rad Koœcio³ów w niektórych stanach, a dopiero potem Australijska Konferencja Biskupów zaczê³a siê zastanawiaæ nad cz³onkostwem w Krajowej Radzie Koœcio³ów
Australii. To cz³onkostwo zachêci³o potem innych biskupów katolickich do wprowadzenia swoich diecezji do stanowych rad Koœcio³ów. Pozytywny proces zatem
poszerza³ siê i obejmowa³ coraz szersze krêgi.
Skoro tylko katolicka konferencja staje siê cz³onkiem w radzie Koœcio³ów i
uczestniczy w pe³ni w jej ¿yciu, to powsta³ych relacji nie daje siê ³atwo odwróciæ
bez nara¿enia siê na zarzut powa¿nej prowokacji. W rzadkich przypadkach zdarzaj¹ siê jednak takie sytuacje. W 1998 roku Katolicka Konferencja Biskupów w
Nowej Zelandii wyst¹pi³a z Konferencji Koœcio³ów w Aoteroa/Nowej Zelandii
(CCANZ), gdy okaza³o siê, ¿e system reprezentacji nie da³ biskupom wystarcza-
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j¹c¹ mo¿liwoœæ identyfikowania siê z podstawowymi zasadami i prac¹ praktyczn¹ nowej struktury. Nowa organizacja rozumia³a siebie za szczególny typ
rady, za forum ró¿nego rodzaju grup interesu i spraw, jak równie¿ Koœcio³ów
cz³onkowskich, które j¹ finansowa³y. Od pocz¹tku niektórzy przepowiadali, ¿e ta
sytuacja sprawi trudnoœci katolickim cz³onkom. Koœció³ Luterañski w Nowej
Zelandii mia³ podobne problemy i zakoñczy³ swoje cz³onkostwo w konferencji
w 1994 roku.
Od momentu wyst¹pienia Koœcio³a luterañskiego i rzymskokatolickiego czo³owi przywódcy koœcielni (zw³aszcza anglikañscy, prezbiteriañscy i katoliccy) podjêli powa¿ne wysi³ki na rzecz zwiêkszenia zaufania i poszukiwania dróg wspó³pracy, i to mimo faktu, ¿e ich doœwiadczenia w CCANZ nie by³y satysfakcjonuj¹ce. Biskupi anglikañscy i rzymskokatoliccy odbywaj¹ od przesz³o dziesiêciu lat
regularne spotkania. Dali oni wyraz zatroskaniu odczuwanemu przez wielu z powodu wydarzeñ w CCANZ. Niedawno CCANZ podjê³o uchwa³ê o zawieszeniu
dzia³alnoœci, która w pierwszym rzêdzie by³a spowodowana malej¹c¹ liczb¹ Koœcio³ów cz³onkowskich. Jednoczeœnie sonduje siê mo¿liwoœci utworzenia nowej
organizacji. Mo¿e to umo¿liwiæ katolikom, luteranom i baptystom (którzy nie
przy³¹czyli siê do CCANZ) przyst¹pienie do nowej organizacji ekumenicznej. W
chwili redagowania niniejszego raportu przewiduje siê opublikowanie planów
stworzenia nowej rady z szeroko zaprogramowanym cz³onkostwem we wrzeœniu
2004 roku, gdy CCANZ zgromadzi siê na swoim koñcowym dorocznym forum.
To prowadzi nas do zbadania innego aspektu autorytetu, wymagaj¹cego odpowiedzi w przypadku cz³onkostwa Koœcio³ów w radzie Koœcio³ów. Kto na p³aszczyŸnie ekumenicznej mo¿e de facto wypowiadaæ siê w imieniu Koœcio³ów? Z
jakim autorytetem? Ró¿nice w eklezjologicznym samorozumieniu Koœcio³ów s¹
dla cz³onków niekiedy problematyczne, poniewa¿ porz¹dki koœcielne i struktury
autorytetu, które ró¿ni¹ siê od w³asnych, mog¹ stanowiæ trudne do rozwi¹zania
kwestie. Po stronie katolickiej biskupi musz¹ mieæ pewnoœæ, ¿e pogl¹dy i stanowisko ich Koœcio³a jest odpowiednio przedstawiane przez katolickich reprezentantów i respektowane przez inne Koœcio³y cz³onkowskie oraz cz³onków sztabu
rady Koœcio³ów. Ta sama zasada odnosi siê oczywiœcie tak¿e do czo³owych
przedstawicieli innych Koœcio³ów.
Koœcio³y absorbuje ju¿ od d³u¿szego czasu pytanie, kto, kiedy i na jakiej podstawie mo¿e przemawiaæ w imieniu Koœcio³ów i jak dalece Koœcio³y mog¹
wspólnie zabieraæ g³os za poœrednictwem Krajowej Rady Koœcio³ów. Cz³onkowie
Œwiatowej Rady Koœcio³ów byli ju¿ bardzo wczeœnie skonfrontowani z tym pytaniem i w deklaracji z Toronto (1950) stwierdzili wyraŸnie, gdzie przebiegaj¹ granice autorytetu rady. Przed uchwaleniem tego tekstu przeprowadzono konsultacje
z o. Yves Congarem i innymi teologami katolickimi.
W miarê, jak rady Koœcio³ów i ich czo³owi reprezentanci respektowali podstawowe zasady sformu³owane w Toronto, znika³y obawy, ¿e jakaœ z nich mog³aby
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siê staæ „super-Koœcio³em” dzia³aj¹cym niezale¿nie lub „ponad g³owami” swoich
cz³onków. Konstytucja ŒRK zawiera nastêpuj¹ce ustalenia w sprawie autorytetu:
„Œwiatowa Rada Koœcio³ów udziela rad i stwarza mo¿liwoœæ wspólnych wyst¹pieñ w zagadnieniach dotycz¹cych wspólnych interesów.
Mo¿e, z polecenia Koœcio³ów cz³onkowskich, dzia³aæ tylko w takich sprawach, jakie zostan¹ jej powierzone przez jeden lub kilka Koœcio³ów i jest to dzia³anie tylko w imieniu tych Koœcio³ów.
Œwiatowa Rada Koœcio³ów nie posiada mocy prawnej w stosunku do Koœcio³ów. Nie dzia³a te¿, w ¿aden sposób, w ich imieniu, z wyj¹tkiem przypadków
wymienionych powy¿ej lub takich, jakie w przysz³oœci bêd¹ wskazane przez Koœcio³y cz³onkowskie”.
Poznanie zawi³oœci zwi¹zanych z kwesti¹ autorytetu nie wi¹¿e siê koniecznie z
rozwi¹zaniem problemów, mo¿e jednak przyczyniæ siê do zrozumienia dynamiki
le¿¹cej u ich podstaw. W konkluzji mo¿emy powiedzieæ, ¿e wiele kwestii zwi¹zanych z autorytetem zale¿y od stylu przywództwa i wspó³pracy. Jeœli ten styl opiera siê na relacjach, wówczas ludzie, nawet w przypadku trudnych i pe³nych napiêcia kwestii, mog¹ polegaæ na ludzkich koneksjach, które ustanowili miêdzy sob¹ i
wspólnie poszukiwaæ woli Chrystusa.

3. W³aœciwe przygotowanie do cz³onkostwa
Doœwiadczenia pokaza³y, ¿e rady Koœcio³ów s¹ w stanie zredukowaæ do minimum
potencjalne problemy zwi¹zane z kwesti¹ reprezentacji i procesem podejmowania
decyzji, o ile problemom tym poœwiêcaj¹ od pocz¹tku troskliw¹ uwagê. Powa¿ne
przygotowanie do cz³onkostwa w radzie jest wa¿nym czynnikiem dla jej dobrego
funkcjonowania. Dotyczy to wszystkich rad, i tych, do których nale¿y Koœció³ Rzymskokatolicki, i tych, do których nie nale¿y. Na przyk³ad, zarówno Kanadyjska, jak i
Brazylijska Katolicka Konferencja Biskupów anga¿owa³y siê przez ponad dziesiêæ lat
w pracê Krajowej Rady zanim zosta³y pe³noprawnymi cz³onkami.
Kanadyjska Katolicka Konferencja Biskupów przy³¹czy³a siê do ju¿ istniej¹cej
rady – Kanadyjskiej Rady Koœcio³ów w 1997 roku jako pe³noprawny cz³onek.
Przyst¹pienie to by³o poprzedzone d³ugotrwa³ym procesem, który zacz¹³ siê w
latach siedemdziesi¹tych, gdy obie organizacje wspó³pracowa³y w zagadnieniach
sprawiedliwoœci spo³ecznej. W 1984 roku Koœció³ Rzymskokatolicki postawi³
wniosek o status cz³onka stowarzyszonego. Konferencja biskupów uzyska³a ten
status w 1986 roku, pe³noprawnym cz³onkiem zamierza³a zostaæ w 1997 roku.
Ró¿nice miêdzy obiema formami cz³onkostwa mia³y charakter techniczny: Koœció³ katolicki nie móg³ mieæ przewodnicz¹cego lub sekretarza generalnego i nie
móg³ braæ udzia³u w g³osowaniu nad kwestiami statutowymi.
Kanadyjska Katolicka Konferencja Biskupów i Kanadyjska Rada Koœcio³ów
uwa¿ali pe³ne cz³onkostwo za konkretny wyraz wiêkszego zobowi¹zania wobec
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ruchu ekumenicznego. Przyjêcie Koœcio³a Rzymskokatolickiego podkreœli³o bardziej ni¿ dotychczas aspekt francuski w radzie, która dotychczas by³a zdominowana przez Koœcio³y anglojêzyczne. Przed wyst¹pieniem o pe³ne cz³onkostwo
Kanadyjska Katolicka Konferencja Biskupów przeanalizowa³a dok³adnie konstytucjê i statut rady. Obawy, ¿e mog³aby byæ postrzegana jako „super-Koœció³”,
rada rozwia³a przez czêste wypowiadanie siê jako forum, „na którym Koœcio³y
spotykaj¹ siê jako Koœcio³y dla ustalenia razem wspólnego porz¹dku obrad”.
Szczególn¹ uwagê poœwiêcono kwestii obchodzenia siê z publicznymi deklaracjami i ustalania rangi ich autorytetu.
Brazylijska Rada Koœcio³ów zaczê³a nabieraæ kszta³tu w entuzjastycznej atmosferze po Soborze Watykañskim II, kiedy katolicy wraz z czo³owymi przedstawicielami innych Koœcio³ów podjêli rozmowy na temat stworzenia wspólnej organizacji. Przywódcy koœcielni odbyli spotkania w Rio de Janeiro i w innych du¿ych miastach. Wysi³ki ekumeniczne podejmowane w ca³ym kraju doprowadzi³y
w 1982 roku do utworzenia Krajowej Rady Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w Brazylii. Jej cz³onkami s¹ nastêpuj¹ce Koœcio³y: Ewangelicko-Luterañski, Episkopalny, Metodystyczny, Zjednoczony Prezbiteriañski, Syryjsko-Prawos³awny, Katolicki i Chrzeœcijañsko-Reformowany.

4. Formy reprezentacji, modele cz³onkostwa
W krajach, w których katolicy rzymscy stanowi¹ wiêkszoœæ chrzeœcijan, jeden
z argumentów, przytaczanych czêsto dla wyjaœnienia braku cz³onkostwa katolickiego w radzie Koœcio³ów brzmi nastêpuj¹co: „staj¹c siê jednym Koœcio³em poœród innych” Koœció³ Rzymskokatolicki przyznawa³by to¿samoœæ i kompetencjê
przewodniczenia ma³ym Koœcio³om. Z drugiej strony mo¿e byæ te¿ i tak, ¿e liczebnie ma³e Koœcio³y w takich krajach i regionach podchodz¹ z rezerw¹ do
cz³onkostwa Koœcio³a Rzymskokatolickiego, poniewa¿ obawiaj¹ siê, ¿e zdominuje on radê ju¿ przez sam fakt swojej wielkoœci i roli w spo³eczeñstwie.
Takie obawy mog¹ byæ wyjaœnieniem, dlaczego na przyk³ad Koœció³ Rzymskokatolicki w du¿ych czêœciach Ameryki £aciñskiej i Europy po³udniowej,
gdzie katolicy rzymscy stanowi¹ zdecydowan¹ wiêkszoœæ, nie jest cz³onkiem w
Krajowych Radach Koœcio³ów. Dalszy czynnik, który ma wp³yw na cz³onkostwo, polega na tym, ¿e – historycznie rzecz bior¹c – niektóre rady Koœcio³ów
w krajach zdominowanych przez katolicyzm by³y tworzone przez Koœcio³y
mniejszoœciowe w celu wzajemnego udzielania sobie pomocy i wsparcia. W takich sytuacjach zarówno dla Koœcio³a wiêkszoœciowego, jak i Koœcio³ów
mniejszoœciowych mo¿e byæ rzecz¹ trudn¹ perspektywa akceptowania katolickiego cz³onkostwa.
Iny model wybra³y Koœcio³y w Wielkiej Brytanii i Irlandii – model wspólnoty
Koœcio³ów („Churches Together”). Opiera siê on na idei konsensu, tzn. nie podej-
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muje siê ¿adnej uchwa³y do momentu osi¹gniêcia pe³nej zgody. Koœcio³y nie deleguj¹ ju¿ ¿adnych zadañ do jakiejœ struktury zewnêtrznej, lecz ka¿dy Koœció³
bierze na siebie odpowiedzialnoœæ w ³¹cznoœci z innymi Koœcio³ami. Ten model
bardzo czêsto obejmuje pe³ne cz³onkostwo Koœcio³a Rzymskokatolickiego (np.
CTBI, ACTS, CTE w Zjednoczonym Królestwie). Model ten przewiduje czêsto
dwoisty system posiedzeñ przywódców koœcielnych i szerszego zgromadzenia
reprezentantów koœcielnych dla uporania siê z przewidzian¹ prac¹ i dania sposobnoœci do wzajemnego rozliczenia siê z niej.
Chocia¿ wy¿ej wymienione obawy Koœcio³ów maj¹ realne podstawy, to niektórym radom, czêœciowo tak¿e w krajach o wiêkszoœci katolickiej, jak Austria,
Madagaskar i Wêgry, uda³o siê znaleŸæ twórcze rozwi¹zania, które pozwalaj¹ ró¿nym Koœcio³om cz³onkowskim mieæ poczucie, ¿e s¹ odpowiednio reprezentowane. Wypróbowano wiele modeli reprezentacji, i o ¿adnym z nich nie mo¿na powiedzieæ, ¿e dominuje nad innymi. Nie mo¿na te¿ wychodziæ z za³o¿enia, ¿e rozwi¹zanie, które funkcjonowa³o w jednej radzie, mo¿e byæ zastosowane
automatycznie tak¿e z powodzeniem w innej. Niezale¿nie od uregulowania sprawy reprezentacji Koœcio³ów, jedno musi byæ zawsze zagwarantowane: wszystkie
Koœcio³y cz³onkowskie musz¹ mieæ poczucie, ¿e ich g³os jest s³yszany i ¿e ich
pogl¹dy znajduj¹ w³aœciwe forum. ¯aden Koœció³ nie mo¿e mieæ poczucia, ¿e
inni ignoruj¹ jego troski lub nie zwa¿aj¹ na nie.
Kwestie dotycz¹ce reprezentacji nie ograniczaj¹ siê tylko do sprawy katolickiego uczestnictwa. Wszystkie rady Koœcio³ów stoj¹ wobec permanentnego wyzwania znalezienia struktur, które bêd¹ zarówno odpowiednim odzwierciedleniem
ekumenicznych relacji, jak i aren¹ swobodnej dyskusji i wzajemnego oddzia³ywania. Faktycznie w ka¿dym kraju i w ka¿dym regionie istniej¹ wielkie ró¿nice w
zakresie charakteru Koœcio³ów cz³onkowskich. Koœció³, który reprezentuje zdecydowan¹ wiêkszoœæ chrzeœcijan w danym regionie, mo¿e czuæ siê nieswojo, gdy
zauwa¿y, ¿e ma³e Koœcio³y maj¹ mo¿liwoœæ uchwalenia praw i projektów na bazie „jeden Koœció³, jeden g³os”. Na odwrót, ma³e Koœcio³y czuæ bêd¹ siê czêsto
niedobrze w strukturze, która jednemu lub dwom du¿ym Koœcio³om pozwala zdominowaæ radê i narzuciæ sw¹ wolê innym cz³onkom.
W oparciu o wszystkie te przemyœlenia ró¿ne rady stara³y siê stworzyæ systemy reprezentacji odpowiednie do ich partykularnych potrzeb i relacji. W przypadku Rady Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w Urugwaju Koœcio³y cz³onkowskie w liczbie oœmiu (anglikañski, ormiañski, katolicki, ewangelikalny, luterañski, metodystyczny, zielonoœwi¹tkowy i Armia Zbawienia) wybra³y bezpoœredni¹ formê
reprezentacji, nie kieruj¹c¹ siê wielkoœci¹ Koœcio³a.
W przeciwieñstwie do powy¿szego rozwi¹zania, reprezentacja osiemnastu Koœcio³ów cz³onkowskich w Kanadyjskiej Radzie Koœcio³ów odzwierciedla wielkoœæ danego Koœcio³a; wielkie Koœcio³y maj¹ po trzech przedstawicieli, œredniej
wielkoœci – po dwóch, ma³e – po jednym. Równie¿ w Brazylii liczba cz³onków
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Koœcio³a decyduje o ich reprezentacji w strukturach decyzyjnych rady Koœcio³ów.
Ponadto w radzie brazylijskiej funkcja przewodnicz¹cego jest sprawowana rotacyjnie przez zwierzchników ró¿nych Koœcio³ów.
Model reprezentacji, opieraj¹cy siê na „rodzinach Koœcio³ów” zamiast na liczbie cz³onków Koœcio³a, jest stosowany w innych krajach i regionach z uczestnictwem katolickim. Rada Koœcio³ów Chrzeœcijañskich we Francji (CECEF), mo¿e
jedna z niewielu utworzonych z inicjatywy Koœcio³a Rzymskokatolickiego, ma
trzech wspó³przewodnicz¹cych i trzech wspó³sekretarzy ( po jednym dla Konferencji Biskupów Katolickich, Federacji Koœcio³ów Protestanckich i Zgromadzenia Biskupów Prawos³awnych). Szesnaœcie Koœcio³ów cz³onkowskich reprezentuj¹: dwaj przedstawiciele ormiañsko-apostolscy, piêciu katolików, trzech prawos³awnych i piêciu protestantów oraz jeden obserwator anglikañski.
Szwedzka Rada Chrzeœcijañska, zrekonstruowana w 1993 roku, zrzesza cztery
rodziny Koœcio³ów, chocia¿ Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Szwecji reprezentuje ponad 80 % chrzeœcijañskiej ludnoœci kraju. Rodziny te obejmuj¹: luteranów,
prawos³awnych, katolików i Koœcio³y wolne.
Równie¿ Rada Koœcio³ów Bliskiego Wschodu przejê³a model rodziny. Nale¿¹
do niej cztery rodziny Koœcio³ów: katolicy, prawos³awni, protestanci i chrzeœcijanie orientalni. Model rodziny gwarantuje tutaj, ¿e ka¿da z wielkich tradycji koœcielnych ma poczucie, ¿e jest powa¿nie traktowana, ¿e czynniki historyczne i
teologiczne, które miêdzy niektórymi Koœcio³ami stworzy³y wiêksz¹ „bliskoœæ”
ni¿ miêdzy innymi, zyskuj¹ uznanie w strukturach rady, i ¿e ¿aden Koœció³ lub
grupa Koœcio³ów nie jest w stanie mieæ decyduj¹cy wp³yw na kierowanie rad¹ i
na procesy podejmowania decyzji.
Model rodziny ma jednak tak¿e swoje wady. Koœcio³y w obrêbie rodziny
mog¹ reprezentowaæ odmienne stanowiska w ró¿nych sprawach. Koncentracja
na relacjach rodzinnych mo¿e odbywaæ siê kosztem szerszych relacji ekumenicznych i prowadziæ do introwersji i samoizolacji. Niekiedy „rodzina” mo¿e
byæ tworem sztucznym, który gromadzi Koœcio³y w rodzinach, w których nie
czuj¹ siê one dobrze. Co wiêcej, niektóre Koœcio³y mog¹ nie pasowaæ dobrze
do danej rodziny, mo¿e byæ te¿ tak, ¿e wœród cz³onków jakiegoœ Koœcio³a bêd¹
wystêpowaæ ró¿nice pogl¹dów na temat rodziny, do której przynale¿¹. Jakiœ
Koœció³ mo¿e uwa¿aæ, ¿e przynale¿y do konkretnej rodziny Koœcio³ów, lecz nie
zostanie uznany za cz³onka przez inne Koœcio³y tej rodziny. System oparty na
rodzinie mo¿e niekiedy prowadziæ nawet do tego, ¿e jakiemuœ Koœcio³owi odmówi siê cz³onkostwa w radzie. Na przyk³ad jeden z czynników, który sprawia,
¿e Asyryjski Koœció³ Wschodu nie uzyska³ cz³onkostwa w Radzie Koœcio³ów
Bliskiego Wschodu, polega na tym, ¿e nie ma zgody w kwestii przynale¿noœci
tego Koœcio³a do którejœ z rodzin Koœcio³ów.
Mi³oœæ chrzeœcijañska i poczucie sprawiedliwoœci domagaj¹ siê, by wszystkie
Koœcio³y cz³onkowskie zadeklarowa³y gotowoœæ rezygnacji z czêœci autonomii w
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podejmowaniu decyzji i niezale¿noœci dzia³ania ze wzglêdu na wspólne pozycje i
programy. Co wiêcej, wszelka forma reprezentacji mo¿e funkcjonowaæ tylko
wówczas, gdy Koœcio³y maj¹ zaufanie, ¿e inni cz³onkowie nie próbuj¹ manipulowaæ strukturami rady dla w³asnych celów. Niektóre rady poczyni³y doœwiadczenie, ¿e modlitwy i konsultacje, które pomog³y im podj¹æ decyzjê w sprawie najlepszej formy reprezentacji, okaza³y siê cennym æwiczeniem edukacyjnym, przyczyniaj¹cym siê do pog³êbienia istniej¹cego miêdzy nimi poczucia wspólnoty i
porozumienia.

5. Podejmowanie decyzji
Pocz¹tkowo wiêkszoœæ rad stosowa³a parlamentarne metody uzyskiwania
wiêkszoœci przez g³osowanie podczas podejmowania decyzji. Jednak w ostatnim czasie wiêkszoœæ rad przesz³a do metod, które pos³uguj¹ siê wspólnym
poznaniem i konsensem jako bardziej odpowiednimi œrodkami dla wzmocnienia wspólnoty miêdzy swoimi cz³onkami. Konsens jest przy tym wed³ug ogólnego rozumienia osi¹gniêty wówczas, gdy mo¿na podj¹æ decyzjê, która jest
mo¿liwa do zaakceptowania przez wszystkich cz³onków. W niektórych przypadkach taka decyzja mo¿e zapaœæ jednomyœlnie. Jednak czêœciej konsens dotyczy decyzji, któr¹ cz³onkowie mog¹ zaakceptowaæ bez sprzeciwu. Jeœli rady
nie mog¹ osi¹gn¹æ konsensu, wówczas trzeba siêgaæ po inne œrodki: ró¿nice
zdañ mo¿na zapisaæ w protokole, decyzjê mo¿na prze³o¿yæ na inny termin,
mo¿na te¿, zamiast podejmowaæ decyzjê, skierowaæ dan¹ sprawê do dalszych
badañ. Wszyscy cz³onkowie musz¹ uzgodniæ miêdzy sob¹, co siê rozumie
przez konsens, jak mo¿na go osi¹gn¹æ i tych przekonañ siê trzymaæ. Dlatego
jest rzecz¹ wa¿n¹ sporz¹dzanie pisemnych protoko³ów i szukania w nich
oparcia.
Przyjêcie procedury konsensu jako najwa¿niejszej metody dochodzenia do decyzji nie oznacza, ¿e siê zupe³nie zrezygnowa³o z parlamentarnej procedury g³osowania. Niektórych spraw (wyp³acanie œrodków, nominowanie oficjalnych
przedstawicieli) nie da siê uregulowaæ przez konsens.
Niektóre rady sk³aniaj¹ siê ku bardziej sofistycznemu rozumieniu konsensu,
daj¹cemu siê wyraziæ pojêciem „konsensu zró¿nicowanego”. Opieraj¹c siê na doœwiadczeniu dialogów dwustronnych konsens zró¿nicowany wyra¿a zgodnoœæ w
podstawowych prawdach, natomiast w dalszym ci¹gu mog¹ istnieæ ró¿nice w zakresie terminologii, formu³ teologicznych i k³adzenia akcentu. W przypadku zró¿nicowanego konsensu ka¿dy Koœció³ formu³uje osi¹gniête porozumienie zgodnie
z w³asnymi kategoriami myœlowymi i w³asnym rozumieniem jego teologicznego
znaczenia.
Osi¹ganie decyzji w procedurze konsensu czêsto nie daje radzie mo¿liwoœci
z³o¿enia deklaracji profetycznej w aktualnych sprawach. Niektóre rady przeka-
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zuj¹ je poszczególnym Koœcio³om cz³onkowskim, które potem mog¹ wykazaæ siê
aktywnoœci¹ we w³asnym imieniu. Inne rady opracowuj¹ zasady traktowania partykularnych kwestii, w których Koœcio³y zajmuj¹ zgodne stanowisko. Mog¹ siê
one potem wypowiadaæ opieraj¹c siê na tych zasadach. Stanowiska o silnym charakterze profetycznym i du¿ym potencjale roz³amowym mo¿na formu³owaæ tylko
w duchu g³êbokiej modlitwy. Postawa modlitwy i d¹¿enia do poznania zajmowana przez Koœcio³y w procesie podejmowania decyzji mo¿e spowodowaæ albo
dojœcie do konsensu, albo do sytuacji, w której jakiœ Koœció³, który nie jest w stanie poprzeæ konkretnej uchwa³y, bêdzie w stanie odnieœæ siê z respektem do decyzjê podjêtej przez innych.

6. Deklaracje w sprawach publicznych
Byæ mo¿e czynnikiem, który najbardziej zniechêca Koœcio³y przed podjêciem
decyzji w sprawie cz³onkostwa w radzie Koœcio³ów, s¹ problemy zwi¹zane ze
sk³adaniem publicznych deklaracji. Koœcio³y boj¹ siê, ¿e ich nazwa zostanie wykorzystana wbrew ich woli dla popierania spraw, z którymi siê nie zgadzaj¹ lub
dla sprzeciwiania siê zjawiskom, w których – w ich przekonaniu – Koœcio³y powinny zachowaæ ostro¿ne milczenie. Byæ mo¿e zdarza³y siê przypadki, gdy Koœcio³y by³y zaskakiwane uchwa³ami wiêkszoœci Koœcio³ów cz³onkowskich albo
wypowiedziami komitetów lub sekretarzy generalnych, których opublikowanie
nastêpowa³o bez uprzedniej konsultacji lub pe³nej aprobaty wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich.
Niektóre trudnoœci zwi¹zane z publicznymi deklaracjami wynikaj¹ z ró¿nic
eklezjologicznych. S¹ Koœcio³y, które na p³aszczyŸnie lokalnej lub krajowej
mog¹ zajmowaæ stanowisko wobec wa¿nych kwestii bez uprzedniej konsultacji z
innymi organami. Natomiast stanowiska katolickie musz¹ byæ w zgodzie z urzêdem nauczaj¹cym Koœcio³a powszechnego i odzwierciedlaæ stanowisko Krajowej
Konferencji Biskupów. Z kolei dla prawos³awnych deklaracje musz¹ byæ zgodne
z teologi¹ prawos³awn¹.
W niektórych przypadkach, np. w kwestiach dotycz¹cych aborcji lub homoseksualizmu, problem ma charakter teologiczny; niektóre Koœcio³y nie chc¹ stwarzaæ wra¿enia, ¿e reprezentuj¹ pogl¹dy, które s¹ sprzeczne z rozumieniem wiary
przez szeroko pojêt¹ wspólnotê chrzeœcijañsk¹. W innych przypadkach Koœcio³y
s¹ mo¿e zatroskane politycznymi nastêpstwami publicznych deklaracji, zw³aszcza
gdy krytykuj¹ one politykê rz¹du. W wielu kontrowersyjnych zagadnieniach, takich jak kara œmierci, popieranie lub potêpianie wojen czy technologia reprodukcji pogl¹dy w ramach poszczególnych Koœcio³ów mog¹ byæ bardzo rozbie¿ne i
prowadziæ do ró¿nej interpretacji nauczania chrzeœcijañskiego przez grupy wewn¹trzkoœcielne. Publiczna deklaracja, aprobowana przez wielu cz³onków Koœcio³a, mo¿e byæ zdecydowanie kontestowana przez innych.
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Nie ma prostych odpowiedzi na kwestiê publicznych deklaracji. Dysputy nad
ni¹ sk³ania³y niekiedy Koœcio³y do wystêpowania z rady, gdy nie uda³o siê znaleŸæ rozwi¹zania mo¿liwego do akceptacji przez wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie. Wiêkszoœæ Koœcio³ów jest zgodna co do tego, ¿e s¹ okresy czasu, w których
sumienie chrzeœcijañskie ³¹czy Koœcio³y w konkretnej sprawie, i ¿e dlatego
wspólne przekonanie musi byæ wyra¿ane jasno na forum publicznym. Niekiedy
kolektywne sumienie jakiegoœ Koœcio³a stawia go te¿ de facto wobec wyzwania
wypowiedzenia siê w sposób profetyczny na temat kontrowersyjnych kwestii i
sprzeciwienia siê przez to opinii publicznej. Intensywne i prowadzone na bie¿¹co
konsultacje mog¹ zredukowaæ do minimum niebezpieczeñstwo konfliktów, braku
porozumienia i negatywnych odczuæ.
Rady Koœcio³ów, mimo nacisków, jakim podlegaj¹, musz¹ sprzeciwiæ siê
kulturze szybkiego reagowania. Z jednej strony w dzisiejszym œwiecie ogromnego poœpiechu, z jego mo¿liwoœciami „natychmiastowej komunikacji” i wymagaj¹cymi œrodkami masowego przekazu, obstawanie Koœcio³ów cz³onkowskich przy obszernych konsultacjach i pe³nym konsensie mo¿e oznaczaæ, ¿e
g³os Koœcio³ów w wa¿nych kwestiach etycznych przestaje byæ s³yszany. Z
drugiej strony cz³onkowie rad stwierdzili, ¿e wprawdzie mo¿e byæ rzecz¹ frustruj¹c¹, gdy rada Koœcio³ów poœwiêca sporo czasu konsultacjom, lecz taki
sposób postêpowania umo¿liwia te¿ powstawanie deklaracji, które s¹ bardziej
komunikatywne i lepiej przemyœlane. Jeœli istnieje otwarta i nieprzerwana komunikacja miêdzy reprezentantami rady i zwierzchnictwem Koœcio³ów cz³onkowskich, wówczas wspó³pracownicy rady lepiej zdaj¹ sobie sprawê z tego,
jakie problemy mog¹ byæ przypuszczalnie przedmiotem kontrowersji lub
przyczyn¹ roz³amu.
Wiêkszoœæ rad publikuje deklaracje tylko wówczas, gdy osi¹gnê³a zgodnoœæ
pogl¹dów. Gdy to siê nie udaje, to nie mo¿na sk³adaæ deklaracji w imieniu rady,
gdy¿ rada nie wypowiada siê dla siebie, lecz w imieniu ka¿dego Koœcio³a cz³onkowskiego. W takich sytuacjach trzeba zawsze wyjaœniæ, czy przedstawiciele
rady przemawiaj¹ jako jej cz³onkowie czy jako oficjalni reprezentanci lub przywódcy swoich Koœcio³ów. Ci, którzy popieraj¹ deklaracjê, mog¹ j¹ podpisaæ w
imieniu swojego Koœcio³a, podczas gdy mniejszoœæ mo¿e przedstawiæ swoje zastrze¿enia i powody nie podpisania.
Wa¿ne jest tak¿e respektowanie niechêci cz³onków wobec upubliczniania konfliktów, chyba ¿e sytuacjê tak¹ wymuszaj¹ czynniki zewnêtrzne, takie jak zainteresowanie mediów. Tote¿ mo¿e zachodziæ potrzeba dojœcia w radach do porozumienia co do sposobu postêpowania z mediami. Kiedy na przyk³ad jakiœ czo³owy
reprezentant otrzymuje telefon, który mo¿e daæ powód do konfliktów, wówczas
wczeœniejsze ustalenia w sprawie koniecznoœci konsultacji przed z³o¿eniem publicznego oœwiadczenia mog¹ przyczyniæ siê do stworzenia klimatu zaufania
wœród cz³onków.
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7. Finanse
Cz³onkowie rad Koœcio³ów winni dzieliæ siê sprawiedliwie kosztami dzia³alnoœci. Poniewa¿ Koœcio³y same zmagaj¹ siê z problemami ekonomicznymi, przeto
problemy te staj¹ siê zauwa¿alne tak¿e w bud¿etach rad Koœcio³ów.
Gdy rady Koœcio³ów s¹ mocno uzale¿nione od œrodków zewnêtrznych, wówczas
zachodzi niebezpieczeñstwo bezkrytycznego realizowania oczekiwañ organizacji
sponsoruj¹cych. Organizacje te mog¹ próbowaæ ustalaæ program rady, który nie bêdzie uwzglêdnia³ potrzeb i celów Koœcio³ów cz³onkowskich w danym kraju.
Gdy Koœció³ Rzymskokatolicki rozwa¿a swoje ewentualne cz³onkostwo w
Krajowej Radzie Koœcio³ów lub w Regionalnej Organizacji Ekumenicznej,
wówczas nieuchronnie pojawiaj¹ siê problemy i obawy dotycz¹ce kosztów (tak
dzieje siê zreszt¹ w przypadku ka¿dego potencjalnego cz³onka). Gdy Koœció³
Rzymskokatolicki na podstawie swojej wielkoœci, liczebnoœci cz³onków i finansów zajmuje dominuj¹c¹ pozycjê, wówczas wy³ania siê pytanie, jak mo¿na
dojœæ do sprawiedliwego podzia³u finansowych zobowi¹zañ. Jest to problem,
który mo¿na rozwi¹zaæ, tote¿ nie mo¿na go traktowaæ jako wygodnego pretekstu do odsuniêcia na bok kwestii cz³onkostwa; raczej trzeba dyskutowaæ o tym
w sposób otwarty i szczery.

8. Formacja ekumeniczna
Chocia¿ Koœcio³y ze swoim opisem „istoty jednoœci, której szukamy” ju¿ wiele osi¹gnê³y, nie wszystkie w takim samym stopniu dziel¹ wizjê, która le¿y u podstaw tego opisu. Ale mimo tych ambiwalencji dominuje we wszystkich Koœcio³ach pilna potrzeba wzmocnienia ekumenicznej edukacji wœród przywódców koœcielnych, nauczycieli religii, duchownych i œwieckich. Mówi siê wiele o
koniecznoœci ekumenicznej edukacji. Kwestia, jak przejœæ od stwierdzenia potrzeby do skutecznego dzia³ania, stanowi pilne wyzwanie – wyzwanie, któremu rady
Koœcio³ów musz¹ stawiæ czo³a w swoich wysi³kach, a które polega na pogodzeniu ze sob¹ wymogów inkluzywnoœci, znajomoœci rzeczy i pamiêci historycznej,
wymogów, które znajduj¹ siê niekiedy w konflikcie.
Edukacja ekumeniczna jest szczególnie wa¿na dla tych, którzy zostaj¹ powo³ani na oficjalnych reprezentantów organizacji ekumenicznych, takich jak rady Koœcio³ów. Stolica Apostolska za¿¹da³a jednoznacznie, by katoliccy reprezentanci
posiadali odpowiedni¹ formacjê ekumeniczn¹ i doœwiadczenie, umo¿liwiaj¹ce
im adekwatne przedstawianie katolickiego stanowiska, i by wykazywali siê znajomoœci¹ historii i metodologii ruchu ekumenicznego.
Wszystkie Koœcio³y stoj¹ przed wyzwaniem znalezienia w swoim systemie
edukacji dróg sprzyjaj¹cych ekumenicznej formacji przywódców koœcielnych,
duchownych, wspó³pracowników pastoralnych i œwieckich. Papieska Rada ds.
Jednoœci Chrzeœcijan zajê³a siê tym problemem w dokumencie zatytu³owanym
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Ekumeniczny wymiar formacji pastoralnej tych, którzy dzia³aj¹ w duszpasterstwie. Seminaria s¹ najbardziej oczywistym miejscem, w którym taka edukacja
musi siê odbywaæ. Wspieraniu ekumenicznej formacji mog¹ te¿ s³u¿yæ ekumeniczne konsorcja seminariów i fakultetów teologicznych.
Programy ekumenicznej formacji oferuj¹ ró¿ne instytuty. Nale¿¹ do nich Instytut Ekumeniczny Bossey (Szwajcaria), Irish School of Ecumenics (Dublin), Tantur Institute (Jerozolima), Uniwersytet Œw. Tomasza (Rzym i Bari) oraz Centro
Pro Unione (Rzym). Tak¿e niektóre rady Koœcio³ów maj¹ w programie formalne
oferty studiów ekumenicznych. Na przyk³ad Chrzeœcijañska Konferencja Azji organizuje od przesz³o 25 lat ekumeniczne kursy formacyjne.
Jak dot¹d brakuje jednak odpowiednich struktur, które by monitorowa³y i rozlicza³y Koœcio³y w zakresie wype³niania mandatu ekumenicznego w w³asnym
¿yciu. Z tego powodu formu³ujemy nastêpuj¹ce pytania:
 Co powoduje, ¿e oficjalni reprezentanci w strukturach ekumenicznych
wstrzymuj¹ siê przed regularnym informowaniem swoich Koœcio³ów o prowadzonej dzia³alnoœci?
 Jakie mo¿na by stworzyæ mechanizmy dla udzielenia wsparcia ekumenicznym zespo³om w realizacji programów edukacji ekumenicznej? Na przyk³ad, czy
proponowane kursy na temat historii, teorii i praktyki ekumenizmu na etapie planowania i realizacji mog³yby liczyæ na poparcie i wspó³pracê ze strony partnerów
ekumenicznych?
 Czy przywódcy koœcielni podczas swoich wewn¹trzkoœcielnych spotkañ
poœwiêcaj¹ czas na rozwa¿enie ekumenicznych implikacji swojej dzia³alnoœci? Czy
zastanawiaj¹ siê nad znaczeniem tekstów ekumenicznych dla swoich Koœcio³ów?
 Gdy Koœcio³y rozpatruj¹ na nowo swoje dawne pozycje w procesie rozwoju myœli teologicznej, to czy podejmuj¹ wówczas starania zmierzaj¹ce do podzielenia siê swoimi przemyœleniami i konkluzjami z innymi Koœcio³ami?
 W jaki sposób Koœcio³y mog¹ okazywaæ wiêcej uznania, zachêty i poparcia
tym, którzy wystêpuj¹ z nowymi inicjatywami ekumenicznymi?

9. Alternatywy wobec pe³nego cz³onkostwa
Ostatecznym celem, do którego zmierzaj¹ Koœcio³y w ruchu ekumenicznym,
jest pe³na, widzialna jednoœæ chrzeœcijan. Rady Koœcio³ów stanowi¹ uprzywilejowany instrument, za którego pomoc¹ Koœcio³y mog¹ siê zbli¿aæ do tego celu.
Wszystkie Koœcio³y s¹ zatem wezwane do wszczêcia w duchu modlitwy procesu
refleksji, przez który Duch Œwiêty – jako krok na drodze do pe³nej, widzialnej
jednoœci – mo¿e wprowadziæ je do cz³onkostwa w radzie Koœcio³ów.
Z wielorakich powodów cz³onkostwo mo¿e siê jawiæ jako niemo¿liwe lub niepo¿¹dane w jakimœ momencie i konkretnym kontekœcie. Jeœli tak jest, to mo¿na
rozwa¿yæ kilka alternatyw. S¹ to:
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Nieustanna strukturalna wspó³praca. Na przyk³ad Chrzeœcijañska Konferencja
Azji i Federacja Azjatyckich Konferencji Episkopatów zawar³y zasadnicze porozumienie w sprawie wzajemnego zapraszania siê na przedsiêwziêcia podejmowane przez jedn¹ ze stron. Obie organizacje posiadaj¹ wspólny ekumeniczny komitet planowania i odbywaj¹ wspólne posiedzenia sztabów poœwiêcone wspólnemu
planowaniu i realizowaniu projektów. W Stanach Zjednoczonych Komitet ds.
Ekumenicznych i Miêdzyreligijnych Katolickiej Konferencji Biskupów jest
cz³onkiem Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a Krajowej Rady Koœcio³ów Chrystusa
w USA, chocia¿ Konferencja Biskupów nie jest cz³onkiem tej rady. W Europie
Konferencja Koœcio³ów Europejskich i Rada Konferencji Episkopatów Europy
(CCEE) dysponuj¹ ju¿ od dawna silnymi strukturami, w ramach których wspó³pracuj¹ w realizacji ró¿nych projektów, czego najœwie¿szym dowodem by³o
wsparcie udzielone Karcie Ekumenicznej.
Okazyjna wspó³praca przy specyficznych projektach. Mo¿emy tu wymieniæ
przyk³ad z Szwecji, gdzie Szwedzka Rada Koœcio³ów podjê³a wspó³pracê z Koœcio³em Rzymskokatolickim w celu przygotowania wizyty papie¿a w Szwecji w
1989 roku, tj. w momencie, w którym Koœció³ katolicki nie by³ jeszcze cz³onkiem
krajowej rady. Przyjazne relacje i wspó³praca, jakie zrodzi³y siê w ramach tych
przygotowañ sprawi³y, ¿e Koœció³ Rzymskokatolicki sta³ siê cz³onkiem za³o¿ycielem zreorganizowanej Szwedzkiej Rady Chrzeœcijañskiej.
Status obserwatora. Przed kilku laty CCEE mianowa³o dwóch sta³ych obserwatorów przy Komisji „Koœcio³y w dialogu” Konferencji Koœcio³ów Europejskich. Koœció³ Anglikañski ma status obserwatora w Radzie Koœcio³ów Chrzeœcijañskich Francji, a Koœció³ Rzymskokatolicki ma taki sam status w Radzie Koœcio³ów Zimbabwe.
Wspólne uczestnictwo w zgromadzeniach ekumenicznych przekraczaj¹cych
granice w³asnego kraju. Podczas II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego
w Grazu (Austria) w 1997 roku reprezentanci Koœcio³ów prawos³awnych, greckokatolickich i ewangelickich z Rumunii poczynili po raz pierwszy doœwiadczenie
wspó³pracy ekumenicznej.

10. Dialogi i relacje dwustronne
Niektóre rady poczyni³y doœwiadczenie, ¿e ich cz³onkowie zredukowali
swoj¹ fizyczn¹ obecnoœæ i wsparcie finansowe, gdy¿ przywi¹zuj¹ wiêksz¹ wagê
do dialogów dwustronnych, opracowywania miêdzykoœcielnych porozumieñ
lub fuzji. Wszystkie te projekty s¹ wa¿ne i s³u¿¹ wzmocnieniu jednego ruchu
ekumenicznego. Nale¿y je traktowaæ komplementarnie a nie jako projekty konkuruj¹ce ze sob¹.
Liczne katolickie miêdzynarodowe fora dwustronne œwiadomie koncentruj¹
uwagê na specyficznych kwestiach doktrynalnych, które tak¿e dzisiaj jeszcze
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dziel¹ Koœcio³y. Niektóre dialogi dwustronne na p³aszczyŸnie krajowej wnios³y
znacz¹cy, teologiczny i biblistyczny wk³ad do tych dialogów miêdzynarodowych.
Ponadto dialogi dwustronne da³y katolikom mo¿liwoœæ prowadzenia formalnych
rozmów z ewangelikalnymi.
Niektóre Koœcio³y dziêki specyficznym porozumieniom dwustronnym i wielostronnym robi¹ postêpy na drodze do szerszej wspólnoty. Poza tym niektóre z
nich zacieœniaj¹ relacje ze swoimi wspólnotami œwiatowymi. Takie dzia³ania prowadz¹ nieodzownie do tego, ¿e zaanga¿owane Koœcio³y zaczynaj¹ prowadziæ intensywne rozmowy na temat szerokiego spektrum zagadnieñ teologicznych, koœcielnych i innych. Jeœli uzyskane t¹ drog¹ przekonania zostaj¹ zintegrowane z
prac¹ rad Koœcio³ów, to mog¹ staæ siê skutecznym œrodkiem dla pog³êbienia teologicznej dyskusji i odnowy posuwaj¹cym naprzód sprawê chrzeœcijañskiej jednoœci. Wielostronna perspektywa, jak¹ ze swej natury posiada rada, mo¿e tak¿e
przyczyniæ siê do pog³êbienia i wzbogacenia tych przekonañ o nowe elementy.
Poniewa¿ to, co dzieje siê miêdzy dwoma Koœcio³ami, dotyczy te¿ zawsze
wszystkich Koœcio³ów w ruchu ekumenicznym, przeto Koœcio³y, które s¹ zaanga¿owane w dialogi dwustronne, winny staraæ siê o to, by w ich dialogach uczestniczyli obserwatorzy z innych Koœcio³ów. Winny te¿ zachêciæ wszystkich uczestników do szczegó³owego informowania szerszej wspólnoty ekumenicznej o prowadzonych rozmowach.

VI. Kwestie otwarte
Poza kwestiami rozwa¿anymi w innym miejscu niniejszego dokumentu,
mo¿liwoœæ cz³onkostwa Koœcio³a Rzymskokatolickiego w istniej¹cej radzie
ekumenicznej stawia Koœcio³y cz³onkowskie jak i potencjalnego nowego cz³onka przed trudnymi pytaniami. Koœcio³y, które ju¿ s¹ cz³onkami, nie tylko stoj¹
wobec wyzwania o charakterze organizacyjnym, polegaj¹cego na zrobieniu
miejsca dalszej delegacji przy ekumenicznym stole, lecz musz¹ te¿ ponadto postawiæ sobie inne pytania:
 Czy s¹ gotowe zbadaæ krytycznie to, co dotychczas mog³o uchodziæ za
protestanck¹ kulturê pracy rady, i zmieniæ tê kulturê, gdy Koœció³ katolicki stanie
siê cz³onkiem?
 Czy maj¹ wystarczaj¹c¹ wiedzê w zakresie dokumentów i nauczania katolickiego na temat ekumenizmu?
 Czy maj¹ pozytywne nastawienie do wieloœci przekonañ teologicznych,
które dojd¹ do g³osu przy poszerzonym stole, i do sposobu, w jaki wi¹¿¹ce siê z
tym ró¿nice wp³yn¹ na ich dyskusje ekumeniczne?
Równie¿ katolickie konferencje biskupów doœwiadcz¹, ¿e niektóre ich za³o¿enia stan¹ pod znakiem zapytania:
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 Czy ich cz³onkowie maj¹ wyrobion¹ wra¿liwoœæ na bardzo ró¿ne doœwiadczenia, jakie z histori¹ ruchu ekumenicznego poczyni³y Koœcio³y prawos³awne i
Koœcio³y wyros³e z Reformacji?
 Czy s¹ w stanie obchodziæ siê pozytywnie z protestanckim podejœciem do
ekumenizmu, które ma niekiedy bardzo praktyczny wymiar, nastawiony na
wspó³pracê a mniej zainteresowania zdaje siê okazywaæ roztrz¹saniu ró¿nic doktrynalnych wystêpuj¹cych miêdzy Koœcio³ami?
A dla ka¿dego zaanga¿owanego Koœcio³a pojawiaj¹ siê nawet jeszcze bardziej
fundamentalne pytania:
 Czy wasza postawa wobec perspektywy bardziej ekskluzywnej rady – „co my
z niej mamy?” – wynika z przemyœleñ egocentrycznych lub z nakazu Ewangelii?
 Czy Koœció³ jest gotowy uznaæ za wzbogacenie dary, jakie ka¿dy Koœció³
przynosi do ekumenicznego sto³u?
 Jak przez nasze cz³onkostwo w radzie Koœcio³ów mo¿emy poprzeæ misjê
Koœcio³a Jezusa Chrystusa?

VII. Uwagi koñcowe
Z jednej strony rada Koœcio³ów jest struktur¹ wyposa¿on¹ we wszystkie elementy, jakie dla ka¿dej struktury s¹ niezbêdne, a wiêc: cz³onkostwo, statut, procedury podejmowania decyzji, cele, programy, bud¿et i – prawdopodobnie – stali
wspó³pracownicy. Struktura jest wa¿na. Jak ju¿ wspomniano, dobrze funkcjonuj¹ca rada Koœcio³ów mo¿e przyczyniæ siê powa¿nie do postêpów w d¹¿eniu do
chrzeœcijañskiej jednoœci. Natomiast gdy taka rada Ÿle funkcjonuje, wówczas
mo¿e ona opóŸniæ lub nawet powstrzymaæ te d¹¿enia.
Z drugiej jednak strony na g³êbszej, wa¿niejszej p³aszczyŸnie rada tworzy relacje miêdzy stale jeszcze podzielonymi Koœcio³ami. Pod Bo¿ym przewodnictwem s¹ one g³ównymi aktorami w ruchu ekumenicznym. Rada nie jest w pierwszym rzêdzie organizacj¹, sztabem lub programem. Rada to jej Koœcio³y cz³onkowskie, które podjê³y wspólne zobowi¹zanie wobec Boga i samych siebie i które
próbuj¹ sprostaæ wymogom swego wspólnego powo³ania.
Takie wiêzi miêdzy Koœcio³ami wyra¿aj¹ siê w ró¿ny sposób, równie¿ w relacjach miêdzy ludŸmi, którymi kieruj¹ i których reprezentuj¹. Tote¿ w tym tekœcie
powtarzaliœmy wielokrotnie, jak wa¿ne jest popieranie wzajemnego zrozumienia,
szacunku, cierpliwoœci i zaufania. I dlatego po³o¿yliœmy te¿ g³ówny akcent na
mechanizmach decyzyjnych, które wzmacniaj¹ takie relacje i daj¹ przedsmak pojednania, którego pragn¹ Koœcio³y. Budowa relacji ma dla ka¿dej rady Koœcio³ów
priorytet przed decyzjami dotycz¹cymi zasad dzia³ania, opracowywaniem programów i sprawami administracyjnymi. Przynajmniej tak powinno byæ. Struktury
ekumeniczne, podobnie jak wiele innych, ulegaj¹ niekiedy pokusie uprawiania
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pewnego rodzaju introwersji. Na przyk³ad gdy nie jest zadowalaj¹ca sytuacja finansowa lub gdy budzi kontrowersje kierunek merytoryczny, wówczas mo¿liwe
jest prawdopodobieñstwo, ¿e koncentracja na problemach organizacyjnych odwróci uwagê od samego ruchu ekumenicznego, dla którego wzmocnienia struktury te w³aœciwie zosta³y stworzone.
Ponadto nawet najlepsza rada traci trochê si³y ¿ywotnej w sytuacji, gdy odchodzi generacja, która wykona³a pracê pioniersk¹ i zostaje zast¹piona przez
zwierzchników i reprezentantów koœcielnych, którzy przejmuj¹ zobowi¹zania, o
które inni walczyli. Podobnie jak przyrzeczenie chrzcielne lub œlubne, tak¿e ekumeniczne przyrzeczenie, jakie Koœcio³y sk³adaj¹ sobie wzajemnie i wobec Boga,
ulega wzmocnieniu, gdy jest stale odnawiane w Duchu Œwiêtym.
Zwiêkszone katolickie uczestnictwo w Krajowych Radach Koœcio³ów i w Regionalnych Organizacjach Ekumenicznych mo¿e dodawaæ bodŸca takiej odnowie
zobowi¹zania, i to zarówno Koœcio³om, które s¹ ju¿ cz³onkami, jak i Koœcio³om,
które zastanawiaj¹ siê nad podjêciem takiego kroku. Uczestnictwo to przypomina
Koœcio³om raz jeszcze, ¿e Ewangelia pojednania domaga siê widzialnej, pojednanej ze sob¹ wspólnoty wiary, i ¿e Koœcio³om nie wolno zadowalaæ siê istniej¹cym
status quo. Przede wszystkim jednak pojawia siê znak nadziei, przypomnienie, ¿e
Bóg w Chrystusie i w Duchu Œwiêtym nie wyrzek³ siê swojego podzielonego
ludu i nieustannie wskazuje mu na jego szlaku pielgrzymim drogê do jednoœci.

VIII. Zalecenia
Przedk³adany dokument sugeruje wiele po¿ytecznych inicjatyw, które mog¹
podj¹æ Koœcio³y, Konferencje Biskupów, Krajowe Rady Koœcio³ów i Regionalne Organizacje Ekumeniczne. Dwa dalsze zalecenia kierujemy pod adresem
Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Stolicy Apostolskiej, aby zachêciæ je do wiêkszego zaanga¿owania w sprawê rzymskokatolickiego wspó³dzia³ania w strukturach ekumenicznych.
1. Dystrybucja dokumentu „Zainspirowani t¹ sam¹ wizj¹”. Argumenty zawarte w tym tekœcie zas³uguj¹ na staranne przeanalizowanie przez Koœcio³y w ka¿dym kraju i w ka¿dym regionie, a gdy zostan¹ uznane za przekonuj¹ce – na przyjêcie. Nale¿y upubliczniæ reakcje na ten dokument, gdy¿ ma on s³u¿yæ pobudzaniu a nie zamykaniu dyskusji.
Zaleca siê:
Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Œwiatowa Rada Koœcio³ów powinny
przes³aæ niniejszy dokument wszystkim Krajowym Radom Koœcio³ów, Regionalnym Organizacjom Ekumenicznym, Synodom Katolickich Koœcio³ów Wschodnich i Katolickim Konferencjom Episkopatów dla przestudiowania i zajêcia stanowiska. Trzeba do tego do³¹czyæ zalecenie i zachêtê, ¿eby w tych krajach i re-
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gionach, w których Koœció³ Rzymskokatolicki nie jest aktualnie cz³onkiem Krajowej Rady Koœcio³ów lub Regionalnej Organizacji Ekumenicznej, utworzony zosta³ wspólny komitet z³o¿ony z cz³onków Krajowej Rady Koœcio³ów, Regionalnej
Organizacji Ekumenicznej i Konferencji Biskupów, który by³by odpowiedzialny
za przek³ad i dystrybucjê tego dokumentu wœród wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich Krajowych Rad Koœcio³ów i wszystkich biskupów katolickich. Tam,
gdzie jest to mo¿liwe, nale¿y zainicjowaæ proces konsultacyjny, w którym reprezentanci Krajowej Rady Koœcio³ów i Konferencji Biskupów wspólnie zbadaj¹
mo¿liwoœæ katolickiego cz³onkostwa w istniej¹cej Krajowej Radzie Koœcio³ów
lub utworzenia nowej inkluzywnej struktury ekumenicznej.
2. Dalsza konsultacja: Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Œwiatowa Rada
Koœcio³ów zorganizowa³y trzy bardzo po¿yteczne konsultacje poœwiêcone zagadnieniom zwi¹zanym z Krajowymi Radami Koœcio³ów (w latach 1971, 1986 i 1993).
Przed³o¿ony raport daje kolejn¹ okazjê do zorganizowania takiego posiedzenia. Zachodzi potrzeba przeprowadzenia nowej miêdzynarodowej konsultacji, w której
uczestniczyliby przedstawiciele Krajowych Rad Koœcio³ów, Regionalnych Organizacji Ekumenicznych i Konferencji Episkopatów zw³aszcza z tych krajów, w których Koœció³ Rzymskokatolicki nie jest cz³onkiem Krajowej Rady Koœcio³ów.
Zaleca siê:
Nale¿y siê zwróciæ do Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan z proœb¹ o zorganizowanie wspólnie konsultacji reprezentantów
Krajowych Rad Koœcio³ów, Regionalnych Organizacji Ekumenicznych i Konferencji Episkopatów z krajów, w których Koœció³ Rzymskokatolicki nie jest cz³onkiem
Krajowej Rady Koœcio³ów. Konsultacja powinna rozwa¿yæ dokument „Zainspirowani t¹ sam¹ wizj¹” i zastanowiæ siê nad doœwiadczeniami, jakie inni zgromadzili
w zakresie katolickiego wspó³dzia³ania w Krajowych Radach Koœcio³ów.
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262

„ZAINSPIROWANI T¥ SAM¥ WIZJ¥”
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B. Krajowe Rady Koœcio³ów i Regionalne Organizacje Ekumeniczne
z katolickim cz³onkostwem
Regionalne Organizacje Ekumeniczne
Karaibska Konferencja Koœcio³ów
Rada Koœcio³ów Bliskiego Wschodu
Konferencja Koœcio³ów Rejonu Pacyfiku
Krajowe Rady Koœcio³ów/Rady Chrzeœcijañskie
Afryka: 14
Afryka po³udniowa (Rada Koœcio³ów Afryki Po³udniowej)
Botswana (Rada Chrzeœcijañska Botswany)
Gambia (Rada Chrzeœcijañska Gambii)
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Kongo (Rada Ekumeniczna Koœcio³ów Chrzeœcijañskich Konga)
Lesotho (Rada Chrzeœcijañska Lesotho)
Liberia (Rada Koœcio³ów Liberii)
Madagaskar (Rada Koœcio³ów Chrzeœcijañskich na Madagaskarze)
Namibia (Rada Koœcio³ów w Namibii)
Nigeria (Rada Chrzeœcijañska Nigerii)
Sierra Leone (Rada Koœcio³ów w Sierra Leone)
Sudan (Rada Koœcio³ów Sudanu)
Swaziland (Rada Koœcio³ów Swazilandu)
Uganda (Wspólna Rada Chrzeœcijañska Ugandy)
Zimbabwe (Rada Koœcio³ów Zimbabwe), Koœció³ Rzymskokatolicki – status obserwatora
Azja: 3
Australia (Krajowa Rada Koœcio³ów w Australii)
Malezja (Chrzeœcijañska Federacja Malezji)
Tajwan (Krajowa Rada Koœcio³ów Tajwanu)
Karaiby: 12
Antigua (Rada Chrzeœcijañska Antigua)
Aruba (Rada Koœcio³ów Aruby)
Bahama (Rada Chrzeœcijañska Bahamy)
Barbados (Rada Chrzeœcijañska Barbadosu)
Belize (Rada Chrzeœcijañska Belize)
Curacao (Rada Koœcio³ów Curacao)
Dominica (Rada Chrzeœcijañska Dominica)
Jamajka (Rada Koœcio³ów Jamajki)
Montserrat (Rada Chrzeœcijañska Montserrat)
St Kitts/Nevis (Rada Chrzeœcijañska St. Kitts)
St Vincent (Rada Chrzeœcijañska St. Vincent i Grenadines)
Trynidad i Tobago (Rada Chrzeœcijañska Trynidadu i Tobago)
Europa: 25
Anglia (Wspólnota Koœcio³ów w Anglii)
Austria (Rada Koœcio³ów w Austrii)
Belgia (Wspólnota Robocza Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w Belgii)
Chorwacja (Ekumeniczny Komitet Koordynacyjny Koœcio³ów w Chorwacji)
Czeska Republika (Rada Ekumeniczna Koœcio³ów w Republice Czeskiej), Koœció³ Rzymskokatolicki – cz³onek stowarzyszony
Dania (Krajowa Rada Koœcio³ów w Danii)
Estonia (Estoñska Rada Koœcio³ów)
Finlandia (Fiñska Rada Ekumeniczna)
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Francja (Rada Koœcio³ów Chrzeœcijañskich we Francji)
Holandia (Rada Koœcio³ów w Holandii)
Irlandia (Irlandzka Rada Koœcio³ów), Koœció³ Rzymskokatolicki – status obserwatora
Irlandia (Irlandzka Konferencja Miêdzykoœcielna)
Isle of Man (Wspólnota Koœcio³ów na wyspie Man)
Litwa (Krajowa Rada Koœcio³ów na Litwie)
Malta (Rada Ekumeniczna Malty)
Niemcy (Wspólnota Robocza Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w Niemczech)
Norwegia (Rada Chrzeœcijañska Norwegii)
S³owacka Republika (Rada Ekumeniczna Koœcio³ów w Republice S³owacji), Koœció³ Rzymskokatolicki – status obserwatora
S³owenia (Rada Koœcio³ów Chrzeœcijañskich S³owenii)
Szkocja (Wspólnota Robocza Koœcio³ów w Szkocji)
Szwajcaria (Wspólnota Robocza Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w Szwajcarii)
Szwecja (Rada Chrzeœcijañska Szwecji)
Walia (Cytun – Wspólnota Koœcio³ów Walii)
Wêgry (Ekumeniczna Rada Koœcio³ów Wêgier)
Wielka Brytania i Irlandia (Wspólnota Robocza Koœcio³ów w Wielkiej Brytanii i
Irlandii)
Ameryka Pó³nocna: 1
Kanada (Kanadyjska Rada Koœcio³ów)
Oceania: 10
Amerykañska Samoa (Krajowa Rada Koœcio³ów Samoa Amerykañskiej)
Cooka Wyspy (Rada Koœcio³ów Wysp Cooka)
Fid¿i (Rada Koœcio³ów Fid¿i)
Karibati (Krajowa Rada Koœcio³ów Karibati)
Marshalla Wyspy (Krajowa Rada Koœcio³ów Chrystusa na Wyspach Marshalla)
Papua Nowa Gwinea (Rada Koœcio³ów Papua Nowej Gwinei)
Samoa (Rada Koœcio³ów Samoa)
Solomona Wyspy (Stowarzyszenie Chrzeœcijañskie na Wyspach Solomona)
Tonga (Rada Krajowa Koœcio³ów Tonga)
Vanuatu (Rada Chrzeœcijañska Vanuatu)
Ameryka Po³udniowa: 5
Argentyna (Komisja Ekumeniczna Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w Argentynie)
Brazylia (Rada Krajowa Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w Brazylii)
Gujana (Rada Koœcio³ów Gujany)
Surinam (Rada Chrzeœcijañska Surinamu)
Urugwaj (Rada Koœcio³ów Chrzeœcijañskich Urugwaju)
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ANEKS F

WYKAZ SKRÓTÓW
AACC
ACC
ACT
ARCIC
BEM
CCA
CCANZ
CCC
CCEE
CCIA
CECEF
CELAM
CLAI
CTBI
CTE
CUV
CWME
DE
DOV
EEF
ETE
FABC
IARCCUM
ICMC
IRRD
JRS
KKE
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Ogólnoafrykañska Konferencja Koœcio³ów
Australijska Rada Koœcio³ów
Koœcio³y pomagaj¹ wspólnie
Miêdzynarodowa Komisja Anglikañsko – Rzymskokatolicka
Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne (dokument
Komisji Wiara i Ustrój ŒRK)
Chrzeœcijañska Konferencja Azji
Konferencja Koœcio³ów, Aotearoa – Nowa Zelandia
Karaibska Konferencja Koœcio³ów
Rada Konferencji Episkopatów Europy
Komisja Koœcio³ów do Spraw Miêdzynarodowych ŒRK
Rada Koœcio³ów Chrzeœcijañskich Francji
Latynoamerykañska Konferencja Episkopatu
Rada Koœcio³ów Ameryki £aciñskiej
Wspólnota Koœcio³ów Wielkiej Brytanii i Irlandii
Wspólnota Koœcio³ów Anglii
Ku wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji ŒRK (dokument)
Komisja ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji
Dekret o ekumenizmie (Unitatis redintegratio)
Dekada Przezwyciê¿ania Przemocy (program ŒRK)
Edukacja i Ekumeniczna Formacja (program ŒRK)
Ekumeniczna Edukacja Teologiczna (program ŒRK)
Federacja Azjatyckich Konferencji Episkopatów
Miêdzynarodowa Anglikañsko – Rzymskokatolicka Komisja
ds. Jednoœci i Misji
Miêdzynarodowa Katolicka Komisja ds. Migracji
Biuro ŒRK ds. Relacji i Dialogu Miêdzyreligijnego
Jezuicka S³u¿ba dla UchodŸców
Konferencja Koœcio³ów Europejskich

WYKAZ SKRÓTÓW

KRK
LG
num II)
MECC
NCC
NCCA
NGO
PCC
PCID
PCJP
PRJCh
REO
SECAM
SEDOS
SJCh
SODEPAX
ŒRK
ŒWCh
TMA
UISG
UNHCR
UR
USG
WE
WGR
YMCA
YWCA

Koœció³ Rzymskokatolicki
Lumen Gentium (Konstytucja dogmatyczna o Koœciele VaticaRada Koœcio³ów Bliskiego Wschodu
Krajowa Rada Koœcio³ów
Krajowa Rada Koœcio³ów w Australii
Organizacja pozarz¹dowa
Konferencja Koœcio³ów Rejonu Pacyfiku
Papieska Rada ds. Dialogu Miêdzyreligijnego
Papieska Rada do Spraw Sprawiedliwoœci i Pokoju
Papieska Rada do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan
Regionalna Organizacja Ekumeniczna
Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru
Centrum Dokumentacji i Studiów
Sekretariat do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan (poprzednik PRJCh)
Wspólny Komitet ŒRK i KRK do Spraw Spo³eczeñstwa,,
Rozwoju i Pokoju
Œwiatowa Rada Koœcio³ów
Œwiatowe Wspólnoty Chrzeœcijañskie
Tertio Millennio Adveniente (list apostolski Jana Paw³a II)
Unia ¯eñskich Instytutów Religijnych
Wysoki Komisarz ONZ do Spraw UchodŸców
Unitatis redintegratio (Dekret o ekumenizmie Vaticanum II)
Unia Mêskich Instytutów Religijnych
Wspó³praca ekumeniczna na p³aszczyŸnie regionalnej, krajowej
i diecezjalnej (dokument SJCh)
Wspólna Grupa Robocza
Chrzeœcijañskie Zwi¹zki M³odych Mê¿czyzn
Chrzeœcijañskie Zwi¹zki M³odych Kobiet

T³umaczenie na podstawie tekstu angielskiego i niemieckiego: Karol Karski
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Z zagranicy
W dniach 27 czerwca – 1 lipca odby³o siê w Strasburgu posiedzenie Miêdzynarodowej Komisji Luteranów i Mennonitów, która mia³a sprawdziæ, czy potêpienia zawarte
w luterañskich ksiêgach wyznaniowych z XVI wieku pod adresem anabaptystów zachowuj¹ swoj¹ wa¿noœæ wobec dzisiejszych mennonitów i innych wspólnot anabaptystycznych. Pamiêæ o przeœladowaniach i mordowaniu tak wielu anabaptystów przed setkami lat s¹ tak¿e i dziœ ¿ywe, i bolesne poœród mennonitów. Fakt, i¿ historycy Koœcio³a
zajmuj¹ siê t¹ kwesti¹ pokazuje, jak wa¿na jest praca, któr¹ rozpoczêliœmy – powiedzia³
ks. Sven Oppegaard, doradca ds. ekumenicznych sekretarza generalnego Œwiatowej Federacji Luterañskiej. Mimo i¿ komisja nie posiada mandatu do urzeczywistnienia
wspólnoty z ca³¹ pewnoœci¹ przybli¿y do siebie luteranów i mennonitów – doda³ ks.
Oppegaard. Luteranie i mennonici prowadz¹ dialog na p³aszczyŸnie lokalnej ju¿ od lat
80-tych minionego stulecia: Francja (1981-1984), Niemcy (1989-1992) oraz USA
(2001-2004). Komisje z tych krajów zajmowa³y siê równie¿ potêpieniami z ewangelicko-luterañskich ksi¹g symbolicznych, a ich rezultaty zostan¹ wykorzystane w dialogu
prowadzonym w skali miêdzynarodowej. Jednym z celów dialogu jest wspólne oœwiadczenie luterañsko-mennonickie odnoœnie przeœladowañ i anatem. Nastêpne posiedzenie
komisji odbêdzie siê w czerwcu 2006 roku.
 W najbli¿szym czasie Stolica Apostolska rozmawiaæ bêdzie z Patriarchatem
Moskiewskim na temat prymatu papieskiego oraz Koœcio³a greckokatolickiego –
ujawni³ kard. Walter Kasper. Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan podsumowa³ w Radiu Watykañskim sw¹ niedawn¹ wizytê w Moskwie. Zapowiedzia³, ¿e tamtejszy Patriarchat weŸmie udzia³ w pracach Katolicko-Prawos³awnej
Miêdzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego. Tymczasem s³u¿by
prasowe Koœcio³a rosyjskiego ujawni³y, ¿e kard. Kasper obieca³ prawos³awnym, i¿ na
terenie Rosji nie bêdzie greckokatolickich struktur koœcielnych.
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 Przedstawiciele czeskich Koœcio³ów, w tym katolicy, zaapelowali o kontynuowanie procesu rehabilitacji Jana Husa. W liœcie do Benedykta XVI czytamy, ¿e ta
jedna z najwiêkszych postaci w historii Czech powinna byæ traktowana nie jako wróg
Koœcio³a, ale jego wielki reformator. Inicjatywê popar³ równie¿ czeski prezydent
Václav Klaus, husyta. Przewodnicz¹cy Ekumenicznej Rady Koœcio³ów Republiki
Czeskiej podkreœli³, ¿e Mistrz Jan nie powinien dzieliæ wyznañ, ale ³¹czyæ je. W 1999
r. Jan Pawe³ II wyrazi³ wielki ¿al z powodu spalenia Husa i podkreœli³, ¿e reformator
“mo¿e staæ siê przedmiotem dialogu”.
 Bardziej i¿ kiedykolwiek przedtem Europa musi pokazaæ, ¿e jest zjednoczona w
swej ró¿norodnoœci religijnej, aby odrzuciæ i potêpiæ terroryzm, który uderza w jej terytorium. Mówi³ o tym 12 lipca José Manuel Barroso, przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej, do ponad 15 przywódców religijnych: chrzeœcijañskich, muzu³mañskich i ¿ydowskich z naszej czêœci œwiata. Spotkanie to odby³o siê w ramach, jak to okreœli³, „sta³ego
dialogu” miêdzy Komisj¹ a religiami i Koœcio³ami. Nawi¹zuj¹c do faktu, ¿e obecna rozmowa odbywa siê w 5 dni po krwawych zamachach w Londynie, przewodnicz¹cy podkreœli³ koniecznoœæ jednoœci Europy na rzecz pokoju i szukania sojuszników w walce z
terroryzmem oraz Europy zdecydowanej do wytêpienia przyczyn tego zjawiska. Dzia³ania na rzecz odrzucenia i potêpienia terroryzmu musz¹ iœæ w parze z wysi³kami ca³ego
œwiata ku przezwyciê¿aniu ubóstwa i stworzenia œwiata bardziej sprawiedliwego –
mówi³ dalej gospodarz spotkania. Dialog z ró¿nymi œrodowiskami spo³ecznymi naszego kontynentu jest niezbêdny i ma charakter sta³y. Wspólnoty religijne, na wzór Komisji
Europejskiej, mog¹ w du¿ym stopniu przyczyniaæ siê do tego procesu.
 Na Zgromadzeniu ogólnym Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a w Ameryce
stosunkiem 877 do 60 zaakceptowano „okresow¹ eucharystyczn¹ wspólnotê” – porozumienie komunijne ze Zjednoczonym Koœcio³em Metodystycznym. Tym samym
oba Koœcio³y wkroczy³y na drogê ku pe³nej jednoœci komunijnej – podobna uchwa³ê
metodyœci podjêli ju¿ w kwietniu zesz³ego roku. Jakkolwiek nie podjêto jeszcze decyzji o czasie sta³ego porozumienia – krok ten na pewno zbli¿a obie denominacje i jest
ukoronowaniem 30 lat ekumenicznego dialogu pomiêdzy nimi.
 Prawos³awni ukraiñscy chrzeœcijanie oraz niektóre tamtejsze organizacje publiczne zwrócili siê od papie¿a Benedykta XVI z proœb¹, by anulowa³ decyzjê kardyna³a Lubomira Huzara o przeniesieniu siedziby Arcybiskupa Wiêkszego Ukraiñskiego Koœcio³a Grecko-Katolickiego z Lwowa do Kijowa. W oœwiadczeniu protestuj¹cy
napisali, ¿e „wybór kardyna³a Ratzingera na papie¿a da³ im nadziejê na odnowienie
ich relacji, jednak teraz sytuacja ta jest zagro¿ona”. Autorzy listu domagali siê równie¿, aby papie¿ nakaza³ kardyna³owi zaprzestaæ jakiejkolwiek dzia³alnoœci „antyprawos³awnej”. Wed³ug nich dzia³ania Lubomira Huzara s¹ „kontynuacj¹ krucjat przeciwko niewiernym”. W dokumencie napisane jest tak¿e, ¿e wzajemne zatargi pomiê-
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dzy prawos³awnymi chrzeœcijanami a grekokatolikami przyczyni³y siê na Ukrainie do
zrujnowania wielu klasztorów i œwi¹tyñ a nawet zabójstw prawos³awnych kap³anów.
Protestuj¹cy uwa¿aj¹, ¿e wspó³praca na pocz¹tku lat 90 XX w. zosta³a przerwana
przez ukraiñskich grekokatolików, kiedy to przemoc¹ skonfiskowali setki prawos³awnych œwi¹tyñ i brutalnie odnosili siê do kap³anów i wierz¹cych.
 Kard. Lubomir Huzar, zwierzchnik Koœcio³a Greckokatolickiego na Ukrainie –
wbrew protestom rosyjskiego prawos³awia – przeniós³ sw¹ siedzibê ze Lwowa do Kijowa (21 sierpnia). Na uroczyst¹ liturgiê przybyli przedstawiciele dwóch niezale¿nych od
Moskwy Ukraiñskich Koœcio³ów Prawos³awnych: Patriarchatu Kijowskiego i Autokefalicznego oraz sekretarz nuncjatury w Kijowie. “Przyszliœmy tu dzisiaj, aby siê modliæ
i otworzyæ now¹ kartê dziejów naszego Koœcio³a” – powiedzia³ w kazaniu kard. Huzar
oraz wezwa³ katolików i prawos³awnych do pojednania: “Dopuœciliœmy do podzia³u
Koœcio³a Chrystusowego i teraz rodzi siê pytanie, czy i jak bêdziemy w stanie powróciæ
do pierwotnej jednoœci”. Podczas liturgii protestowa³o pó³ tysi¹ca cz³onków Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos³awnego podlegaj¹cego Patriarchatowi Moskiewskiemu.
 Ponad 10 tysiêcy osób wziê³o udzia³ w pogrzebie brata Rogera, za³o¿yciela
wspólnoty z Taizé, zamordowanego przez chor¹ psychicznie Rumunkê. Mszy œw.
koncelebrowanej w Koœciele Pojednania w Taizé przewodniczy³ kard. Walter Kasper,
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Obok m³odych ludzi z ca³ego œwiata ostatni ho³d bratu Rogerowi oddali politycy europejscy, przedstawiciele
Koœcio³ów i mieszkañcy regionu. Episkopat Polski reprezentowa³ bp Wiktor Skworc,
ordynariusz diecezji tarnowskiej. Brat Alois, nowy przeor Wspólnoty z Taizé zapewni³, ¿e Wspólnota bêdzie kontynuowa³a misjê brata Rogera i powiedzia³, ¿e bratem
Roger kierowa³y zawsze dwa przekonania: jednoœæ Boga z ka¿dym cz³owiekiem bez
wyj¹tku oraz ewangeliczna wartoœæ jak¹ jest dobroæ serca. W modlitwie powierzy³
Bo¿emu mi³osierdziu nie tylko brata Rogera, ale tak¿e Luminitê Solcan, „która przez
swój chorobliwy czyn zakoñczy³a ¿ycie brata Rogera” oraz m³odych Rumunów, „tak
ukochanych w Taizé”. Liturgiê pogrzebow¹ odprawiono w rycie prawos³awnym. Poprowadzili j¹ przedstawiciele Koœcio³ów prawos³awnych z Rumunii i Rosji.
 Po raz pierwszy w 800-letniej historii w³oskiego Koœcio³a waldensów na jego
czele stanê³a kobieta. Synod tego Koœcio³a wybra³ na “szefa” Mariê Bonafede, pastorkê, mê¿atkê i matkê. Z doktrynalnego punktu widzenia dzisiejsi waldensi to ewangelicy reformowani, a g³ówne ich skupiska znajduj¹ siê na pó³nocy W³och: w Piemoncie i Sabaudii, a tak¿e w niektórych regionach Szwajcarii.
 Na

zaproszenie Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Jordanii i Ziemi Œwiêtej, w Jerozolimie w dniach 30 sierpnia – 6 wrzeœnia obradowa³a Rada Œwiatowej
Federacji Luterañskiej. ŒFL zaprotestowa³a przeciwko obecnoœci muru oddzielaj¹ce-
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go Palestyñczyków od Izraelczyków oraz potêpi³a dyskryminacjê dalitów w Indiach.
Podczas spotkania równie¿ poruszono wiele istotnych kwestii zwi¹zanych z napiêciami
spo³ecznymi na œwiecie, w tym sytuacj¹ na Bliskim Wschodzie, Azji, USA, rozprzestrzenianiem siê AIDS. Zgodnie z przypuszczeniami Rada ŒFL zdecydowa³a, ¿e kolejne Zgromadzenie Ogólne ŒFL odbêdzie siê w 2010 roku w Stuttgarcie, przyjmuj¹c tym
samym zaproszenie Ewangelickiego Koœcio³a Krajowego Wirtembergi. O organizacjê
spotkania ubiega³ siê równie¿ Koœció³ Ewangelicko-Augsburski na S³owacji. Postanowiono tak¿e, ¿e w 2007 roku zostan¹ zorganizowane obchody 60-lecia ŒFL. Uroczystoœci jubileuszowe zostan¹ po³¹czone z posiedzeniem Rady i odbêd¹ siê w Lund (Szwecja), gdzie w 1947 roku powo³ano ŒFL. Rada ŒFL opowiedzia³a siê za wiêksz¹ dynamik¹ w dialogu ekumenicznym z Koœcio³em Rzymskokatolickim. Biskup Mark S.
Hanson, prezydent ŒFL i zarazem zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego
Ameryki, wezwa³ Koœcio³y cz³onkowskie do wiêkszego zaanga¿owania siê w dialog z
Koœcio³em Rzymskokatolickim na rzecz goœcinnoœci eucharystycznej. Biskup ponownie wyrazi³ nadziejê na owocny dialog z rzymskimi katolikami podczas pontyfikatu
Benedykta XVI. Rozmawiano ponadto o reformie struktur ŒFL. Zgodnie z propozycj¹
ks. dr. Ishmaela Noko, sekretarza generalnego organizacji, Federacja powinna coraz bardziej przekszta³caæ siê w ¿yw¹ komuniê Koœcio³ów i nie poprzestawaæ na luŸnej formie
stowarzyszenia. Zadecydowano równie¿ o przyjêciu do ŒFL trzech nowych Koœcio³ów:
Wolnego Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a Norwegii (21 tys. cz³onków), Peruwiañskiego Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego (1,1 tys. wiernych) oraz Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a Pañstw Himalajskich (ponad 23 tys. wyznawców). Mimo
ma³ej liczby cz³onków wszystkie te Koœcio³y prowadz¹ aktywn¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹, duszpastersk¹ oraz charytatywn¹. Po przyjêciu nowych cz³onków do ŒFL nale¿y
obecnie 140 Koœcio³ów z prawie 66 milionami wiernych.
 „Realizacja pe³nej jednoœci chrzeœcijan musi byæ celem dla tych wszystkich,
którzy wyznaj¹ wiarê w jeden, œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³” – napisa³
Benedykt XVI w przes³aniu do uczestników IX sympozjum teologów katolickich i
prawos³awnych. Spotkanie poœwiêcone Eucharystii zorganizowa³ w Asy¿u Franciszkañski Instytut Duchowoœci przy Papieskim Uniwersytecie Antonianum oraz
wydzia³ teologii Uniwersytetu im. Arystotelesa w Salonikach (4 do 7 wrzeœnia).
 Nowym metropolit¹ moskiewskim i Wszechrusi Rosyjskiego Prawos³awnego
Koœcio³a Staroobrzêdowego (RPKS) zosta³ dotychczasowy biskup kazañski i wiacki
Korneliusz (Titow). Wybrano go 18 wrzeœnia wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów na Uœwiêconym
Soborze tego Koœcio³a z udzia³em 245 delegatów: biskupów, ksiê¿y, osób zakonnych i
œwieckich z Rosji, Bia³orusi, Mo³dawii i Ukrainy. Jest on nastêpc¹ metropolity Andriana
(Czetwiergowa), zmar³ego 10 sierpnia 2005 r. na zawa³ serca w czasie pe³nienia obowi¹zków duszpasterskich, gdy prowadzi³ pielgrzymkê wiernych. Kierowa³ on tym Koœcio³em pó³tora roku po œmierci poprzedniego zwierzchnika metropolity Alipija (Gusie-
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wa). Zmar³y metropolita Andrian d¹¿y³ do u³o¿enia poprawnych stosunków z Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym, w tym celu spotka³ siê z patriarch¹ Aleksym II.
£¹czn¹ liczbê staroobrzêdowców ró¿nych od³amów ocenia siê na ponad 5 mln.
 G³ównym tematem spotkania delegacji Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego w USA i Kanadzie (PNKK) z przedstawicielami Episkopatu rzymskokatolickiego USA by³a refleksja nad dokumentami o zaanga¿owaniu ekumenicznym PNKK.
Spotkanie mia³o miejsce w Buffalo, w stanie Nowy Jork, 19 wrzeœnia. Gospodarzem
by³ bp Edward Kmiec, tamtejszy ordynariusz rzymskokatolicki. Pe³ni on rolê wspó³przewodnicz¹cego dwustronnej komisji. Przedstawiciele Koœcio³a Rzymskokatolickiego wyrazili opiniê odnoœnie aspektów kanonicznych i eklezjologicznych dokumentu.
Ponadto omawiano znaczenie i rolê pos³ugi Piotrowej, nawi¹zuj¹c tym samym do dokumentu roboczego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan z 2001 roku. Ponadto delegaci obydwu stron omawiali problem pos³ugi sakramentów wojskowych kapelanów
PNKK odnoœnie wiernych Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Dyskusja obejmowa³a tak¿e
elementy, które powinny zawieraæ siê we wspólnym dokumencie o zaanga¿owaniu ekumenicznym. Ów tekst bêdzie przedmiotem nastêpnej sesji. Odbêdzie siê ona w po³owie
maja 2006 roku. Dialog pomiêdzy oboma Koœcio³ami w USA trwa ju¿ od 21 lat.
 21 wrzeœnia chrzeœcijanie na ca³ym œwiecie obchodzili po raz drugi Miêdzynarodowy Dzieñ Modlitwy bêd¹cy odpowiedzi¹ na uchwalony przez ONZ Miêdzynarodowy Dzieñ Pokoju. Za pomoc¹ tej inicjatywy, wprowadzonej w 2004 roku w ramach
Dekady Przezwyciê¿enia Przemocy – Koœcio³y na rzecz Pokoju i Pojednania (20012010), Œwiatowa Rada Koœcio³ów wzywa chrzeœcijan na ca³ym œwiecie do organizowania w tym dniu specjalnych nabo¿eñstw modlitewnych. Temat tegorocznego Miêdzynarodowego Dnia Modlitwy o Pokój brzmia³: „Wspólnoty pokoju dla wszystkich”. Zosta³ on zaproponowany przez Koœcio³y w Azji.
 Koœció³ grecko-prawos³awny w Ziemi Œwiêtej wybra³ abp. Teofila z Taboru
97. patriarch¹ Jerozolimy. Zast¹pi na tym stanowisku Ireneusza I, z³o¿onego z urzêdu
w maju za sprzeda¿ inwestorom ¿ydowskim obiektów koœcielnych na Starym Mieœcie
w Jerozolimie, dokonan¹ bez wiedzy wspó³wyznawców i – jak siê podejrzewa – celem uzyskania aprobaty w³adz Izraela dla jego wyboru na zwierzchnika. Nowy patriarcha jest Grekiem, ostatnio by³ prze³o¿onym w bazylice Grobu Pañskiego.
 W dniach 23-29 wrzeœnia w Bari (W³ochy) odby³o siê ostatnie w ramach czwartej fazy dialogu posiedzenie miêdzynarodowej luterañsko-rzymskokatolickiej Komisji
do spraw Jednoœci. Uczestnicy obrad przygotowali ostateczny raport na temat „Apostolskoœci Koœcio³a”. Obecna faza dialogu rozpoczê³a siê w 1996 r. Oficjalna publikacja
koñcowego dokumentu przewidywana jest na 2006 r. Dialog luterañsko-rzymskokatolicki mia³ swój pocz¹tek w roku 1967 r. i jest prowadzony przez Œwiatow¹ Federacjê
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Luterañsk¹ oraz Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan. W obecnym posiedzeniu
udzia³ wziêli tak¿e kard. Walter Kasper (przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan) oraz ks. dr Ishmael Noko (sekretarz generalny ŒFL).
 24 wrzeœnia papie¿ Benedykt XVI przyj¹³ ksiêdza Hansa Künga. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowa³o, ¿e spotkanie odby³o siê w przyjaznej atmosferze. Nie dyskutowano ró¿nic doktrynalnych wystêpuj¹cych miêdzy myœl¹ kontrowersyjnego teologa a nauczaniem Koœcio³a katolickiego. Rozmówcy skupili siê w
rozmowie na etyce œwiatowej i dialogu miêdzy racjonalnoœci¹ nauk przyrodniczych a
racjonalnoœci¹ wiary chrzeœcijañskiej. Benedykt XVI stwierdzi³, ¿e jest pe³en uznania
dla wysi³ków ksiêdza Künga na rzecz o¿ywiania dialogu wiary z naukami przyrodniczymi. Ksi¹dz profesor Küng wyrazi³ wielkie zadowolenie z powodu zaanga¿owania
papie¿a w dialog miêdzyreligijny.
Cztery i pó³ wieki temu, 25 wrzeœnia 1555 r., Sejm Rzeszy w Augsburgu po raz
pierwszy zagwarantowa³ pokojowe wspó³istnienie katolików i protestantów w Niemczech. Przynale¿ny w³adcom krajów przywilej wybierania religii dla siebie i swoich
poddanych (cuius regio eius religio), po³o¿y³ kamieñ wêgielny pod uznan¹ póŸniej indywidualn¹ wolnoœæ wyznania. Z okazji tego wydarzenia odby³o siê w Augsburgu
nabo¿eñstwo ekumeniczne, w czasie którego przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD) bp Wolfgang Huber podkreœli³, ¿e podpisany uk³ad
by³ „pocz¹tkiem koñca przemocy na tle religijnym”. Przypomnia³, ¿e z podpisanym
w 1555 r. równouprawnieniem wszystkich wyznañ ³¹czy siê od pocz¹tku obowi¹zek
wspó³pracy ekumenicznej. Osi¹gniête dotychczas postêpy w tym zakresie nazwa³
„cennym dobrem”, a podpisan¹ równie¿ w Augsburgu w 1999 r. „Wspóln¹ deklaracjê
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” – „decyduj¹cym krokiem. Z kolei przewodnicz¹cy Konferencji Biskupów Niemieckich, kard. Karl Lehmann, powiedzia³, ¿e jest to
„rozdwojony jubileusz”. Jest bowiem „tragedi¹ Koœcio³ów, ¿e dotychczas nie odwa¿y³y siê na pokój z powodu ostrego sporu o prawdê”. Uk³ad mia³ byæ tylko „poleceniem zastêpczym” do czasu przywrócenia jednoœci. Pod tym wzglêdem wytyczona
wówczas droga ekumenizmu nie ma alternatywy. Ogólna wolnoœæ wyznania wydaje
siê dziœ byæ oczywista, ale jednak ni¹ nie jest – przypomnia³ kard. Lehmann.
 Koœció³ katolicki staje siê liczniejszy na ca³ym œwiecie z wyj¹tkiem Europy –
wynika z watykañskich statystyk z koñca 2003 r., opublikowanych z okazji Œwiatowego Dnia Misyjnego (23 paŸdziernika). Ogólna liczba ochrzczonych katolików
wzros³a o 0,3 proc. W sumie ochrzczonych jest 1 085 557 tys. osób. Najwiêkszy
wzrost zanotowano w Afryce (0,34 proc.). W Europie natomiast uby³o 214 tys. katolików, co stanowi spadek o 0,31 proc. W skali globu zanotowano wzrost (o 707) liczby kap³anów diecezjalnych, który jednak nie zrekompensowa³ wzrostu liczby wiernych przypadaj¹cych na jednego duszpasterza (2677).
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 O zdecydowanej woli kontynuowania dialogu i kontaktów z judaizmem zapewni³
Benedykt XVI uczestników rzymskiej sesji z okazji 40. rocznicy og³oszenia przez Sobór
Watykañski II Deklaracji o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich Nostra aetate.
Odby³a siê ona 27 paŸdziernika. „Od pierwszych dni mojego pontyfikatu, a zw³aszcza w
czasie niedawnej wizyty w synagodze w Kolonii, mówi³em o swym zdecydowanym zamiarze pod¹¿ania œladami mego umi³owanego poprzednika, papie¿a Jana Paw³a II” – napisa³ Benedykt XVI w swym przes³aniu. „Rocznica ta stwarza doskona³¹ okazjê, aby wyraziæ wdziêcznoœæ Bogu Wszechmog¹cemu za œwiadectwo tych wszystkich, którzy mimo
z³o¿onej i czêsto bolesnej historii, zw³aszcza zaœ po tragicznym doœwiadczeniu Szoah,
podsyconego przez neopogañsk¹ ideologiê rasistowsk¹, powa¿nie dzia³ali na rzecz pojednania i wiêkszego zrozumienia miêdzy chrzeœcijanami a ¯ydami” – stwierdzi³ papie¿.
Jego zdaniem, w odniesieniu do stosunków katolicko-¿ydowskich dokument ten zaakcentowa³ potrzebê przezwyciê¿enia uprzedzeñ z przesz³oœci, nieporozumieñ, obojêtnoœci oraz
jêzyka pogardy i wrogoœci. Deklaracja – doda³ Benedykt XVI – przyczyni³a siê do wzrostu wzajemnego zrozumienia i szacunku, do wspó³pracy, a czêsto tak¿e przyjaŸni miêdzy
katolikami a ¯ydami. Papie¿ wyrazi³ przekonanie, ¿e po tych 40 latach nale¿y na nowo
zobowi¹zaæ siê do kontynuowania tego, co pozosta³o jeszcze do zrobienia i ma nadziejê,
¿e zarówno w dialogu teologicznym, jak i w codziennych kontaktach i wspó³pracy, chrzeœcijanie i ¯ydzi bêd¹ dawaæ „wspólne œwiadectwo jedynemu Bogu i dzia³aæ na rzecz krzewienia œwiêtoœci ¿ycia, godnoœci cz³owieka, praw rodziny oraz budowy dla przysz³ych
pokoleñ œwiata sprawiedliwoœci, pojednania i pokoju”.
 Mimo, ¿e luterañska i rzymskokatolicka eklezjologia ró¿ni¹ siê, zakorzenienie w
apostolskiej tradycji pozostaje fundamentalne dla naszego Koœcio³a i musi pozostaæ fundamentalne dla naszych eklezjalnych relacji – stwierdzi³ 7 listopada bp Mark S. Hanson, prezydent Œwiatowej Federacji Luterañskiej podczas spotkania z papie¿em Benedyktem
XVI. – Od momentu elekcji podkreœla³eœ, ¿e dzia³ania na rzecz jednoœci Koœcio³a chrzeœcijañskiego bêd¹ dla ciebie wysokim priorytetem. Chcemy wyraziæ nasze szczere uznanie dla twojego silnie wyra¿onego przywi¹zania do tej kwestii – powiedzia³ prezydent
ŒFL do zwierzchnika Koœcio³a Rzymskokatolickiego. – Jak powiedzia³ Marcin Luter w
swej tezie 62.: „Prawdziwym skarbem Koœcio³a jest najœwiêtsza Ewangelia chwa³y i ³aski
Bo¿ej”. Jako luteranie postrzegamy tê kwestiê jako nasz¹ wspóln¹ odpowiedzialnoœæ jako
Koœcio³ów, aby zrobiæ wszystko, co jest mo¿liwe, by historycznie dana i ¿ywa Ewangelia
prawdziwie wype³nia³a ¿ycie i misje naszych Koœcio³ów – doda³. Benedykt XVI podziêkowa³ ŒFL za obecnoœæ jej przedstawicieli na pogrzebie Jana Paw³a II i na inauguracji
jego pontyfikatu. Podkreœli³, ¿e ju¿ od d³u¿szego czasu trwa intensywny, owocny dialog
katolicko-luterañski, którego wa¿nym rezultatem jest Wspólna deklaracja w sprawie nauki
o usprawiedliwieniu. Biskup Rzymu stwierdzi³, ¿e stanowi ona „znacz¹cy kamieñ milowy
na naszej wspólnej drodze do widzialnej jednoœci”. Doda³, ¿e aby móc budowaæ dalsze relacje, trzeba przyznaæ, ¿e miêdzy katolikami i luteranami istniej¹ wci¹¿ istotne ró¿nice doktrynalne. Przypomnia³, ¿e Miêdzynarodowa Komisja Katolicko-Luterañska ju¿ nied³ugo za-

274

Z ZAGRANICY

koñczy czwart¹ fazê dialogu, publikuj¹c dokument o apostolskoœci Koœcio³a. W spotkaniu
delegacji ŒFL z papie¿em uczestniczy³ tak¿e jej sekretarz generalny, ks. Ishmael Noko.
 Z

okazji 40. rocznicy utworzenia Wspólnej Grupy Roboczej Œwiatowej Rady
Koœcio³ów i Koœcio³a Rzymskokatolickiego przedstawiciele obu stron zorganizowali
w dniach 17 – 19 listopada okolicznoœciowe sympozjum pod has³em: „Ku odnowie
ruchu ekumenicznego w XXI stuleciu”. Po uroczystej akademii, która odby³a siê 17
listopada w Centrum Ekumenicznym w Genewie, uczestnicy, byli i aktualni cz³onkowie Wspólnej Grupy Roboczej, przenieœli siê do Instytutu Ekumenicznego w Bossey,
gdzie oceniali szczegó³owo dotychczas przebyt¹ drogê. W obradach wziêli udzia³ tak¿e: przewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego ŒRK, katolikos Aram I, sekretarz generalny ŒRK, ks. dr Samuel Kobia, kardyna³ Walter Kasper – przewodnicz¹cy Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan i bp Brian Farrell – sekretarz tej¿e Rady.
 Zmar³a Élizabeth Behr-Sigel (98 l.), prawos³awna teolo¿ka feministyczna (24
listopada). Przez wiele lat by³a zwi¹zana z presti¿owym Instytutem Teologii Prawos³awnej œw. Sergiusza w Pary¿u. Zyska³a miano “Matki Koœcio³a”. Olivier Clément,
wybitny teolog prawos³awny, powiedzia³, ¿e Behr-Sigel wypracowa³a “feminizm duchowy” i przyczyni³a siê do uœwiadomienia hierarchii prawos³awnej, ¿e istniej¹ podstawy do przywrócenia w Koœciele ¿eñskiego diakonatu. Teolo¿ka urodzi³a siê w Alzacji w rodzinie ewangelików reformowanych. Jako jedna z pierwszych kobiet we
Francji ukoñczy³a teologiê na Uniwersytecie w Strasburgu. Przesz³a na prawos³awie,
które – jak mówi³a – oczarowa³o j¹ wizj¹ jednoœci w komunii Koœcio³a. By³a autork¹
wybitnych dzie³ teologicznych (“Odkrywanie znaków czasu”, “Pos³uga kobiet w Koœciele” czy “Œwiêcenia kobiet w Koœciele”).
 W Patriarchacie Ekumenicznym w Stambule uroczyœcie obchodzono Œwiêto
Aposto³a Andrzeja (30 listopada). Wziê³a w nim udzia³ delegacja watykañska, na czele której sta³ przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kardyna³ Walter Kasper. Pierwotnie planowano, ¿e do Stambu³u pojedzie papie¿ Benedykt XVI,
ale w³adze tureckie nie zaaprobowa³y zaproszenia wystosowanego przez Patriarchat
Konstantynopola. W trakcie uroczystoœci kard. Kasper odczyta³ list papieski do patriarchy Bart³omieja I, w którym Benedykt XVI zapewni³ o swoim pragnieniu i nadziei na pojednanie miêdzy obydwoma Koœcio³ami. Nawi¹za³ tak¿e do 40-tej rocznicy spotkania papie¿a Paw³a VI z patriarch¹ Athenagorasem, w wyniku którego uznali
oni ekskomuniki z lipca 1054 r., które doprowadzi³y do tzw. schizmy wschodniej, za
niewa¿ne. W ocenie papie¿a to wydarzenie rozpoczê³o prawdziwy dialog pomiêdzy
obiema wspólnotami chrzeœcijan. Patriarcha Bart³omiej I tak¿e nawi¹za³ do spotkania
swego poprzednika z Paw³em VI. Podkreœli³ przy tym swoje zadowolenie i wdziêcznoœæ wynikaj¹ce z kolejnego spotkania z przedstawicielami Koœcio³a katolickiego w
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siedzibie patriarchatu. Wezwa³ do dialogu wszystkich ludzi, bez wzglêdu na ich przynale¿noœæ wyznaniow¹ i stanowisko.
O osi¹gniêciach w dialogu teologicznym miêdzy katolikami a metodystami
oraz o rozwijaj¹cej siê wspó³pracy obu Koœcio³ów mówi³ Benedykt XVI do delegacji
Œwiatowej Rady Metodystycznej, któr¹ przyj¹³ na audiencji 9 grudnia w Watykanie.
Podziêkowa³ równie¿ za udzia³ delegacji metodystycznej w pogrzebie Jana Paw³a II i
w obrzêdzie rozpoczêcia obecnego pontyfikatu. Na czele delegacji sta³ prezydent
ŒRM bp John C. Mbang. Nawi¹zuj¹c do przypadaj¹cej 40. rocznicy zakoñczenia
Soboru Watykañskiego II, papie¿ przypomnia³, ¿e Pawe³ VI wyrazi³ wówczas, w
przemówieniu zamykaj¹cym tamto wydarzenie, nadziejê, ¿e ró¿nice miêdzy chrzeœcijanami mog³yby zostaæ przezwyciê¿one „powoli, stopniowo, lojalnie i wielkodusznie”. I doda³: „Obecnie musimy siê zastanowiæ nad przyjacielskimi stosunkami miêdzy katolikami i metodystami oraz nad cierpliwym i trwa³ym dialogiem, w który siê
zaanga¿owaliœmy”. Papie¿ przypomnia³, ¿e dialog miêdzy obu wyznaniami trwa od
1967 roku i w tym czasie omawiano tak¿e wa¿ne zagadnienia teologiczne, jak „Objawienie a wiara”, czy „Tradycja i w³adza nauczania w Koœciele”. Wysi³ki podejmowane na rzecz wyjaœnienia tych tematów by³y szczere, ukazuj¹c przy tym zarówno ró¿nice, jak i znacz¹cy stopieñ zbie¿noœci – podkreœli³ Benedykt XVI. Wzajemne uznanie pozwoli³o obu wyznaniom wypowiadaæ siê jednym g³osem na tematy spo³eczne i
etyczne w coraz bardziej zeœwiecczonym œwiecie – mówi³ dalej papie¿. Podkreœli³, ¿e
bardzo zachêcaj¹ca by³a dlañ inicjatywa Koœcio³ów nale¿¹cych do ŒRM w sprawie
przy³¹czenia siê do Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, podpisanej w 1999 roku przez Koœció³ katolicki i Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹. Zamiar
ten móg³by stanowiæ wk³ad do uzdrowienia stosunków i pojednania, którego gor¹co
pragniemy i by³by znacz¹cym krokiem ku wyznaczonemu celowi, jakim jest pe³na
widzialna jednoœæ w wierze – stwierdzi³ Benedykt XVI.


 Nieustanne kroczenie ku pe³nej jednoœci naszych Koœcio³ów jest obowi¹zkiem
wszystkich: zarówno biskupów i duchowieñstwa, jak i œwieckich – powiedzia³ Benedykt XVI 15 grudnia podczas audiencji dla cz³onków Mieszanego Komitetu Koordynacji Dialogu Katolicko-Prawos³awnego, który obradowa³ w Watykanie. Papie¿ wyrazi³
wielk¹ radoœæ z tego posiedzenia, odbywaj¹cego siê po kilku latach przerwy w dialogu
obu Koœcio³ów, podkreœlaj¹c, ¿e ma to tym wiêksze znaczenie i budzi nadzieje na przysz³oœæ. Benedykt XVI przypomnia³, ¿e decyzjê o wznowieniu dialogu przez stronê prawos³awn¹ podjêto na spotkaniu miêdzyprawos³awnym pod przewodnictwem patriarchy
Bart³omieja I. Papie¿ zwróci³ uwagê na dwa aspekty tej nowej fazy dialogu: usuwanie
utrzymuj¹cych siê rozbie¿noœci miêdzy Koœcio³ami i podstawowe pragnienie uczynienia wszystkiego, co mo¿liwe, dla przywrócenia pe³nej komunii, maj¹cej zasadnicze
znaczenie dla wspólnoty uczniów Chrystusa. Pe³na komunia oznacza komuniê w prawdzie i mi³oœci – mówi³ dalej Benedykt XVI. Zaznaczy³, ¿e nie mo¿na „zadowalaæ siê
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etapami poœrednimi, ale trzeba nieustannie, odwa¿nie, œwiadomie i w pokorze szukaæ
woli Jezusa Chrystusa, nawet jeœli nie odpowiada to naszym zwyk³ym planom ludzkim”. „Osi¹gniêcie pe³nej jednoœci Koœcio³a i pojednanie miêdzy chrzeœcijanami dokonuj¹ siê przez podporz¹dkowanie naszej woli Panu. Zadanie to winno anga¿owaæ pasterzy, teologów i ca³e nasze wspólnoty, stosownie do w³aœciwej im roli” – stwierdzi³ papie¿. Przywo³uj¹c soborowy Dekret o ekumenizmie, gospodarz spotkania przypomnia³,
¿e zaleca on wzajemne poznanie i dialog, przez który nale¿y dzia³aæ z umi³owaniem
prawdy, mi³oœci i pokory, aby zachowaæ czystoœæ nauki. Papie¿ podkreœli³ te¿ zas³ugi
powo³anych jeszcze przez Jana Paw³a II i patriarchê Dimitriosa I cz³onków wspólnej
komisji ds. dialogu, którzy otworzyli drogê, któr¹ mamy teraz kroczyæ dalej.
 Eugen Drewermann, niemiecki teolog-dysydent i psychoanalityk, oœwiadczy³,
¿e wyst¹pi³ z Koœcio³a katolickiego. Ju¿ w 1992 r. Watykan pozbawi³ go prawa wyk³adania teologii i zawiesi³ w czynnoœciach kap³añskich. Ostatnia decyzja Drewermanna jest – jak powiedzia³ – „darem wolnoœci dla mnie samego”. Bp Hans Josef
Becker z Paderborn oœwiadczy³, ¿e ból sprawia mu ka¿de wyst¹pienie z Koœcio³a, ale
szanuje decyzje Drewermanna.
 50 tys. osób, w tym prawie 12 tys. z Polski, wziê³o udzia³ w 28. Europejskim
Spotkaniu M³odych w Mediolanie, które zakoñczy³o siê modlitw¹ o pokój na œwiecie.
Pierwszy raz spotkanie odby³o siê bez udzia³u brata Rogera, za³o¿yciela ekumenicznej
wspólnoty braci z Taizé. Spotkanie trwa³o od 28 grudnia do 1 stycznia 2006 roku.
Uczestniczyli w nim katolicy, protestanci i prawos³awni, a tak¿e przedstawiciele innych
religii – ¯ydzi i muzu³manie. Brat Alois, nastêpca brata Rogera, przedstawi³ uczestnikom spotkania w Mediolanie specjalny list, bêd¹cy przes³aniem swego poprzednika.
Zaczyna³ siê on od s³ów „To pokój serca pozwala patrzeæ z nadziej¹ na œwiat”. Ka¿dego dnia m³odzie¿ gromadzi³a siê w ponad 400 parafiach Mediolanu i okolic, oraz w
potê¿nych halach targowych – na modlitwie, œpiewaniu kanonów, adoracji, rozwa¿aniach i trwaniu w ciszy. Codziennie dyskutowano m.in. nad sposobami odnawiania wewnêtrznego pokoju wobec prze¿ywanych trudnoœci ¿yciowych i kryzysów oraz o dzia³alnoœci na rzecz pokoju na œwiecie. By³ te¿ czas na zwiedzanie Mediolanu, szczególnie
jego zabytków. Spotkania organizowane przez wspólnotê z Taizé, odby³y siê dotychczas
w 15 miastach Europy, po raz pierwszy w 1978 roku w Pary¿u. W Polsce dwa miasta
goœci³y m³odzie¿: Wroc³aw (1989 i 1995) i Warszawa (1999). Kolejne, ju¿ 29. Europejskie Spotkania M³odych, odbêdzie siê w stolicy Chorwacji – Zagrzebiu.
 Benedykt XVI przyj¹³ 7 stycznia delegacjê Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów
Reformowanych z jego przewodnicz¹cym, pastorem Cliffem Kirkpatrickiem na czele.
Papie¿ podziêkowa³ m.in. za obecnoœæ na pogrzebie Jana Paw³a II oraz podczas inauguracji jego pontyfikatu. Papie¿ wyrazi³ zadowolenie z owoców braterskiego dialogu katolicko-reformowanego, podjêtego przed 40. laty, zaraz po zakoñczeniu Soboru Watykañ-
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skiego II. – W tych wyrazach wzajemnego szacunku i przyjaŸni chcia³bym upatrywaæ
opatrznoœciowe owoce braterskiego dialogu i wspó³pracy, kontynuowanych w ci¹gu minionych czterdziestu lat, jak równie¿ znak pewnej nadziei na przysz³oœæ – powiedzia³
papie¿, nawi¹zuj¹c do soborowego Dekretu o ekumenizmie „Unitatis redintegratio”.
Benedykt XVI stwierdzi³, ¿e „dialog miêdzy katolikami i cz³onkami Koœcio³ów reformowanych wniós³ istotny wk³ad w niezbêdne dzie³o refleksji teologicznej i badañ historycznych, koniecznych do przezwyciê¿enia tragicznych podzia³ów, do jakich dosz³o
miêdzy chrzeœcijanami w XVII wieku”. Papie¿ przypomnia³ zaanga¿owanie ekumeniczne
Jana Paw³a II, który czêsto mówi³ o potrzebie oczyszczenia pamiêci, aby przygotowaæ serca na przyjêcie pe³nej prawdy Chrystusa. – Na samym pocz¹tku mojego pontyfikatu da³em wyraz osobistemu przekonaniu, ¿e „wewnêtrzne nawrócenie jest nieodzownym warunkiem wszelkiego postêpu na drodze ekumenizmu” – powiedzia³ papie¿ i doda³: –
Zmar³y papie¿, zw³aszcza przy okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, da³ silny impuls
do tego wysi³ku w Koœciele katolickim. Z radoœci¹ dowiadujê siê, ¿e pewne Koœcio³y reformowane, nale¿¹ce do Œwiatowego Aliansu, podjê³y podobne inicjatywy.
 W dniach 27-30

stycznia odby³o siê w Armenii trzecie spotkanie wspólnej, miêdzynarodowej komisji d/s dialogu teologicznego pomiêdzy Koœcio³ami orientalno-prawos³awnymi a Koœcio³em rzymskokatolickim. Na zaproszenie katolikosa ca³ej Armenii
Karekina II przybyli do Eczmiadzynia dwie delegacje: na czele rzymskiej sta³ kard.
Walter Kasper, zaœ orientalno-prawos³awnej przewodzi³ koptyjski metropolita Amba
Bishoy. Program spotkania obejmowa³ trzy tematy, zwi¹zane z kwesti¹ rozumienia Koœcio³a jako wspólnoty; s¹ to: rola biskupów w sukcesji apostolskiej; zwi¹zek pomiêdzy
prymatem a kolegialnoœci¹, oraz eklezjologiczne znaczenie synodów na szczeblu lokalnym i ekumenicznym. Poprzednie spotkania komisji mia³y miejsce w Kairze w 2004 ,
oraz w Rzymie w 2005 roku. Przy okazji wizyty w Armenii kard. Walter Kasper w
dniach 31 stycznia – 4 lutego odwiedzi³ równie¿ Gruzjê. Watykañski hierarcha przyby³
tam na zaproszenie bp. Giuseppe Pasotto, administratora apostolskiego Kaukazu, i
odby³ seriê spotkañ ze wspólnotami tamtejszych katolików. Z³o¿y³ te¿ wizytê u patriarchy Eliasza II, zwierzchnika Koœcio³a Prawos³awnego Gruzji.
W 2005 roku o 286717 wzros³a liczba cz³onków Koœcio³ów, które nale¿¹ do Œwiatowej Federacji Luterañskiej – w sumie liczy ona obecnie 66214048 osób. Wst¹pi³y do
niej te¿ trzy Koœcio³y, dziêki czemu zrzesza ona obecnie 140 wspólnot. Najwiêksz¹ sukcesy na polu misyjnym odnosi luteranizm afrykañski – liczba wiernych wzros³a o 900 tysiêcy. ¯yje tam obecnie 14,98 mln luteranów nale¿¹cych do ŒFL. Odwrotnie sytuacja kszta³tuje siê natomiast w Europie – nast¹pi³ spadek o 600 tysiêcy, a liczba luteranów wynosi 38
mln. Ca³kowita liczba luteranów na œwiecie – w tym nie nale¿¹cych do ŒFL – wynosi
69757570 i wzros³a o 230 tys. W 2003 roku wynosi³a ona 65,96 mln, a 2004 r. – 69,53
mln. Koœcio³y nie zrzeszone w ŒFL licz¹ ponad 3,5 mln wiernych, z których najwiêkszy
Luterañski Koœció³ Synodu Missouri w USA i Kanadzie liczy 2463747.
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 Przywódcy prawos³awia mogliby zaakceptowaæ prymat papie¿a, gdyby jego
sprawowanie respektowa³o „pe³ne bogactwo” Koœcio³ów lokalnych – stwierdzi³ na
³amach w³oskiego miesiêcznika „30 Giorni” metropolita Filaret z Miñska. „Kanony
apostolskie jasno stanowi¹, ¿e prymat – razem z synodalnoœci¹ – jest istotn¹ zasad¹
Koœcio³a” – stwierdzi³ hierarcha. Sprawowanie prymatu winno „wspieraæ ¿ycie i rozwój Koœcio³ów na wszystkich poziomach, a nie byæ przeszkod¹”. Jednak Rzym akcentuje jurysdykcyjne podporz¹dkowanie biskupów papie¿owi, podczas gdy powinien uznaæ pochodz¹c¹ od Ducha Œwiêtego „równ¹ godnoœæ” wszystkich biskupów.
 W brazylijskiej miejscowoœci Porto Alegre w dniach od 14 do 23 lutego obradowa³o IX Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów (relacjê z obrad i bogat¹
dokumentacjê zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
Do „otwarcia siê na dialog z prawos³awnymi” wezwa³ 24 lutego rosyjskich katolików
kard. Roger Etchegaray. Przebywaj¹cy z tygodniowa wizyt¹ w Moskwie na osobiste zaproszenie Aleksego II, zwierzchnika Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, francuski hierarcha
przekonywa³ o koniecznoœci nawi¹zania dialogu z wyznawcami prawos³awia pomimo napiêtych stosunków. „Oba chrzeœcijañskie Koœcio³y powinny dawaæ wspólne œwiadectwo
Ewangelii wobec gigantycznych przemian, jakim podlega obecnie rosyjskie spo³eczeñstwo”
– stwierdzi³ emerytowany przewodnicz¹cy Papieskiej Rady Komisji „Iustitia et Pax”. Jak
powiedzia³ kard. Etchegaray w rozmowie z francusk¹ agencj¹ AFP, obecny kontekst dialogu
pozostaje „trudny”, ale nale¿y go prowadziæ, poniewa¿ „oczekuje tego papie¿ i oczekuje
tego Chrystus”. Kard. Etchegaray przebywa³ w Moskwie na osobiste zaproszenie Aleksego
II z okazji œwiêta patrona patriarchy Moskwy i Wszechrusi. Francuski kardyna³ uczestniczy³
w liturgii prawos³awnej z tej okazji. Patriarcha wyrazi³ „wielkie zadowolenie” z treœci przes³ania, jakie papie¿ Benedykt XVI skierowa³ doñ za poœrednictwem kardyna³a. Aleksy II
wystosowa³ tak¿e odpowiedŸ na papieski list, któr¹ kardyna³ przekaza³ Benedyktowi XVI.
83-letni kard. Roger Etchegaray by³ jednym z najbli¿szych wspó³pracowników Jana Paw³a
II i jest jedn¹ z najbardziej znacz¹cych postaci w Koœciele katolickim.
 17 marca Watykan opublikowa³ wymianê listów miêdzy Benedyktem XVI a
Aleksym II, patriarch¹ Moskwy i Wszechrusi. Papie¿ przekaza³ prawos³awnemu
patriarsze za poœrednictwem kardyna³a Rogera Etchegaraya ¿yczenia imieninowourodzinowe, oraz medal pami¹tkowy z okazji rozpoczêcia pontyfikatu. W liœcie
Benedykt XVI odniós³ siê do „gestów i s³ów odnowionego braterstwa miêdzy pasterzami trzody Pana.” Mam nadziejê na coraz bardziej intensywn¹ wspó³pracê w
prawdzie i mi³oœci, oraz ¿e przyczyni siê ona do zacieœnienia ducha wspólnoty –
napisa³ papie¿. Aleksy II podziêkowa³ za poœrednictwem papieskiego wys³annika
za przekazane ¿yczenia, oraz podarowa³ papie¿owi krzy¿ biskupi. Patriarcha wyrazi³ nadziejê, ¿e wraz z „prymasem Koœcio³a rzymskokatolickiego” bêdzie móg³
przeciwstawiaæ siê sekularyzmowi i zagro¿eniom wartoœci chrzeœcijañskich.
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 Duchowy wymiar ekumenizmu jest dla nas bardzo wa¿ny. Dokumenty i inne
tego typu wydarzenia s¹ wa¿ne, jednak sercem ekumenizmu jest ekumenizm duchowy – powiedzia³ kardyna³ Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds.
ds. Jednoœci Chrzeœcijan podczas spotkania z delegacj¹ Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Ameryce (ELCA). Kardyna³ doda³, ¿e Koœció³ Rzymskokatolicki
przygotowuje dla swoich parafii specjalny zestaw informacyjny na temat ekumenizmu. Kardyna³ Kasper powiedzia³ luterañskiej delegacji, ¿e w chwili obecnej prace
ekumeniczne w ³onie Koœcio³a rzymskiego ulegaj¹ zasadniczym zmianom. – Nie
jesteœmy ju¿ w tym samym miejscu, w którym byliœmy 40 lat temu. Nowy papie¿
zdecydowa³, ¿e ekumenizm i jednoœæ Koœcio³a s¹ dla niego priorytetami – stwierdzi³ purpurat. Wœród trudnoœci w dialogu ekumenicznym wymieni³ rozmowy z ruchem zielonoœwi¹tkowym, który roœnie w si³ê w Ameryce £aciñskiej, Afryce, Azji
i Europie, a który nie posiada ¿adnej centralnej struktury. Delegacje ELCA odwiedzaj¹ Watykan regularnie.
 Koœció³ ewangelicki w Ksiêstwie Liechtenstein przyst¹pi³ do Konkordii Leuenberskiej. Sygnatariuszami Konkordii s¹ Koœcio³y tradycji luterañskiej, reformowanej, ewangelicko-unijnej i metodystycznej, które ³¹czy pe³na wspólnota urzêdu i sakramentów. Obecnie Konkordia obejmuje 105 Koœcio³ów w ca³ej Europie. Koœció³
ewangelicki w Liechtensteinie ma ok. 1700 cz³onków. Koœció³ ma charakter unijny i
nale¿¹ do niego chrzeœcijanie zwi¹zani zarówno z tradycj¹ reformowan¹, jak i luterañsk¹. Koœció³ ewangelicki istnieje w ksiêstwie od 1880 roku.
 W 1906 roku William Seymour, syn niewolników, wyg³osi³ kazanie, w którym stwierdzi³, ¿e mówienie jêzykami jest ostateczn¹ drog¹ do zbawienia. Wiernym
kazanie siê nie spodoba³o, ale Seymour swojej wiary nie zmieni³. Stworzy³ w³asn¹
grupê wyznaniow¹. Najpierw g³osi³ kazania w domu przyjaciela, nied³ugo póŸniej
w niewielkim koœció³ku w pó³nocno-wschodnim Los Angeles. W Mieœcie Anio³ów
ok. 60 tys. zielonoœwi¹tkowców obchodzi rocznicê powstania swojej denominacji.
Dziœ ruch zielonoœwi¹tkowy liczy sobie na ca³ym œwiecie ok. 600 milionów wiernych i pozostaje najszybciej rozwijaj¹cym siê segmentem chrzeœcijañstwa. Wp³ywy
zielonoœwi¹tkowe widoczne s¹ te¿ w innych Koœcio³ach ewangelikalnych: – Mogê
iœæ do niemal ka¿dego koœcio³a baptystycznego czy metodystycznego i czuæ siê tam
jak u siebie. Oni œpiewaj¹ te same pieœni, chora³y i jak my wznosz¹ rêce – powiedzia³ pastor Billy Wilson, dyrektor Centrum Duchowego Odrodzenia. Ruch charyzmatyczny obj¹³ swoim zasiêgiem tak¿e tradycyjne Koœcio³y, nie wy³¹czaj¹c katolickiego i prawos³awnego. – Setna rocznica narodzin ruchu zielonoœwi¹tkowego jest dla nas powrotem do domu, wspania³ym upamiêtnieniem tego, co Bóg
dokona³ 100 lat temu – stwierdzi³ pastor Wilson. – Chcemy pokazaæ œwiatu, ¿e
zielonoœwi¹tkowcy to znacznie wiêcej ni¿ dobre samopoczucie i mówienie jêzykami – doda³.
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 W Stambule (Turcja) w dniach od 27 do 30 kwietnia odby³a siê trzecia konsultacja reprezentantów Koœcio³ów prawos³awnych i protestanckich w Europie poœwiêcona zagadnieniom eklezjologicznym. Tym razem tematem spotkania by³a kwestia
jednoœci i katolickoœci (uniwersalnego wymiaru Koœcio³a) oraz wzajemnego uznania
chrztu. W dyskusji nad referatami, przedstawionymi przez przedstawicieli obu stron,
stwierdzono, ze „katolickoœci” nie mo¿na oddzieliæ od „jedynoœci, apostolskoœci i
œwiêtoœci Koœcio³a”. Wyra¿ono wspólne przekonanie, ¿e relacji miêdzy jednoœci¹ a
katolickoœci¹ nale¿y szukaæ w Koœciele lokalnym. W dyskusji nad kwesti¹ chrztu
wskazano na wiele aspektów zbie¿nych, ale nie pominiêto te¿ wyzwañ pastoralnych
zwi¹zanych z chrztem dzieci zrodzonych w ma³¿eñstwach mieszanych jak i z to¿samoœci¹ wyznaniow¹ rodziców chrzestnych. Organizatorami spotkania by³y Konferencja Koœcio³ów Europejskich i Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie.
Uczestnicy obrad wziêli te¿ udzia³ w Œwiêtej Liturgii celebrowanej przez patriarchê
Bar³omieja I w klasztorze Valouki. Dwie pierwsze konsultacje odby³y siê na Krecie
(Grecja, 2002) i w Wittenberdze (Niemcy, 2004).

Z kraju
 21

sierpnia w koœciele œw. Marcina w Warszawie zebra³o siê wiele osób, by
wspólnie modliæ siê za brata Rogera. Na Mszê œwiêt¹ celebrowan¹ przez bp. Bronis³awa Dembowskiego przybyli te¿ duchowni z trzech Koœcio³ów ewangelickich i z
Koœcio³a prawos³awnego. O oprawê liturgiczn¹ zadba³a schola i zwi¹zani z Taizé
m³odzi, którzy przygotowuj¹ comiesiêczne modlitwy w koœciele œw. Marcina. W homilii bp Dembowski miêdzy innymi wspomina³ swój pobyt w Taizé i Mszê Œwiêt¹
któr¹ tam sprawowa³, a na której by³ obecny br. Roger. Przed koñcowym b³ogos³awieñstwem g³os zabra³ bp Marek Izdebski z Koœcio³a Ewangelicko- Reformowanego.
W swoim wyst¹pieniu wspomina³ zmar³ego Brata i podkreœli³ bliskoœæ wyznañ chrzeœcijañskich, które w Bo¿ej perspektywie tworz¹ jeden Koœció³, który ju¿ teraz zmarli
br. Roger i papie¿ Jan Pawe³ II ogl¹daj¹ z tej niepodzielonej perspektywy. Po b³ogos³awieñstwie wiele osób zosta³o w koœciele by wspólnie modliæ siê œpiewami z Taizé.
 W dniach 2-7 wrzeœnia przebywa³ w Polsce z wizyt¹ oficjaln¹ na czele delegacji Gruziñskiego Koœcio³a Prawos³awnego (GKP) jego zwierzchnik, katolikos-patriarcha Eliasz II. Odwiedzi³ on Warszawê, Grabarkê, Hajnówkê, Bielsk Podlaski, Bia³ystok, Lublin, Oœwiêcim, Kraków i Czêstochowê. Przyjêli go prezydent Aleksander
Kwaœniewski i prymas Polski kard. Józef Glemp, spotka³ siê te¿ w Krakowie z kard.
Franciszkiem Macharskim i abp. Stanis³awem Dziwiszem.. Odby³o siê te¿ spotkanie
z kierownictwem PRE. – Przebywaj¹cy w Polsce z pierwsz¹ oficjaln¹ wizyt¹ prawos³awny patriarcha Gruzji Eliasz II uczestniczy³ 3 wrzeœnia w nabo¿eñstwie ca³onocne-
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go czuwania w prawos³awnej katedrze œw. Miko³aja w Bia³ymstoku. Patriarcha spotka³
siê tego dnia z wiernymi na Œwiêtej Górze Grabarce, w Hajnówce, Supraœlu i Bielsku
Podlaskim. Patriarcha stwierdzi³, ¿e wobec problemów, z jakimi siê boryka dzisiejszy
œwiat, chrzeœcijanin nie mo¿e byæ obojêtny. „Koœcio³y prawos³awny, katolicki i inne nie
mog¹ siê tylko przygl¹daæ, ale powinny braæ udzia³ w ¿yciu narodów. Aposto³ napomina: ‘Jeden drugiego brzemiona noœcie’. Niestety, zamiast pomagaæ sobie i dŸwigaæ ciê¿ary drugiego, czêsto dodajemy ciê¿aru innym. Potrzebujemy ³aski Bo¿ej i Jego b³ogos³awieñstwa. Ludzkoœæ potrzebuje energii Bo¿ej. Ona przyniesie owoce” – mówi³ w
bia³ostockiej cerkwi Eliasz II. „Na znak szacunku i mi³oœci” patriarcha przekaza³ miejscowemu biskupowi Jakubowi ikonê œw. Barbary, patronki Gruzji. „Upewni³em siê, ¿e
Koœció³ Prawos³awny w Polsce jest bardzo silny i rozwija siê” – stwierdzi³ patriarcha.
W modlitwie wzi¹³ udzia³ zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego abp Sawa. By³a to pierwsza wizyta oficjalna w Polsce g³owy GKP.
 Protestanci Polski i Niemiec odrzucili pomys³ utworzenia w Berlinie Centrum
przeciw Wypêdzeniom, gdy¿ „opóŸni³oby to dotychczasowy proces pojednania miêdzy oboma narodami” – g³osi opublikowane 14 wrzeœnia w Hanowerze wspólne
oœwiadczenie Koœcio³a Ewangelickiego Niemiec (EKD) i Polskiej Rady Ekumenicznej. Sygnatariusze oœwiadczenia przypominaj¹, ¿e Centrum musi byæ wpisane we
wspóln¹ pamiêæ narodów Europy. Wspólne oœwiadczenie protestantów Polski i Niemiec ukaza³o siê z okazji 40. rocznicy og³oszenia memorandum pt. „Sytuacja wypêdzonych i stosunek niemieckiego narodu do jego wschodnich s¹siadów”. Dokument
ten zosta³ og³oszony na kilka dni przed listem biskupów polskich do biskupów niemieckich z pamiêtnym sformu³owaniem „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.
Skierowane by³o wy³¹cznie do opinii publicznej Republiki Federalnej Niemiec a jego
g³ówn¹ intencj¹ by³a zmiana sposobu myœlenia wypêdzonych Niemców.
 Liga Muzu³mañska w RP og³osi³a 15 wrzeœnia deklaracjê, w której stwierdza, ¿e
islam odrzuca zdecydowanie przemoc i terroryzm. Dokument przybli¿a podstawowe
prawdy islamu oraz stanowisko tej religii wobec ró¿nych zagadnieñ wspó³czesnego
œwiata. Deklaracja ma byæ przedstawiona do podpisu wszystkim muzu³manom w Polsce. Liga Muzu³mañska w RP jest jednym z dwóch – obok Muzu³mañskiego Zwi¹zku
Religijnego w RP – muzu³mañskich zwi¹zków wyznaniowych dzia³aj¹cych w Polsce.

„Europa dialogu. Byæ chrzeœcijaninem w pluralistycznej Europie” – pod takim
has³em debatowano podczas VI Zjazdu GnieŸnieñskiego. Obok przedstawicieli Koœcio³ów chrzeœcijañskich i ruchów religijnych z ca³ego kontynentu, do Gniezna przybyli
wybitni europejscy politycy, m. in. Helmut Kohl i Rocco Buttiglione. W trzydniowym
spotkaniu uczestniczyli te¿ przedstawiciele wspólnot ¿ydowskich i muzu³mañskich.
Wyk³adom, dyskusjom i spotkaniom w grupach roboczych towarzyszy³y ekumeniczne
modlitwy, gromadz¹ce przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Podczas
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specjalnego koncertu zaprezentowano panoramê chrzeœcijañskiej muzyki. Po raz pierwszy Zjazd mia³ trzech kapelanów: katolickiego, prawos³awnego i ewangelickiego. Zjazd
GnieŸnieñski by³ wielkim, ekumenicznym zgromadzeniem ponad 800 liderów wspólnot, ruchów i stowarzyszeñ chrzeœcijañskich z 15 krajów Europy, którzy mieli okazjê
spotkaæ siê z oko³o setk¹ prelegentów reprezentuj¹cych Stolicê Apostolsk¹, najwa¿niejsze wyznania chrzeœcijañskie, znanych europejskich polityków i przedstawicieli œwiata
nauki, kultury i mediów. Wydarzeniem absolutnie niezwyk³ym by³o zorganizowane na
gnieŸnieñskim rynku spotkanie modlitewne trzech wielkich religii monoteistycznych:
judaizmu, chrzeœcijañstwa i islamu. Modlono siê za siebie nawzajem i w intencji Europy. W przyjêtym w ostatnim dniu obrad przes³aniu do Europy, uczestnicy Zjazdu apeluj¹: „Otwórzmy siê na dialog! Nie lêkajmy siê dialogu!” Zaznaczaj¹, ¿e postawa dialogu wymaga otwarcia Unii Europejskiej na pozosta³e kraje Europy i œwiata oraz pe³nego
wprowadzenia zasady dialogu z Koœcio³ami i zwi¹zkami religijnymi. Zwracaj¹c siê do
chrzeœcijan, autorzy dokumentu przestrzegaj¹ ich przed postaw¹ triumfalizmu i przypominaj¹, ¿e tak¿e „g³oszenie Chrystusa ludziom wspó³czesnym musi byæ prowadzone w
„dialogowym duchu” Ewangelii, a „prawo wyznawców innych religii do g³oszenia
swojego przes³ania równie¿ musi byæ uznane, o ile tylko stosowane przez nich metody
szanuj¹ ludzk¹ godnoœæ”. Zdaniem uczestników Zjazdu tak¿e w samym Koœciele dialog jest niewystarczaj¹co obecny. „Nierzadko doœwiadczamy braku zaufania miêdzy
duchownymi a œwieckimi, czy ostrych sporów miêdzy ró¿nymi nurtami ideowymi. Lêk
przed odpowiedzialnoœci¹ prowadzi do ukrywania faktycznych problemów. Tymczasem w³aœnie dialog wewnêtrzny mo¿e uczyniæ Koœció³ bogatszym i bardziej wiarygodnym” – g³osi koñcowe przes³anie (KAI 25 IX 2005).
 Armia Zbawienia otwiera w Warszawie swoja pierwsz¹ misjê. Bêdzie pomagaæ najubo¿szym – donios³a „Gazeta Wyborcza”. Armia Zbawienia (inaczej salwacjoniœci) to miêdzynarodowa organizacja paramilitarna, która ³¹czy ewangelizacjê z
pomoc¹ humanitarn¹. Na ca³ym œwiecie otwiera szpitale, przytu³ki, domy spokojnej
staroœci. Pomaga ofiarom wojen i kataklizmów. Z inicjatyw¹ utworzenia misji Armii
Zbawienia w Polsce wyst¹pi³ mieszkaj¹cy na Florydzie Polak – Piotr Reuscher. Publicznie poprosi³ o to genera³a Armii Zbawienia w 2000 roku podczas spotkania jej
cz³onków w Atlancie. Polski oddzia³ salwacjonistów bêd¹ tworzyæ pochodz¹cy z
Mo³dawii kapitanowie Andriej i Olga Iniutocichin, którzy wczeœniej zajmowali siê
bezdomn¹ m³odzie¿¹ z Petersburga. Armia Zbawienia powsta³a w Londynie w po³owie XIX wieku. Jej cz³onkowie rozdawali darmowe posi³ki, szukali schronienia dla
bezdomnych. Organizacja przyjê³a paramilitarna strukturê, jej cz³onkowie chodz¹ w
mundurach i maj¹ wojskow¹ hierarchiê. Obecnie Armia Zbawienia dzia³a w 109 krajach, a w jej szeregach jest 1,5 mln ¿o³nierzy i 26 tys. oficerów.
 Czterdzieœci lat temu podczas koñcz¹cych siê obrad Soboru Watykañskiego II
polscy biskupi skierowali list do biskupów niemieckich, w którym zawarte by³y s³yn-
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ne s³owa „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Z tej okazji niemieccy i polscy
biskupi wydali wspólne oœwiadczenie. Tekst oœwiadczenia w pierwszej czêœci wspomina moment i przyczynê napisania ówczesnego listu – chêæ zaproszenia niemieckich braci w Chrystusie na wielki jubileusz tysi¹clecia. Oba episkopaty dziêkuj¹
Opatrznoœci za dzie³o owego pojednania i przypominaj¹ wszystkim o koniecznoœci
pod¹¿ania jego duchem, a nie sta³ego wypominania i rozdzierania niezabliŸnionych
ran. Pojednanie nie mo¿e siê jednak dokonywaæ kosztem prawdy. We wspólnym
oœwiadczeniu biskupi stwierdzaj¹, ¿e „...Niemcom i Polakom nie wolno ju¿ nigdy
skierowaæ swego duchowego i materialnego potencja³u przeciwko sobie nawzajem.
Ich powinnoœci¹ natomiast jest zaanga¿owanie go dla dobra wszystkich ludzi jednocz¹cej siê Europy i wzmacnianie jej chrzeœcijañskiej to¿samoœci. To zadanie uda siê
wykonaæ tylko wtedy, gdy Niemcy i Polacy zrozumiej¹, ¿e we wspólnej historii obu
narodów tkwi tak¿e wiele dobra, które je ³¹czy.” Pokazuj¹c na obecnego i poprzedniego papie¿a – bliskich przyjació³ i wspó³pracowników prawdy, biskupi wskazuj¹ na
potencjaln¹ szansê, jak przyjazne mog¹ byæ dla siebie oba narody. Oœwiadczenie powsta³o w jêzyku polskim oraz niemieckim, podpisali je przedstawiciele obu episkopatów 21 wrzeœnia w Fuldzie i 24 wrzeœnia we Wroc³awiu.
 W dwóch parafiach w Bia³ymstoku od 2 paŸdziernika zosta³y wprowadzone
dodatkowe niedzielne liturgie sprawowane w jêzyku polskim – zadecydowa³ prawos³awny biskup bia³ostocko-gdañski Jakub. Zdaniem ksiê¿y i œwieckich prawos³awnych jest to prze³omowy moment w dotychczasowej tradycji prawos³awnej na Podlasiu – najwiêkszym skupisku prawos³awnych w Polsce. W regionie tym, gdzie wszystkie œwiêta obchodzi siê wed³ug kalendarza juliañskiego, liturgia prawos³awna jest
sprawowana w oficjalnym jêzyku liturgicznym cerkwi czyli starocerkiewnos³owiañskim. Liturgie w jêzyku polskim ju¿ od lat 70. sprawowane s¹ w parafii œw. Cyryla i
Metodego we Wroc³awiu, a od kilku lat tak¿e w Warszawie na Podwalu.
 Dnia 12 paŸdziernika odby³o siê w £odzi 16. posiedzenie Komisji Mieszanej
do Dialogu Teologicznego pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Koœcio³em
Starokatolickim Mariawitów. Kontynuowano rozmowy nad „Objawieniami Dzie³a
Wielkiego Mi³osierdzia” Matki Franciszki Koz³owskiej. Bp Ludwik Jab³oñski,
wspó³przewodnicz¹cy ze strony mariawickiej, odniós³ siê pozytywnie do programu i
atmosfery VI Zjazdu GnieŸnieñskiego. Podkreœli³ dostrze¿enie obecnoœci wszystkich
Koœcio³ów dzia³aj¹cych w Polsce, a tak¿e zorganizowanie nabo¿eñstw ekumenicznych w licznych œwi¹tyniach gnieŸnieñskich. Ustalono, ¿e cz³onkowie Komisji
wezm¹ czynny udzia³ w sympozjum ekumenicznym w 2006 roku, w stulecie istnienia
Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. Postanowiono kontynuowaæ prace historyczno-teologiczne nad „Objawieniami Dzie³a Wielkiego Mi³osierdzia” oraz nad dokumentami uzyskanymi z Archiwów Watykañskich. Ustalono, ¿e nastêpne spotkanie
Komisji odbêdzie siê 22 lutego 2006 roku we W³oc³awku.
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 Dnia 12 paŸdziernika obradowa³a w Warszawie Komisja ds. Dialogu Konferencji
Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. G³ównym przedmiotem obrad by³ projekt wspólnej instrukcji o ma³¿eñstwach mieszanych. Uzgodniono, ¿e bêdzie nad tym dokumentem pracowa³ wspólny zespó³, bowiem dotychczas obydwie strony przygotowywa³y jego projekt niezale¿nie od siebie. Instrukcja ma m. in. wyjaœniæ, czym jest instytucja
ma³¿eñstwa w nauczaniu poszczególnych Koœcio³ów. Uczestnicy spotkania postanowili
równie¿ wydaæ pomoc dla katechetów, w której zaprezentowane bêd¹ Koœcio³y chrzeœcijañskie w Polsce. Opracowania na temat danego Koœcio³a bêd¹ dokonywaæ jego przedstawiciele. Nawi¹zuj¹c do aktualnej sytuacji w Polsce uczestnicy spotkania zaapelowali o
udzia³ w wyborach prezydenckich i modlitwy o dobre owoce wyborów. Na zakoñczenie
zgromadzeni pomodlili siê za wielkich ekumenistów, którzy zmarli w 2005 roku: Jana
Paw³a II i Brata Rogera ze Wspólnoty w Taizé. Kolejne spotkanie ustalono na dzieñ 17
marca 2006 roku w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie.
 W dniach od 14 do 16 paŸdziernika w Oœrodku Konferencyjnym Koœcio³a
Chrzeœcijan Baptystów w Radoœci k. Warszawy odby³a siê coroczna Ogólnopolska
Ekumeniczna Konferencja Kobiet. W konferencji obok przedstawicielek Koœcio³ów
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej uczestniczy³y panie z Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego, a tak¿e reprezentantka tworzonej w Polsce Armii Zbawienia. Temat konferencji „Jak postrzegamy znaki czasu?” nawi¹zywa³ do
has³a Œwiatowego Dnia Modlitwy na rok 2006, a has³o konferencji zosta³o zaczerpniête z Ewangelii œw. Mateusza 24,32 „A od figowego drzewa uczcie siê podobieñstwa: Gdy ga³¹Ÿ jego ju¿ miêknie i wypuszcza liœcie, poznajecie, ¿e blisko jest lato”.
Wprowadzeniem do rozwa¿añ i dyskusji na temat znaków czasu by³ wyk³ad wyg³oszony przez Joannê Miko³ajczak-Kluczyñsk¹ (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski).
Nastêpnie o postrzeganiu znaków czasu przez pryzmat wyznania ewangelickiego
mówi³a Krystyna Lindenberg (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany), a Monika Waluœ
przedstawi³a swoje przemyœlenia z punktu widzenia Koœcio³a Rzymskokatolickiego.
Du¿o uwagi poœwiêcono równie¿ na zapoznanie siê z liturgi¹ Œwiatowego Dnia Modlitwy na 2006 roku przygotowan¹ przez kobiety z Republiki Po³udniowej Afryki.
 Konferencja „Judaizm, chrzeœcijañstwo, islam – monolog czy dialog?” odby³a
siê w Poznaniu (24 paŸdziernika). Zaproszeni byli m.in. przewodnicz¹cy Papieskiej
Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego abp Michael Louis Fitzgerald, rabin Michael Signer z USA oraz imam Abdulialil Sajid, przewodnicz¹cy Muzu³mañskiej Rady ds.
Zgodnego Wspó³istnienia Religii i Ras w Wielkiej Brytanii. „Chcemy przypomnieæ dokument Nostra aetate, który przez 40 lat inspirowa³ do dialogu religijnego. Wiemy, ¿e
sam zapis nie wystarczy, ¿e trzeba ten dialog nieustannie rozwijaæ” – mówi jeden z organizatorów konferencji ks. Jerzy Stranz – „Zale¿y nam na tym, ¿eby to spotkanie by³o
nie tylko rocznicow¹ laurk¹, ale konkretnym krokiem na drodze do naszego pojednania”. Obok wyk³adów i dyskusji panelowej odby³a siê te¿ wspólna modlitwa w intencji
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pokoju, któr¹ prowadzili rabin Michael Schudrich (naczelny rabin Polski), abp Stanis³aw G¹decki (metropolita poznañski) i Tomasz Miœkiewicz (mufti Rzeczpospolitej Polskiej). Polska Rada Chrzeœcijan i ¯ydów przyzna³a dwóm osobom tytu³ Cz³owieka Pojednania: otrzymali go Hanspeter Heinz za rok 2004 oraz rabin Michael Signer za rok
2005. Tytu³ Cz³owieka Pojednania przyznawany jest od 1992 r. osobom spoza Polski,
które szczególnie przyczyniaj¹ siê do dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego.
 25

paŸdziernika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odby³a siê konferencja miêdzynarodowa poœwiêcona 40. rocznicy wydania przez Sobór Watykañski II
deklaracji Nostra aetate. Pierwszy zabra³ g³os prof. Eugeniusz Sakowicz (UKSW),
który przedstawi³ zebranym historiê dialogu Koœcio³a Rzymskokatolickiego z muzu³manami. Przypomnia³ nauczanie papie¿a Jana Paw³a II na ten temat. Poprzednik Benedykta XVI czêsto podkreœla³ wspóln¹ podstawê teologii trzech religii monoteistycznych: judaizmu, chrzeœcijañstwa i islamu, jakim jest odnoszenie siê przez nie do
Abrahama. Powiedzia³ tak¿e o próbach stworzenia nowej, miêdzyreligijnej teologii,
która przedstawia³aby stosunki chrzeœcijañsko-muzu³mañskie jako relacje braci w
wierze w jednego Boga. W pewnej opozycji do odczytu prof. Sakowicza znalaz³o siê
przemówienie KUL-owskiego religiologa, ks. dr. Stanis³awa Grodzia, który omówi³
szereg nieporozumieñ, do jakich dosz³o w wyniku zignorowania przez stronê katolick¹ zasadniczych odmiennoœci miêdzy islamem a katolicyzmem. Jako przyk³ady
poda³ wynik³e z ró¿nic w teologii i antropologii odmienne stanowiska muzu³manów i
katolików w kwestii antykoncepcji i prawa kobiet do dziedziczenia maj¹tku. GrodŸ
zauwa¿y³ równie¿, ¿e w nawi¹zaniu wspó³pracy chrzeœcijañsko-muzu³mañskiej najwiêkszy wk³ad wnieœli w ostatnich latach protestanci. W swym odczycie na temat
dialogu chrzeœcijansko-¿ydowskiego metropolita lubelski, abp prof. Józef ¯yciñski,
mówi³ o postêpie, jaki dokona³ siê we wzajemnych relacjach wyznawców obu religii.
Wspomnia³ o projekcie wakacyjnego obozu religioznawczego dla kleryków oraz studentów szkó³ rabinackich. Ostro skrytykowa³ jednak pomys³y stworzenia organizacji
do spraw dialogu miêdzyreligijnego, które mia³yby dzia³aæ na podobnej zasadzie jak
Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zdaniem hierarchy ostatnie niepowodzenia w
pracy ONZ dobitnie œwiadcz¹, i¿ wspó³praca miêdzy religiami powinna raczej dokonywaæ siê „na poziomie indywidualnych kontaktów oraz przy pomocy charyzmatu, a
nie doskonalonych instytucji.” Goœæ z Augsburga, ks. prof. Hansper Heinz, omówi³
wk³ad Nostra aetate we wzajemne zrozumienie i odkrycie siê ¯ydów i chrzeœcijan.
Zacytowa³ s³owa wybitnego teologa judaizmu, Juliusa Isaaca, którego zdaniem po
og³oszeniu Deklaracji o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich, katolicyzm
odszed³ od „nauczania pogardy” i wst¹pi³ na drogê otwierania siê na innoœæ. W swym
wyst¹pieniu Heinz przedstawi³ wk³ad jezuitów w realizacjê postulatów zawartych w
Nostra aetate. W ostatniej czêœci spotkania prof. Karol Karski przybli¿y³ s³uchaczom
recepcjê rzymskokatolickiej deklaracji w Koœciele ewangelicko-luterañskim, zaœ ks.
dr Piotr Nikolski z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego powiedzia³
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o w¹tpliwoœciach prawos³awia zwi¹zanych z dialogiem miêdzyreligijnym. Zauwa¿y³,
¿e dla dobra dialogu chrzeœcijanie niejednokrotnie wycofuj¹ siê z g³oszenia Ewangelii
i mówieniu o Jezusie jako Mesjaszu, czym przynosz¹ sobie szkodê. Doda³ równie¿,
¿e ekskluzywizm religijny czêsto cechuj¹cy prawos³awie, parokrotnie umo¿liwi³ skuteczniejsze nawi¹zanie przyjaznych relacji Koœcio³a prawos³awnego z wyznawcami
innych religii. Dowodem by³y chocia¿by wydarzenia we Francji, gdzie jako pierwsi
ze strony chrzeœcijañskiej prawos³awni udzielili wparcia muzu³manom, których zwyczajom prawo francuskie nie okazywa³o nale¿ytego szacunku.
 Biskup wroc³awsko-gdañski Koœcio³a Greckokatolickiego w Polsce W³odzimierz R. Juszczuk w wywiadzie dla KAI (nr 45 z 13 listopada) powiedzia³, ¿e dziœ tych,
którzy identyfikuj¹ siê wyraŸnie jako grekokatolicy i utrzymuj¹ kontakt z któr¹œ z parafii jest ok. 50 tys. Przypuszczalnie drugie tyle ma bardzo s³aby kontakt z Koœcio³em lub
nie utrzymuje go wcale. W œwi¹tyniach brak wyraŸnie tzw. œredniego pokolenia: s¹
dzieci i ludzie starsi. 57 parafii jest w diecezji wroc³awsko-gdañskiej, 85 – w przemysko-warszawskiej. Najwiêksze skupiska wiernych to: Przemyœl, Warmia i Mazury,
Gdañsk, koszaliñskie, s³upskie a¿ po Szczecin, Bytów, Cz³uchów, lubuskie i Dolny
Œl¹sk. Pytany o relacje z Koœcio³em prawos³awnym bp Juszczuk odpowiedzia³: „Istnieje wspólna komisja obu Koœcio³ów, która spotka³a siê ju¿ trzykrotnie. Wspó³przewodnicz¹cymi komisji s¹ prawos³awny arcybiskup Abel z Lublina i ja. Od dwóch lat nie ma
jednak spotkañ, gdy¿ wyst¹pi³y nieprzewidziane trudnoœci. Problem polega na tym, ¿e
23 nasze cerkwie s¹ w rêkach prawos³awnych. Niektóre z nich zosta³y opuszczone
przez grekokatolików na skutek Akcji Wis³a, inne zosta³y zabrane przemoc¹ przez w³adze i przekazane prawos³awnym, jak np. w Komañczy (...) Zaproponowaliœmy, aby
cztery œwi¹tynie sta³y siê nasz¹ w³asnoœci¹, przy jednoczesnej mo¿liwoœci wykorzystywania ich przez prawos³awnych. Pozosta³e œwi¹tynie mia³y staæ siê w³asnoœci¹ Koœcio³a
prawos³awnego. Prawos³awni odpowiedzieli: nie. (...) Sytuacja jest na razie patowa. My
jesteœmy gotowi do kontynuowania rozmów i otwarci na rozs¹dny kompromis”.

Na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej w dniach 25-27 listopada mia³o
miejsce w Warszawie kolejne spotkanie Rad Ekumenicznych Europy Œrodkowej. Tematyka spotkania obejmowa³a nastêpuj¹ce problemy: wp³yw rozszerzenia Unii Europejskiej na poszczególne spo³eczeñstwa, przede wszystkim na coraz wiêkszy rozdŸwiêk
pomiêdzy biednymi a bogatymi oraz domaganie siê sprawiedliwej dla ludzi gospodarki.
Zastanawiano siê nad problematyk¹ IX Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów (Porto Alegre, Brazylia, luty 2006) oraz nad podejmowanymi krokami w drodze ku III Europejskiemu Zgromadzeniu Ekumenicznemu (Sibiu, Rumunia, wrzesieñ
2007). Uczestnicy obrad spotkali siê z prezesem PRE abp. Jeremiaszem.


 Po raz szósty zosta³a przeprowadzona Ekumeniczna Akcja Wigilijne Dzie³o
Pomocy Dzieciom. Jest to wspólna akcja Koœcio³ów: Rzymskokatolickiego, Ewange-
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licko-Augsburskiego i Prawos³awnego, w czasie której (w okresie Adwentu) sprzedaje siê œwiece na wigilijne sto³y. Fundusze zebrane z tej akcji przeznaczone s¹ na potrzeby domów dziecka, œwietlic terapeutycznych, rodzin wielodzietnych oraz na dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepe³nosprawnych.
 Dnia 14 grudnia w Sali Balowej Pa³acu na Wodzie w warszawskich £azienkach
Królewskich odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia po raz trzydziesty nagród im. œw. Brata
Alberta. Komitet Nagrody uhonorowa³o 16 osób zaanga¿owanych w ¿ycie koœcielne,
spo³eczne oraz tworz¹cych i promuj¹cych kulturê i sztukê chrzeœcijañsk¹. Laureatem
nagrody w dziedzinie ekumenizmu zosta³ ks. radca Piotr Gaœ, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Szczecinie. W laudacji, prezentuj¹cej postaæ laureata, podkreœlono wieloletni¹ dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ ks. radcy Piotra Gasia, a tak¿e jego zaanga¿owanie w pojednanie polsko-niemieckie. Niema³e znaczenie dla wyró¿nienia ma tak¿e
jego wk³ad w upowszechnianie na polskim gruncie postaci i myœli ks. Dietricha Bonhoeffera, wybitnego teologa niemieckiego zamordowanego przez nazistów.
 Bez

medialnego echa odby³a siê zmiana zwierzchnika Koœcio³a Katolickiego
Mariawitów (nurt felicjanowski) w Polsce. Rada naczelna wspólnoty wybra³a nowego zwierzchnika, którym zosta³a biskupka M. Beatrycze (Damiana) Szulgowicz.
Zast¹pi³a zmar³ego 17 marca 2005 roku arcybiskupa M. Rafaela Wojciechowskiego. Cech¹ charakterystyczn¹ felicjanowskiego nurtu mariawityzmu jest rozbudowany kult mateczki Felicji Koz³owskiej, za³o¿ycielki mariawityzmu, uznawanej przez
Koœció³ felicjanowski za oblubienicê Chrystusa. Mszê œwiêt¹, która jest polskim
t³umaczeniem mszy trydenckiej, odprawiaj¹ w tym Koœciele tak¿e œwieccy (tzw.
kap³añstwo ludowe). Wybrana pod koniec roku biskupka Szulgowicz postanowi³a
nie przyjmowaæ tytu³u arcykap³anki. Wed³ug nieoficjalnych danych Koœció³ ten posiada 16 parafii i ok. 3 tysiêcy wiernych w ca³ej Polsce. Szulgowicz nie jest
pierwsz¹ kobiet¹ na tym urzêdzie. W latach 1940-1944 Koœcio³em kierowa³a arcykap³anka Antonina Maria Izabela Wi³ucka-Kowalska.
 Jednoœæ Koœcio³a jest z pewnoœci¹ pasj¹ jednostek, ale na pewno nie utopi¹ – do
takiego wniosku doszli uczestnicy sesji ekumenicznej, która odby³a siê 7 stycznia w
Warszawie. Spotkanie pt. „Widzialna jednoœæ Koœcio³a: utopia, doktryna czy pasja
¿ycia?”, zorganizowano w pierwsz¹ rocznicê œmierci jednej z pionierek sto³ecznego
ekumenizmu, s. Joanny Lossow ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek S³u¿ebnic
Krzy¿a. Nawi¹zuj¹c do tytu³u sesji, Micha³ Klinger z Koœcio³a prawos³awnego stwierdzi³, ¿e tak rozumiana jednoœæ jest w istocie g³ównym pytaniem ekumenizmu, choæ
zwykle jest ono dyskretnie odsuwane na dalszy plan lub wrêcz ukrywane, „zapewne w
imiê swoiœcie pojmowanej koœcielnej ‘realpolitik’”. Mówca zaznaczy³, ¿e w prawos³awiu, mimo braku jednego autorytetu czy oœrodka w³adzy, istnieje jednoœæ w wierze,
wypracowana przez sobory powszechne. Z kolei teolog luterañski prof. Karol Karski
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powiedzia³, ¿e pasja w d¹¿eniu do jednoœci jest dzie³em jednostek i im wiêcej ludzi ona
ogarnie, tym szybciej dojdzie do jednoœci chrzeœcijañstwa. Nie jest to jednak takie proste, gdy¿ ró¿ne s¹ wizje jednoœci w ró¿nych wyznaniach. Zwróci³ uwagê, ¿e g³êboko
zró¿nicowany jest pod tym wzglêdem sam protestantyzm, o którym mówi siê: gdzie jest
dwóch protestantów, tam s¹ trzy pogl¹dy na temat jednoœci. Zarazem owa jednoœæ w
rozumieniu wiêkszoœci ewangelików ju¿ istnieje, gdy¿ zosta³a nam ona dana przez
Chrystusa: s¹ przecie¿ wspólne podstawy wiary, zawarte w Credo Nicejsko-Konstantynopolitañskim czy Apostolskim. Ks. prof. Zygfryd Glaeser z Opola przypomnia³, ¿e
Koœció³ katolicki te¿ uwa¿a jednoœæ chrzeœcijan za dar Chrystusa w Duchu Œwiêtym i
doda³, ¿e Koœció³ w wymiarze ontologicznym jest jeden. Nawi¹zuj¹c do wyra¿anych na
sesji pogl¹dów o s³abniêciu têsknoty za jednoœci¹, zaznaczy³, ¿e tam, gdzie s³abnie wiara, rodz¹ siê ideolodzy, a to czêsto bywa groŸne. „Potrzebni s¹ ludzie ogarniêci pasj¹
d¹¿enia do jednoœci, którzy, gdy bêdzie trzeba, nie zawahaj¹ nawet naraziæ w³adzom
politycznym, a jeszcze bardziej swych Koœcio³ów” – stwierdzi³ teolog katolicki.
W dniach 3-8 lutego we Wroc³awiu odby³ siê Miêdzynarodowy Kongres Bonhoefferowski w 100-lecie urodzin Dietricha Bonhoeffera – niemieckiego ksiêdza luterañskiego, klasyka XX-wiecznej teologii ewangelickiej, zaanga¿owanego na rzecz ekumenizmu. Za udzia³ w spisku i zamachu na ¿ycie Hitlera zosta³ on powieszony w obozie
koncentracyjnym we Flossenburgu na miesi¹c przed zakoñczeniem II wojny œwiatowej
– 9 kwietnia 1945 roku. G³ównymi organizatorami kongresu byli: Diecezja Wroc³awska
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Polska Sekcja Miêdzynarodowego
Towarzystwa Bonhoefferowskiego, Uniwersytet Wroc³awski oraz Ewangelikalna Szko³a Biblijna we Wroc³awiu. Kongres uroczyœcie zainaugurowano 3 lutego w zabytkowej
Auli Leopoldina Uniwersytetu Wroc³awskiego. – Chcemy dziœ wspólnie wspominaæ
wielkiego œwiadka Chrystusa w XX wieku – Dietricha Bonhooeffera – mówi³, otwieraj¹c kongres, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Janusz Jagucki. – Czynimy to w³aœnie tutaj we Wroc³awiu, gdzie dok³adnie przed stu laty, 4 lutego 1906 roku, przyszed³ on na œwiat. Na kongres przybyli m.in. przewodnicz¹cy Rady
Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech bp Wolfgang Huber oraz prymas Koœcio³a Anglikañskiego, abp Cantenbury Rowan Williams, którzy wyg³osili wyk³ady inauguracyjne. Bp Wolfgang Huber w swoim wyk³adzie „¯ycie i dzia³alnoœæ Dietricha Bonhoeffera” wspomnia³, ¿e w 100. rocznicê urodzin tego teologa powraca pytanie o jego œwiêtoœæ. – On sam nigdy nie chcia³ tak siebie okreœlaæ, ale œwiêtoœæ by³a zawsze jednym z
g³ównych tematów jego teologii – mówi³. Abp Rowan Williams przedstawi³ osobê
Bonhoeffera na trzech p³aszczyznach: kultury, pobo¿noœci i ekumenizmu. – Bonhoeffer
postrzega³ Boga jakby na marginesie kultury, z którego to miejsca mo¿e On obserwowaæ sprawy ludzkie – mówi³ bp Wiliams. – Dlatego zadaniem ka¿dego chrzeœcijanina
jest anga¿owaæ siê w³aœnie tam, gdzie s¹ ludzie odrzuceni, bo tam jest i Bóg – podkreœla³. W ramach konferencji odbywa³y siê liczne spotkania, wyk³ady, referaty, zwiedzanie miejsc zwi¹zanych z Dietrichem Bonhoefferem oraz opozycj¹ antyhitlerowsk¹
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zrzeszon¹ w Krêgu Krzy¿owej. Jedn¹ z najwa¿niejszych czêœci kongresu by³o nabo¿eñstwo ekumeniczne w ewangelickim koœciele Opatrznoœci Bo¿ej, w czasie którego
kazanie wyg³osi³ przewodnicz¹cy sekcji niemieckiej Towarzystwa Bonhoefferowskiego, ks. Christian Gremmels. W ramach nabo¿eñstwa odby³a siê tak¿e krótka uroczystoœæ ods³oniêcia popiersia Dietricha Bonhoeffera, które zosta³o ofiarowane Diecezji Wroc³awskiej przez Veita Schweitzera z Niemiec. W kongresie wziê³o udzia³
blisko 250 sta³ych uczestników z Polski, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Australii oraz Brazylii.
 Dnia 22 lutego we W³oc³awku odby³o siê 17. posiedzenie Komisji Mieszanej do
Dialogu Teologicznego pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów. W posiedzeniu wziêli udzia³: bp Maria Ludwik Jab³oñski i bp Bronis³aw Dembowski, wspó³przewodnicz¹cy, oraz cz³onkowie: ks. prof. Maria Pawe³ Rudnicki i ks. mgr Maria Grzegorz Dró¿d¿ – reprezentuj¹cy Koœció³ Starokatolicki Mariawitów
oraz ks. prof. Ireneusz Mroczkowski i ks. prof. Henryk Seweryniak – reprezentuj¹cy Koœció³ Rzymskokatolicki. Podzielono siê informacjami na temat przebiegu tegorocznego
Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Podjêto refleksjê nad sympozjum poœwiêconym 100-leciu istnienia Koœcio³a mariawickiego i mo¿liwoœci¹ udzia³u strony katolickiej
w tym spotkaniu. Sympozjum odbêdzie siê 13 maja 2006 r. w £odzi. Kontynuowano dyskusjê nad s³owem koñcowym do „Dwustronnej refleksji o treœci objawieñ Matki Marii
Franciszki Koz³owskiej, dotycz¹cych Dzie³a Mi³osierdzia Bo¿ego”. Strona rzymskokatolicka przedstawi³a próbê w³asnego syntetycznego opracowania Ÿróde³ doktrynalnych, nauki wiary i moralnoœci oraz struktury Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. Strona mariawicka udzieli³a wyczerpuj¹cych odpowiedzi na pytania o naukê wiary i moralnoœci w
Koœciele Starokatolickim Mariawitów. Postanowiono kontynuowaæ badania historycznoteologiczne najstarszych dokumentów oraz finalizowaæ refleksjê nad Objawieniem Dzie³a
Mi³osierdzia Bo¿ego. Na zaproszenie bp. M. L. Jab³oñskiego nastêpne posiedzenie Komisji odbêdzie siê 11 paŸdziernika 2006 roku w £odzi.

Pod has³em „Znaki czasów” 3 marca odby³y siê w prawie 170 krajach na
wszystkich kontynentach nabo¿eñstwa z okazji Œwiatowego Dnia Modlitwy. Na
wspólnej modlitwie w greckokatolickiej cerkwi w Warszawie zgromadzi³o siê ok.
200 osób z ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. W tym roku ŒDM przygotowa³y
chrzeœcijanki z Republiki Po³udniowej Afryki. W Warszawie uroczystoœci odby³y siê
z udzia³em pani ambasador RPA w Polsce Febe Potgjeter Gqubule. Spotkanie otworzy³a Joanna Kamiñska z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego, wiceprzewodnicz¹ca Krajowego Komitetu ŒDM. W krótkim wyst¹pieniu na temat RPA przybli¿y³a
historiê tego kraju, panuj¹ce tam obecnie stosunki, podstawowe problemy oraz sytuacjê zamieszkuj¹cej go spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej. Nastêpnie rozpoczê³o siê nabo¿eñstwo, podczas którego rozwa¿ano fragmenty Ewangelii œw. £ukasza (21, 5-9), œw.
Mateusza (26, 1.2.6-13), Listu œw. Paw³a do Efezjan (1, 3) oraz Ksiêgi Proroka Eze
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chiela (37, 1-10). Czytania przeplatane by³y pieœniami oraz modlitw¹. Dziêkczynienia, proœby oraz b³aganie o odpuszczenie grzechów nawi¹zywa³y do podstawowych
problemów, z jakimi boryka siê spo³ecznoœæ Po³udniowej Afryki – niszcz¹cej plagi
AIDS, podzia³ów rasowych oraz przemocy i uzale¿nieñ. Uczestnicy nabo¿eñstwa
wys³uchali kazania wyg³oszonego tradycyjnie przez kobietê, tym razem bazyliankê,
siostrê Anatolijê z Koœcio³a greckokatolickiego. „Ludzkoœæ potrzebuje kobiety modl¹cej siê, która jest te¿ przygotowana na sprzeciw i opór wobec swoich dzia³añ” –
powiedzia³a siostra. Podkreœli³a równie¿, jak istotne jest zaakceptowanie przez kobietê ducha wyrzeczenia i s³u¿by. Na zakoñczenie odby³ siê szczególny obrzêd, który
mia³ przypomnieæ gest kobiety z Betanii namaszczaj¹cej Jezusa drogocennym olejkiem. Organizatorki kreœli³y olejem na d³oniach zebranych znak krzy¿a, podczas gdy
uczestnicy modlitwy przekazywali sobie znak pokoju. Zebrano te¿ kolektê na Dom
Pomocy Spo³ecznej prowadzony przez siostry bazylianki w okolicach Przemyœla. Po
nabo¿eñstwie wszyscy zaproszeni zostali na agapê. – W Poznaniu okolicznoœciowe
nabo¿eñstwo odby³o siê w koœciele ewangelicko-metodystycznym. Poprowadzi³a je
Renata Ostryk, ¿ona proboszcza poznañskich metodystów. Kazanie wyg³osi³a dr El¿bieta Adamiak, wyk³adowca teologii na Wydziale Teologicznym UAM.
W dniu 17 marca w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie obradowa³a Komisja Dialogu miêdzy Episkopatem Polski a Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹. Obradom przewodniczyli: ze strony Episkopatu – bp Tadeusz Pikus, zaœ ze strony PRE – abp Jeremiasz. Komisja omówi³a kwestie zwi¹zane z nabo¿eñstwem ekumenicznym z udzia³em
papie¿a Benedykta XVI, które odbêdzie siê w Warszawie w pierwszym dniu jego wizyty w luterañskim koœciele pod wezwaniem Œw. Trójcy. Omówiono przebieg Tygodnia
Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan, podkreœlaj¹c bardzo dobre wyst¹pienie metropolity
Józefa ¯yciñskiego na nabo¿eñstwie centralnym w Warszawie w koœciele ewangelickoreformowanym z udzia³em zwierzchników Koœcio³ów zrzeszonych w PRE. Wys³uchano relacji z IX Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, które obradowa³o
w Brazylii, a tak¿e z ekumenicznych spotkañ przygotowawczych do III Europejskiego
Zgromadzenia Ekumenicznego w Sibiu (Rumunia, 2007). Zapoznano siê z dotychczasowym przebiegiem prac nad dokumentem duszpasterskim dotycz¹cym ma³¿eñstw o
ró¿nej przynale¿noœci koœcielnej. Zauwa¿ono du¿y postêp nad dokumentem koñcowym. Dalsza praca nad nim bêdzie toczyæ siê w zespole roboczym sk³adaj¹cym siê z
przedstawicieli Koœcio³ów zrzeszonych w PRE i Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Dokument bazowy zostanie ubogacony krótkim dokumentem wprowadzaj¹cym, który móg³by byæ podpisany przez zwierzchników Koœcio³ów zrzeszonych w PRE i Koœció³
Rzymskokatolicki. Poinformowano o pracach nad wydaniem wspólnego podrêcznika
dla katechetów i dzia³aczy ró¿nego rodzaju duszpasterstw, w którym Koœcio³y cz³onkowskie PRE i Koœció³ Rzymskokatolicki dokonuj¹ samoprezentacji. Kolejne spotkanie
odbêdzie siê 17 paŸdziernika 2006 roku w siedzibie PRE w Warszawie.
Opracowa³: Karol Karski
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